
100% Crafter
100% elektriline

Tähelepanu:

• Toodud hinnad, põhivarustus ja lisavarustuse valik on teavitava iseloomuga ning neid võidakse muuta ette teatamata. • Täpsemat infot saab kõigilt Volkswageni 
edasimüüjatelt ja partneritelt Eestis. • Lisavarustuse hinnakiri kehtib ainult koos baasmudeli hinnakirjaga.  • Hinnakiri on avaldatud 01.04.2022. Kõik antud mudeli varasemad 
hinnakirjad on kehtetud.

1volkswagen.ee

Mudeli Mootor Võimsus Käigukast Täismass Hind
kood Mudeli kW / hj Tüüp kg EUR koos km-ga

e-Crafter Kasten 35 standard teljevahe

SXBBA1 Elektrimootor 100/136 Automaat 3,500 68 156
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Välimus

Hall eesmine põrkeraud kerevärvi ülemise katteliistuga ●
Kõrge katus (metall), väljast värvitud kerevärvi (ainult pika teljevahega mudelitel) ●
Kauba-/reisijateruumi lükanduks paremal ●
Soojendusega lamineeritud klaasist soojust isoleeriv esiklaas ●
Plekkveljed 6,5 J x 16 (FWD)
- rehvid 235/65 R16 C115/113
- ilukilbid

●
Interjöör

Multifunktsionaalne rool (kolme kodaraga) ●
Komfort Plus juhiiste
- 4-suunaline nimmetugi
- kaks käetuge
- reguleeritav istmepadi
- reguleeritav kõrgus
- tekstiilist istmekatted Austin

●

2-kohaline esiiste panipaigaga ●
Kabiini kummist põrandakate ●
Aknata vahesein ●
Turvalisus

Turvapadi juhile ja eesmisele kaassõitjale
- eesmise kaassõitja turvapadja desaktiveerimine ●
Esikokkupõrke hoiatussüsteem Front Assist
- automaatne hädapidur ●
Elektrooniline stabiilsuskontroll ja blokeerumisvastane pidurisüsteem ●
Mägipidur ●
Kaugjuhtimisega kesklukustus
- elektrooniline käivitustõkesti ●
Küljeääretuled (ainult pika teljevahega mudelitel) ●
LED-esituled
- eraldi LED päevasõidutuled ●
Udutuled ees
- koos kurvituledega ●
Koormakinnitusaasad ●
Funktsionaalsus

Kliimaseade Air Care Climatronic
- eraldi tuled päevaseks ajaks koos automaatse esilaterna sisselülitusega
- funktsioon kodust lahkumiseks ja manuaalne funktsioon koju jõudmisel tuledel
- valgus- ja vihmaandur

●

Eraldi päevasõidutuled koos automaatse kaugtulede lülitusega ning lahkumis- ja saabumisfunktsiooniga
- Automaatsed klaasipuhastid, valguse- ja vihmaanduriga ●
Püsikiirushoidja
- kiirusepiiraja ●
Lane Assist ●
Istmesoojendus kabiinis, eraldi reguleeritav ●
Parkimisandurid ees ja taga
- aktiivne küljekaitse ●
Tagurduskaamera ●
Elektriliselt reguleeritavad soojendusega välispeeglid ●

e-Crafter: põhivarustus
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Funktsionaalsus

Navigatsioonisüsteem Discover Media
- 8’’ värviline puute-ekraan
- neli kõlarit (kaks valjuhääldit, kaks kõlarit)
- kaks SD-kaardi pesa
- üks USB-liides
- AUX-IN multimeedialiides
- mp3 CD-mängija
- hääljuhtimine
- APP Connect 
- teenustepakett Car-Net Guide & Inform
- mobiilseadme liides
- WLAN
- valgustatud kindalaegas lukustatava kaanega

●

Multifunktsionaalne näidik “Premium” ●
Tagurpidikäigu helisignaal (väljalülitatav) ●
Riviklemm ja funktsioonide juhtimise moodul 2, kereehituse programeerimine ●
230 V inverter ja pesa Euroopa jaoks ●
Juhe vahelduvvoolu laadimisjaama jaoks ja laadimisjuhe koduse pistikupesa jaoks, Saksamaa ●

Eestikeelne kasutamisjuhend ●
Garantii 4 aastat või 200 000 km ●

e-Crafter: põhivarustus
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Välimus

Metallikvärv 1 430

Pärlefektvärv 2T2T 1 510

Hall eesmine kaitseraud kerevärvi katteliistuga 2JF 55

Kauba-/reisijateruumi küljeaken, ees paremal, fikseeritud 4EE 161

Eriti vastupidav uksehing juhiuksel 0D3 67

Kauba-/reisijateruumi parempoolne liuguks, teatud avanemisasenditesse lukustamine 5R1 43

Tagauste hinged, 270 kraadi avamise võimalus 5V4 502

Porilapatsid ees ja taga 6N2 104

Interjöör

Kunstnahast istmekate Mesh N0C 61

Vastupidav tekstiilist istmekate Marathon N1C 153

Vahesein fikseeritud aknaga 3CG 76

Vahesein lükandaknaga 3CH 327

Vahesein kattega 3CS 234

Vahesein kattega ja fikseeritud aknaga 3CP 317

Käepidemed tagapostide küljes 7C3 26

Kaubaruumi tagakülje vineerist kattega paneel, mis ulatub katuseraamini (ainult standard teljevahega mudelid) 5DU 622

C-siinid kaubaruumi küljepaneelidel 6L6 268

C-siinid küljepaneelidel ja vaheseinal 6L2 343

Käepidemeteta B-piilarid kauba-/reisijateruumis 6X0 0

Kaubaruumi puitpõrandakate (ainult standard teljevahega mudelid)
- tagaosas laadimisserva kaitsega

5BD 655

Kaks pikisuunalist koormakinnitusreelingut katuse all YDM 187

Universaalpõrandakate pikisuunaliste koormakinnituse siinidega
- 10 mm paksune komposiitmaterjal pöögipuidust vineerist
- ettevalmistatud Sortimo, Botti, Würthi, Aluca, Modulsystemi ja Fleximo moodulsüsteemide jaoks
- universaalpõrand ei ole kinni liimitud ning seega on seda lihtne eemaldada

YDA 970

Kaubaruumi veoraam
- kaks liigutatavat latti (maksimum koorem 50 kg kumbki)

YDG 349

Turvalisus

Lukustatavad rattapoldid 1PB 29

Funktsionaal

Suitsetaja pakett
- 12-voldine sigaretisüütaja
- tuhatoos
- kaks joogihoidjat armatuuril

9JC 31

Laadimiskaabel Mode 2, Type 2/E+F (10A) Norra spetsifikatsioonidele vastav 70J 306

Laadimiskaabel Mode 3, Type 2/3 (32 A) Euroopa spetsifikatsioonidele vastav 76H 170

e-Crafter: lisavarustus

 põhivarustus             tellitav paketi osana


