
Transporter 6.1

Atkreipkite dėmesį:

• Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo. •Aktualiausią informaciją 
galite gauti pas visus Volkswagen atstovas ir partnerius Lietuvoje. • Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką. • Kainininkas išleistas 07.02.2020. 
Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

Naujoji ikona

1volkswagen.lt

Modelio Variklis Galia Pavarų dėžė Bendroji masė Kaina
kodas Tipas kW / AG Tipas kg EUR su PVM

Kasten

Trumpa ratų bazė

SHA1E2 2.0 TDI 81 / 109 5G 2800-3200 29 310

SHA1F1 2.0 TDI 110 / 150 6G 2800-3200 31 107

SHA1F5 2.0 TDI 110 / 150 6G 4Motion 2800-3200 34 299

SHA1F7 2.0 TDI 110 / 150 7DSG 2800-3200 33 396

Ilga ratų bazė

SHH1F1 2.0 TDI 110 / 150 6G 2800-3200 32 086

SHH1F5 2.0 TDI 110 / 150 6G 4Motion 2800-3200 35 278

SHH1F7 2.0 TDI 110 / 150 7DSG 2800-3200 34 376

SHH1F9 2.0 TDI 110 / 150 7DSG 4Motion 2800-3200 37 568

Kombi

Trumpa ratų bazė

SHB1E2 2.0 TDI 81 / 109 5G 2800-3200 31 927

SHB1F1 2.0 TDI 110 / 150 6G 2800-3200 33 731

SHB1F5 2.0 TDI 110 / 150 6G 4Motion 2800-3200 36 955

SHB1F7 2.0 TDI 110 / 150 7DSG 2800-3200 36 020

Ilga ratų bazė

SHJ1F1 2.0 TDI 110 / 150 6G 2800-3200 34 964

SHJ1F5 2.0 TDI 110 / 150 6G 4Motion 2800-3200 38 188

SHJ1F7 2.0 TDI 110 / 150 7DSG 2800-3200 37 255

SHJ1F9 2.0 TDI 110 / 150 7DSG 4Motion 2800-3200 41 111
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Išorės įranga

Asferinis kairysis išorinis galinio vaizdo veidrodis, išgaubtas dešinysis išorinis galinio vaizdo veidrodis ● ●
Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai
- Elektriniai langų kėlikliai ● ●
Šildomas galinis stiklas ●
Galinis dangtis be lango angos ●
Slankiosios durys krovinių arba keleivių skyriaus dešinėje ● ●
Plastikiniai pilkos spalvos bamperiai ● ●
Priekiniai ir galiniai šoniniai langai vairuotojo kabinoje ir krovinių arba keleivių skyriuje iš žalsvo šilumą izoliuojančio stiklo ● ●
4 plieniniai ratlankiai 6,5J x 16
- Padangos 205/65 R16C 107/105T ● ●
Vidaus įranga

Komfortiškos formos lubų apmušimas vairuotojo kabinoje, lubų apmušimas 
iš medienos plaušų plokštės krovinių arba keleivių skyriuje ● ●
Guminė grindų danga vairuotojo kabinoje
- Be grindų dangos keleivių arba krovinių skyriuje ● ●
Šoniniai apmušimai iš medienos plaušų plokštės keleivių arba krovinių skyriuje 
(vidutinio aukščio automobiliuose su langų angomis) ●
Dešinioji sėdynė pirmoje sėdynių eilėje ● ●
Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Double Grid" ● ●
Saugumo įranga

Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės, saugos diržų įtempikliai 
kairėje ir dešinėje bei priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimas ● ●
Elektroninė stabilizavimo programa su stabdymo asistentu, ABS, ASR, EDS sistemos
- Įkalnės asistentas ● ●
"Servotronic"
- Priklausomai nuo greičio veikiantis vairo stiprintuvas ● ●
Vaikų apsauga slankiosiose duryse keleivių skyriuje ● ●
Dirbtine oda aptrauktos galvos atramos (reguliuojamo aukščio) ● ●
Užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis ●
Krovinio tvirtinimo kilpos ● ●
Įkalnės asistentas ● ●
Elektroninis imobilizatorius ● ●
2 užlenkiami nuotolinio valdymo raktai ● ●
Centrinis užraktas su užrakinimo apsauga ● ●
Netiesioginio matavimo slėgio padangose kontrolės sistema ●
Funkcinė įranga

Radijo sistema "Composition Audio"
- Vienspalvis ekranas
- 4 garsiakalbiai po 20 W
- "Bluetooth" jungtis mobiliesiems telefonams

● ●

Oro kondicionierius "Climatic" vairuotojo kabinoje
- Antrasis šilumokaitis keleivių arba krovinių skyriuje su atskiru valdymu ●
Žibintų šviesos nuotolio reguliavimas ● ●
Neužsegto vairuotojo saugos diržo įspėjamasis garsinis signalas ir įspėjamoji lemputė ● ●
Papildomas šildymas ● ●
Padangų remonto komplektas: 12 voltų kompresorius ir padangų sandarinimo priemonė ● ●

Transporter: bazinė įranga
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Keturių metų garantija arba iki 120 000 km ● ●
Automobilio literatūra lietuvių kalba ● ●

Transporter: bazinė įranga
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Išorės įranga

"Metallic", "Pearl effect" spalva ○ ○ 854

Eksterjero paketas
- Kėbulo spalvos bamperiai
- Kėbulo spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai ir durų rankenos

PL4 ○ ○ 748

Aukštas stogas (tik su ilga ratų baze)
- Aukštos galinės sąvarinės durys
- Šildomi stiklai
- Užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis

ZD2

○ 1 670

○ 0

Aukštas stogas (tik su ilga ratų baze)
- Aukštos galinės sąvarinės durys be langų
- Be vidinio galinio vaizdo veidrodžio

ZD3 ○ ○ 1 645

Tvirtinimo bėgeliai ant stogo (paruošimas perstumiamiems stogo krovinio laikikliams) 3S4 ○ ○ 133

Langas krovinių skyriaus priekyje, kairėje
- Uždaros šoninės sienelės gale

4FT
○ 234

○ 0

Langas krovinių skyriaus priekyje, dešinėje
- Uždaros šoninės sienelės gale

4JT
○ 234

○ 0

Slankusis langas keleivių skyriaus priekyje, kairėje 4FN ○ 270

Slankusis langas keleivių skyriaus priekyje, dešinėje 4JN ○ 270

Galiniai šoniniai langai ir galinis langas su "Privacy" stiklais QL5 ○ ○ 392

Slankiosios durys krovinių arba keleivių skyriaus kairėje 5Q2 ○ ○ 768

Slankiųjų durų pritraukimas elektra dešinėje 5R7 ○ ○ 146

Galinis dangtis be lango
- Be vidinio galinio vaizdo veidrodžio

ZH6 ● ○ 0

Galinis dangtis su šildomu langu
- Užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis

ZH7 ○ ● 37

Galinės sąvarinės durys su šildomais langais
- Užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis

ZH1
○ 335

○ 298

Galinės sąvarinės durys be langų
- Be vidinio galinio vaizdo veidrodžio

ZH2 ○ ○ 295

Galinių sąvarinių durų lankstai su 250° atidarymo kampu (tik su ilga ratų baze) 5V4 ○ ○ 467

Žieminės padangos 215/60 R17 C104/102H H3K ○ ○ 173

Lengvojo lydinio ratlankiai "Clayton" 6,5J x 16 Z3E ○ ○ 652

Lengvojo lydinio ratlankiai "Devonport" 7J x 17 (110kw)
Z3F

○ ○ 1 744

146kw ○ ○ 967

Atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu
- Normalaus dydžio padanga

1G2 ○ ○ 76

Atsarginis ratas su lengvojo lydinio ratlankiu
- Normalaus dydžio padanga

1G3 ○ ○ 298

Vidaus įranga

Guminė grindų danga keleivių arba krovinių skyriuje (su trumpa ratų baze)
- Pakojos apšvietimas keleivių arba krovinių skyriuje ZU2

○ ○ 219

(su ilga ratų baze) ○ ○ 219

Kiliminė grindų danga vairuotojo kabinoje 5AE ○ ○ 100

Vidutinio aukščio šoniniai apmušimai iš medienos plaušų plokštės 
keleivių arba krovinių skyriuje (tik su trumpa ratų baze)

5DB ○ ● 273

Aukšta skiriamoji sienelė be lango
- 8 sustiprintos krovinio tvirtinimo kilpos (ISO 27956)

ZZ2 ○ 173

Aukšta skiriamoji sienelė su langu
- 8 sustiprintos krovinio tvirtinimo kilpos (ISO 27956)

ZZ3 ○ 336

Transporter: papildoma įranga
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Vidaus įranga

Aukšta skiriamoji sienelė su slankiuoju langu
- 8 sustiprintos krovinio tvirtinimo kilpos (ISO 27956)

ZZ4 ○ 407

Oda aptrauktas multifunkcinis vairas 2FD ○ ○ 382

Sėdynių apmušalai iš dirbtinės odos "Mesh" N2Q ○ ○ 42

Sėdynių apmušalai iš tvirto audeklo "Marathon" vairuotojo kabinoje
- Sėdynių apmušalai iš dirbtinės odos "Mesh" keleivių skyriuje

N0R ○ ○ 134

Dvivietė vientisa priekinių keleivių sėdynė pirmoje sėdynių eilėje, dešinėje 33C ○ ○ 353

Dvivietė vientisa priekinių keleivių sėdynė su daiktadėže  
ir 2 gėrimų laikikliais pirmoje sėdynių eilėje, dešinėje

33D ○ ○ 441

Atskiros kairiosios sėdynės vairuotojo kabinoje aukščio reguliavimas 3L1 ○ ○ 49

Kairiosios ir dešiniosios vienviečių sėdynių vairuotojo kabinoje aukščio reguliavimas 3L3 ○ ○ 109

Dvivietė vientisa sėdynė antroje sėdynių eilėje, kairėje
- Ranktūris praėjimo pusėje

3UB ○ 557

Dvivietė vientisa sėdynė antroje sėdynių eilėje, kairėje
- Vienvietė sėdynė su "Easy Entry" funkcija dešinėje

3UE ○ 1 078

Trys vienvietės sėdynės antroje sėdynių eilėje
- Kraštinės sėdynės su "Easy Entry" funkcija
- Atskirai nulenkiami visi atlošai

4C4 ○ 1 260

Trivietė vientisa sėdynė antroje sėdynių eilėje
- Nulenkiamas atlošas ir užverčiama sėdynė

3UM ○ 840

Dvivietė vientisa sėdynė trečioje sėdynių eilėje, kairėje (tik su ilga ratų baze)
- Ranktūris praėjimo pusėje

3VB ○ 557

Trivietė vientisa sėdynė trečioje sėdynių eilėje (negali būti naudojama ketvirtoje sėdynių eilėje)
- Nulenkiamas atlošas ir užverčiama sėdynė

3VF ○ 840

Trivietė vientisa sėdynė ketvirtoje sėdynių eilėje (tik su ilga ratų baze)
- Nulenkiamas atlošas ir užverčiama sėdynė

3WB ○ 833

Saugumo įranga

Šoninės ir galvos oro pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui 4X3
○ 498

○ 443

Pirmosios pagalbos rinkinys ir avarinis trikampis 1T3 ○ ○ 30

Signalizacija
- Autonominė sirena

7AQ ○ ○ 312

Parkavimo atstumo kontrolė gale 7X1 ○ ○ 353

Parkavimo atstumo kontrolė priekyje ir gale 7X2 ○ ○ 625

Persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas "Side Assist" Z0V ○ ○ 563

Galinio vaizdo kamera "Rear View" KA1 ○ ○ 276

Šildomas galinis stiklas
- Galinio stiklo valytuvas ir apiplovimo sistema

4HS
○ 180

○ 140

Galinio dangčio pritraukimas elektra (su normalaus aukščio arba vidutinio aukščio stogu) 3RJ ○ ○ 148

Apšvietimo ir matomumo paketas
- Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis
- Automatinis važiavimo šviesų įjungimas su atskiromis dienos važiavimo šviesomis
- "Leaving Home" funkcija ir rankiniu būdu valdoma "Coming Home" funkcija
- Lietaus sensorius

P4A ○ ○ 250

Slėgio padangose kontrolės sistema (netiesioginio matavimo) 7K1 ○ ● 66

Šviesos diodų priekiniai žibintai (ne su galinėmis sąvarinėmis durimis)
- Šviesos diodų artimosios ir tolimosios šviesos
- Atskiros šviesos diodų dienos važiavimo šviesos
- Automatinis žibintų šviesos nuotolio reguliavimas
- Raudoni šviesos diodų galiniai žibintai

PXE ○ ○ 1 226

Transporter: papildoma įranga
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Saugumo įranga

Šviesos diodų priekiniai žibintai (tik su galinėmis sąvarinėmis durimis)
- Šviesos diodų artimosios ir tolimosios šviesos
- Atskiros šviesos diodų dienos važiavimo šviesos
- Automatinis žibintų šviesos nuotolio reguliavimas

PXH ○ ○ 1 059

Šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai 8W3 ○ ○ 39

Šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai
- Stiklų apiplovimo skysčio lygio indikacija

8W4 ○ ○ 57

Purvasaugiai priekyje ir gale 6N2 ○ ○ 168

Funkcinė įranga

Stacionarus priekabos kablys
- Priekabos stabilizavimo sistema

1D1 ○ ○ 679

Nuimamas ir užrakinamas priekabos kablys
- Priekabos stabilizavimo sistema

1D2 ○ ○ 840

Komforto paketas
- 12 voltų kištukinis lizdas priekyje, daiktadėžės srityje prietaisų panelyje
- Specialus triukšmų viduje slopinimas
- Skyrius akiniams
- Skaitymo šviestuvas
- Skydeliai nuo saulės su makiažiniais veidrodžiais
- Laikymosi įlipant rankenos ant priekinių statramsčių vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse
- Užtamsinamas prietaisų apšvietimas
- Dviejų tonų garsinis signalas

ZA9

○ 308

○ 315

Antrasis akumuliatorius su atjungimo rele 8FB ○ ○ 273

Stipresnis akumuliatorius NY5 ○ ○ 85

Stipresnis generatorius NY4
○ 207

○ 90

Maksimali leidžiama bendroji masė: 3,0 t
- sustiprintos spyruoklės ir amortizatoriai

Z4Q ○ ○ 776

Maksimali leidžiama bendroji masė: 3.2 t
- Sustiprinti plieniniai ratlankiai 6,5J x 16
- Sustiprintų įrankių komplektas ir domkratas PG1

○ ○ 1 576

(tik su 110 kw 4MOTION) ○ 807

Maksimali leidžiama bendroji masė: 3.2 t
- Sustiprinti plieniniai ratlankiai 7J x 17
- Sustiprintų įrankių komplektas ir domkratas

PG2
○ ○ 2 338

○ 807

Mechaninis galinės ašies diferencialo blokavimas 1Y4 ○ ○ 840

Sustiprintos galinės spyruoklės 2MK ○ ○ 184

Sustiprintos spyruoklės ir amortizatoriai
- Automobilių su trumpa ratų baze aukštis padidėja iki 20 mm

1BJ ○ ○ 241

Sustiprinti priekinis ir galinis stabilizatoriai 2MF ○ ○ 304

Sustiprinti amortizatoriai ir stabilizatoriai priekyje ir gale 2MG ○ ○ 492

Blogiems keliams skirtos spyruoklės ir amortizatoriai (tik su normalaus aukščio stogu)
- Automobilių su trumpa ratų baze aukštis padidėja iki 20 mm

1BB ○ ○ 500

Sustiprintos spyruoklės, amortizatoriai ir stabilizatoriai 2MR ○ ○ 572

Elektroninė sąsaja, skirta išorinės įrangos prijungimui (CAN duomenų perdavimo šyna) IS1 ○ ○ 88

Pastovaus greičio palaikymo sistema 8T6 ○ ○ 308

Valdomas kairiosios sėdynės vairuotojo kabinoje šildymas 4A1 ○ ○ 205

Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje, kairėje ir dešinėje šildymas 4A3 ○ ○ 416

Oro kondicionierius "Climatic" vairuotojo kabinoje KH6 ○ 958

Oro kondicionierius "Climatic" vairuotojo kabinoje
- Antrasis šilumokaitis keleivių arba krovinių skyriuje su atskiru valdymu

KC2 ○ ● 1 642

Oro kondicionierius "Climatic" vairuotojo kabinoje (tik su normalaus aukščio stogu)
- Antrasis garintuvas keleivių arba krovinių skyriuje
- Antrasis šilumokaitis keleivių arba krovinių skyriuje su atskiru valdymu

KC4
○ 2 085

○ 443
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Funkcinė įranga

Papildomas aušinimo skysčio šildymas su programuojamo autonominio šildymo funkcija 7VE ○ ○ 905

Aušinimo skysčio šildymas su programuojamo, degalus naudojančio 
autonominio šildymo funkcija ir nuotoliniu valdymu

7VL ○ ○ 1 189

Programuojamas elektrinis autonominis oro šildymas su 
nuotoliniu valdymu ir aušinimo skysčio pašildytuvu
- Antrasis akumuliatorius su atjungimo rele

PW5 ○ ○ 2 283

Multifunkcinis ekranas "Plus"
- "Rest Assist" (vairuotojo nuovargio atpažinimas)

ZEN ○ ○ 237

Priekiniai rūko žibintai su fiksuotomis pasukimo šviesomis 8WH ○ ○ 345

Aktyvus informacinis ekranas (skaitmeninis prietaisų skydelis) ZEQ ○ ○ 828

Radijo sistema "Composition Colour"
- 5" spalvotas jutiklinis ekranas
- CD diskasukis su MP3 palaikymu
- 4 garsiakalbiai po 20 W
- SD kortelių skaitytuvas
- AUX-IN sąsaja
- USB jungtis
- "Bluetooth" jungtis mobiliesiems telefonams
- Dvigubas imtuvas su išskirtomis antenų fazėmis optimaliam radijo signalo priėmimui

ZI4 ○ ○ 422

Navigacijos sistema "Discover Media"
- 6,33" spalvotas jutiklinis ekranas
- 4 garsiakalbiai po 20 W
- 2 SD kortelių skaitytuvai (vienas iš jų SD kortelei su navigacijos duomenimis)
- AUX-IN sąsaja
- USB jungtis
- "Bluetooth" jungtis mobiliesiems telefonams
- Dvigubas imtuvas su išskirtomis antenų fazėmis optimaliam radijo signalo priėmimui
- Nemokami atnaujinimai įdiegtiems Europos žemėlapiams iš "Volkswagen MapCare"

ZIE ○ ○ 1 306

Navigacijos sistema "Discover Media"
- Navigacijos sistema „Discover Media“ su 8 colio liečiamu ekranu ir Balso programa
- 6 garsiakalbiai: 2 aukštų dažnių, 2 žemų dažnių, 2 pilnos skalės 
- "Bluetooth" sąsaja mobiliajam telefonui
- App-Connect
- 2 USB (tipas C) sąsajos prietaisų panelyje, 2USB (tipas C) kairiosios sėdynės pagrinde

ZI8 ○ ○ 2 084

Volkswagen App-Connect 9WT ○ ○ 167

Paketas rūkantiesiems
- 12 voltų kištukinis lizdas su cigarečių uždegikliu
- Peleninė
- 2 gėrimų laikikliai prietaisų panelyje

9JC ○ ○ 39


