
Jūsu ievērībai:

• Uzrādītās cenas, komplektācijas un papildaprīkojuma klāsts ir informatīva rakstura un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.  • Aktuālāko informāciju iespējams iegūt pie 
visiem Volkswagen dīleriem un partneriem Latvijā. • Papildaprīkojuma cenas ir derīgas tikai kopā ar bāzes modeļa cenu. • Uzrādītajā cenā ar PVN nav iekļauts jaunu automašīnu 
reģistrācijas nodoklis un CO2 nodoklis. • Šī cenu lapa ir izdota 01.11.2019., visas iepriekš izdotās konkretā modeļa cenu lapas nav spēkā.

100% Crafter
100% elektrisks

1volkswagen.lv

Modelis Dzinējs Jauda Transmisija Pilnā masa Kravnesība Сena
Kods Tips kW / Zs Tips kg kg EUR ar PVN

e-Crafter Kasten 35 standarta garanbāze

SXBBA1 Elektromotors 100/136 Automātiskā 3,500 950 58 847
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Eksterjers

Priekšējā bufera augšdaļa virsbūves krāsā
- augšējais radiatora dekoratīvais režģis ar hromētu apdari ●
Virsbūves krāsas metāla augstais jumts ●
Sānu slīddurvis labajā pusē ●
Apsildāms priekšējais vējstikls ●
Tērauda diski 6.5 J x 16 (FWD)
- riepas 235/65 R16 C115/113
- dekoratīvās uzlikas disku vidusdaļā

●
Interjers

Multifunkcionāla stūre ●
Komforta "Plus" vadītāja sēdeklis
- gurnu balsts ar 4-punktu elektrisku regulāciju
- 2 elkoņbalsti
- pamatnes slīpuma regulācija
- sēdekļa augstuma regulācija
- auduma "Austin" apdare

●

Divvietīgs blakussēdētāja sēdeklis ar sīklietu nodalījumu zem sēdekļa virsmas ●
Gumijas grīdas segums vadītāja kabīnē ●
Starpsiena bez loga ●
Drošība

Vadītāja un blakussēdētāja drošības spilveni
- blakussēdētāja deaktivizējams ●
Sadursmes novēršanas brīdinājuma sistēma "Front Assist"
- autonoma avārijas bremzēšana ●
Elektroniskā stabilizācijas kontrole (ESC), ABS ●
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kalnā ●
Centrālā atslēga ar tālvadību
- Elektronisks imobilaizers ●
Sānu gabarīta lukturi (garajai garenbāzei) ●
LED lukturi priekšā
- LED dienas gaitas lukturi ●
Priekšējie miglas lukturi
- līkumgaismu funkcija ●
Cilpas kravas nostiprināšanai kravas nodalījumā ●
Funkcionalitāte

Automātiskais gaisa kondicionētājs "Climatronic" (kabīnē)
- automātiskās dienas gaismas
- "Coming home/ Leaving home" funkcija
- lietus sensors

●

Automātiskā ātruma uzturēšanas sistēma (kruīza kontrole)
- ātruma ierobežotāja funkcija ●
Lane Assist ●
Apsildāmi priekšējie sēdekļi, atsevišķi regulējami ●
Stāvvietā novietošanas sensori priekšā un aizmugurē
- aktīvā sānu šķēršļu monitorēšanas sistēma ●
Atpakaļskata kamera "Rear View" ●
Elektriski regulējami un apsildāmi arējie atpakaļskata spoguļi ●

e-Crafter: bāzes aprīkojums
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Funkcionalitāte

Navigācijas sistēma  "Discover Media"
- 8 collu skārienjūtīgs krāsu ekrāns
- 4 skaļruņi (2 augsto frekvenču, 2 zemo frekvenču)
- 2 SD kartes ligzdas
- USB pieslēgligzda (saderība ar iPod/ iPhone)
- AUX-IN pieslēgligzda
- CD-MP3 atskaņotājs
- balss vadība
- APP Connect atbalsts
- Car-Net "Guide & Inform" mobilie tiešsaistes pakalpojumi (3 gadu periodam)
- Bluetooth interfeiss mobilajam telefonam
- WLAN piekļuves punkts
- slēdzams un izgaismots cimdu nodalījums

●

Multifunkcionāls displejs "Premium"

Elektriski vadāmi kabīnes stiklu pacēlāji ●

Servisa rokasgrāmata latviešu valodā ●
4 gadu vai 200 000 km nobraukuma garantija ●

e-Crafter: bāzes aprīkojums
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Eksterjers

Metālisks krāsojums 1 365

Melns perlamutra krāsojums 2T2T 1 445

Sānu logs kravas nodalījuma labajā pusē priekšā 4EE 154

Divviru durvju eņģes ar palielinātu atvēršanas leņķi (270°) 5V4 480

Dubļu sargi priekšā un aizmugurē 6N2 98

Interjers

Sēdekļu apdare no ādas aizvietotāja "Mesh" N0C 61

Pastiprinātas izturības sēdekļu apdare "Marathon" N1C 148

Starpsiena ar fiksētu logu 3CG 76

Starpsiena ar atbīdāmu logu 3CH 313

Starpsiena ar tekstilmateriāla apdari kabīnē 3CS 226

Starpsiena ar fiksētu logu un tekstilmateriāla apdari kabīnē 3CP 303

Iekāpšanas palīgrokturi aizmugurē 7C3 28

Sienu tapsējums kravas nodalījumā no cietšķiedras plātnēm 
(standarta garenbāzei)

5DU 593

C-tipa fiksācijas sliežu sistēma kravas nodalījuma sānu paneļos 6L6 254

C-tipa fiksācijas sliežu sistēma kravas nodalījuma sānu paneļos un uz starpsienas 6L2 329

Saplākšņa grīdas segums kravas nodalījumā (standarta garenbāzei)
- ar iekraušanas malu aizsardzību aizmugurē

5BD 627

Universālais grīdas segums ar garenvirziena C-tipa fiksācijas sliedēm
- veidota no 10mm bieza dižskabārža saplākšņa kompozīta materiāla
- sagatave Sortimo, Bott, Würth, Aluca, Modulsystem un Flexmo plauktu sistēmām
- universālā grīda nav pielīmēta, attiecīgi - izņemama

YDA 927

Griestu stiprinājumu sistēma kravas nodalījumā
- 2 bīdāmi U-veida balsti garu priekšmetu transportēšanai (maks. noslodze 50 kg katram)

YDG 335

Drošība

Riteņu drošības skrūves 1PB 30

Funkcionalitāte

Smēķētāja aprīkojums
- 12 V ligzda ar aizmēķētāju
- pelnu trauks
- 2 dzērienu turētāji priekšējā panelī

9JC 33

e-Crafter: papildaprīkojums

 bāzes aprīkojums             papildaprīkojums


