
100% Crafter
100% elektrinis

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 01.04.2022. 
Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.
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Modelio Variklis Galia Pavarų dėžė Bendroji masė Kaina
kodas Tipas kW / AG Tipas kg EUR su PVM

e-Crafter Kasten 35 standartinis bazė

SXBBA1 Elektros variklis 100/136 Automatinė 3,500 68 724
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Išorės įranga

Pilkos spalvos priekinis bamperis ●
Aukštas stogas (metalinis), išorėje nudažytas kėbulo spalva (tik su ilga ratų baze) ●
Slankiosios durys krovinių arba keleivių skyriaus dešinėje ●
Šilumą izoliuojantis daugiasluoksnis šildomas priekinis stiklas ●
Plieniniai ratlankiai 6,5J x 16
- Padangos 235/65 R16 C115/113
- Ratų stebulių dangteliai

●
Vidaus įranga

3 stipinų daugiafunkcis vairas ●
Komfortiška vairuotojo sėdynė “Plus”
- 4 kryptimis elektra nustatoma juosmens atrama
- 2 ranktūriai
- Sėdimosios dalies nustatymas
- Aukščio reguliavimas
- Medžiaginiai sėdynių apmušalai “Austin”

●

Dvivietė vientisa priekinių keleivių sėdynė su daiktadėže ●
Guminė grindų danga vairuotojo kabinoje ●
Skiriamoji sienelė be lango ●
Saugumo įranga

Vairuotojo ir priekinio keleivio oro pagalvės
- Priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimas ●
Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema “Front Assist”
- Avarinio stabdymo funkcija ●
Elektroninė stabilizavimo programa ir stabdžių antiblokavimo sistema ●
Įkalnės asistentas ●
Centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu
- Elektroninis imobilizatorius ●
Šoniniai gabaritiniai žibintai ●
Priekiniai šviesos diodų žibintai
- Atskiros šviesos diodų dienos važiavimo šviesos
- Tolimųjų šviesų valdymas „Light Assist“

●
Priekiniai rūko žibintai
- Su važiavimo posūkiuose šviesomis ●
Krovinio tvirtinimo kilpos ●
Funkcinė įranga

Oro kondicionierius „Climatronic“ su oro srauto reguliavimu, be freono ●
Atskiros dienos važiavimo šviesos su automatiniu priekinių žibintų valdymu, „Leaving Home“ funkcija ir rankiniu būdu valdoma 
„Coming Home“ funkcija
- Priekinio stiklo valytuvų intervalo valdymas su šviesos ir lietaus sensoriumi

●

Pastovaus greičio palaikymo sistema
- Greičio ribotuvas ●
Lane Assist ●
Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje ●
Parkavimo atstumo kontrolė priekyje ir gale
- Aktyvios šoninės apsaugos sistema ●
Galinio vaizdo kamera ●

e-Crafter: bazinė įranga
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Funkcinė įranga

Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai ●
Navigacijos sistema “Discover Media”
- 8” spalvotas jutiklinis ekranas
- 4 garsiakalbiai (2 aukštų dažnių, 2 žemų dažnių)
- 1 USB sąsaja
- AUX-IN lizdas
- Valdymas žodinėmis komandomis
- “App Connect”
- “Car-Net” paslaugos “Guide & Inform”
- Mobiliojo telefono sąsaja
- WLAN
- Daiktadėžė priekinio keleivio pusėje su apšvietimu ir užrakinamu dangčiu
- DAB+

●

Daugiafunkcė indikacija “Premium” ●
Akustinis įspėjimas, kai įjungta atbulinės eigos pavara, deaktyvuojamas ●
Prijungimo gnybtų juosta ir funkcijų valdymo modulis 2 su kėbulų gamintojų programavimu ●
Europinis 230 V keitiklis ir kištukinis lizdas ●
Kabelis įkrovimo kintamąja srove stotelei ir standartinis įkrovimo kabelis namų ūkio elektros tinklo  
kištukiniams lizdams Vokietijai ●

Automobilio literatūra lietuvių kalba ●
4 metų arba 200 000 km garantija ●

e-Crafter: bazinė įranga
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Išorės įranga

“Metallic” spalva 1 442

“Pearl effect” spalva 2T2T 1 523

Pilkos spalvos priekinis bamperis su kėbulo spalva nudažyta apdaila 2JF 56

Fiksuotas šoninis langas keleivių arba krovinių skyriaus priekyje, dešinėje 4EE 162

Kabinos durys, papildomai su sustiprintu durų fiksatoriumi vairuotojo pusėje 0D3 68

Dešinės pusės slankiosios durys krovinių arba keleivių skyriuje su blokatoriumi tam tikroje atidarytoje padėtyje 5R1 43

Galinių sąvarinių durų lankstai su 270° atidarymo kampu 5V4 506

Purvasaugiai priekyje ir gale 6N2 105

Vidaus įranga

Sėdynių apmušalai iš dirbtinės odos “Mesh” N0C 62

Sėdynių apmušalai iš tvirto audeklo “Marathon” N1C 154

Skiriamoji sienelė su fiksuotu langu 3CG 77

Skiriamoji sienelė su slankiuoju langu 3CH 330

Skiriamoji sienelė su apmušimu 3CS 236

Skiriamoji sienelė su apmušimu ir fiksuotu langu 3CP 319

Laikymosi rankenos ant galinių statramsčių 7C3 26

Stogo rėmo aukščio šoniniai apmušimai iš faneros krovinių skyriuje (tik su standartine ratų baze) 5DU 628

“C” formos bėgeliai ant šoninių sienelių krovinių skyriuje 6L6 270

“C” formos bėgeliai ant šoninių sienelių ir skiriamosios sienelės 6L2 345

Be laikymosi rankenos ant galinio priekinių durų statramsčio krovinių arba keleivių skyriuje 6X0 0

Medinė grindų danga krovinių skyriuje (tik su standartine ratų baze)
- Su apsaugine pakrovimo krašto juosta gale

5BD 660

2 išilginiai krovinio tvirtinimo bėgeliai po stogu YDM 188

Universali grindų danga su išilgai išdėstytais krovinio tvirtinimo bėgeliais
- 10 mm storio kompozitinė medžiaga, pagaminta iš buko medienos lukšto
- Paruošimas “Sortimo”, “Bott”, “Würth”, “Aluca”, “Modulsystem” ir “Flexmo” gamybos stelažų ir spintelių sistemoms
- Universalios grindys nėra priklijuotos it todėl paprastai nuimamos

YDA 978

Laikikliai prie stogo krovinių skyriuje
- Dvi kintamos padėties sijos (kiekvienos maksimali apkrova 50 kg)

YDG 352

Saugumo įranga

Vagystę apsunkinantys ratų varžtai 1PB 29

Funkcinė įranga

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

9JC 31

Specialusis 2/E+F (10 A) tipo įkrovimo kabelis „Mode 2“ Norvegijai 70J 308

Specialusis 2/3 (32 A) tipo įkrovimo kabelis „Mode 3“ Europai 76H 171

e-Crafter: papildoma įranga

 bazinė įranga             papildoma įranga


