Ietaupījums

8852 €

Jūsu uzņēmuma dzinējspēks.
Četru riteņu piedziņa jebkuros apstākļos. Transporter Profi.

Transporter Kasten Profi

Transporter Kombi Profi

Transporter Kasten
SGH1F1,
2.0 TDI 110kW 6G

Transporter Kasten
4Motion SGH1F5,
2.0 TDI 110kW

Transporter Kombi
SGJ1F1,
2.0 TDI 110kW 6G

Transporter Kombi
4Motion SGJ1F5,
2.0 TDI 110kW

Iepriekšējā cena*

35 225 €

38 354 €

39 307 €

42 480 €

Akcijas cena*

28 222 €

29 646 €

32 578 €

33 628 €

Ietaupi

7003 €

8708 €

6729 €

8852 €

Akcijas aprīkojums
 Signalizācija
- autonomais skaņas signāls

 Centrālā atslēga
- divas atslēgas ar tālvadību

 Pusautomātisks gaisa kondicionētājs

“Climatic” vadītāja kabīnē

- papildus apsilde pasažieru salonā ar
atsevišķu regulāciju

 Tērauda rezerves ritenis
- standarta izmēra riepa

 Kruīza kontrole
 Elektropakete I
- elektriski vadāmi priekšējo sānu logu pacēlāji
- elektriski regulējami, apsildāmi ārējie spoguļi

 Radio sistēma ”Composition Audio”
- melnbalts TFT ekrāns
- 2 x 20W skaļruņi
- SD kartes ligzda
- AUX-IN pieslēgligzda
- USB pieslēgligzda
- Bluetooth mobilā telefona brīvroku sagatave
*Cenas norādīta ar PVN

Bāzes aprīkojums Transporter Kasten
Eksterjers

Bāzes aprīkojums Transporter Kombi
Interjers

Kreisais asfērisks un labais konvekss atpakaļskata spogulis

Komforta griestu tapsējums vadītāja kabīnē

Ārējie atpakaļskata spoguļi, regulējami no ārpuses

Gumijota grīdas segums pasažieru salonā
- izgaismots iekāpšanas slieksnis

Aizmugurējās vāka durvis bez loga
Aizmugures divviru durvis ar apsildāmu logu
- atpakaļskata spogulis
Aizmugures divviru durvis bez logiem
- bez atpakaļskata spoguļa
Sānu slīddurvis labajā pusē
Plastikāta bampers, nekrāsots
Zaļi ietonēti siltumaizturoši stikli
Tērauda diski 6,5 J x 16
- riepas 205/65 R 16 C 107/105 T

Funkcionalitāte
Kruīza kontrole
Elektropakete I
- elektriski vadāmi priekšējo sānu logu pacēlāji
- elektriski regulējami, apsildāmi ārējie spoguļi
Radio sistēma ”Composition Audio”
- melnbalts TFT ekrāns
- 2 x 20W skaļruņi
- SD kartes ligzda
- AUX-IN pieslēgligzda
- USB pieslēgligzda
- Bluetooth mobilā telefona brīvroku sagatave
Pusautomātisks gaisa kondicionētājs “Climatic” vadītāja
kabīnē
Pusautomātisks gaisa kondicionētājs ”Climatic” vadītāja
kabīnē
- papildus apsilde pasažieru salonā ar atsevišķu regulāciju
Pilnas masas paaugstināšana līdz 3.0t
(izņemot 110 kW 4MOTION)
- pastiprināts atsperojums un amortizācija
Pilnas masas paaugstināšana līdz 3.2t
(tikai 110 kW 4MOTION)
- pastiprināti 6.5Jx16” tērauda diski
- palielinātas noslodzes domkrats un instrumentu komplekts
BlueMotion Tecnology ar Start Stop sistēmu
Tērauda rezerves ritenis
- standarta izmēra riepa
Lukturu gaismas augstuma regulācija
Brīdinājuma signāls un gaismas indikācija vadītāja
drošības jostas nepiesprādzēšanas gadījumā
Dzinēja papildu apsilde

4 gadu vai 120 000 km nobraukuma garantija
Servisa rokasgrāmata latviešu valodā

Gumijas grīdas segums vadītāja kabīnē
- bez grīdas seguma pasažieru/ kravas telpā
Augsta starpsiena bez loga
- 8 pastiprinātas izturības cilpas kravas nostiprināšanai
(ISO 27956)
Sienu tapsējums (pusaugstais) pasažieru/ kravas telpā
no cietšķiedras plātnēm
Divvietīgs blakussēdētāja sēdeklis pirmajā rindā
Divvietīgs sēdeklis kreisajā pusē otrajā rindā
- atsevišķs sēdeklis ar Easy Entry sistēmu labajā pusē
Trīsvietīgs sēdeklis trešajā rindā
(nav paredzēts stirpināšanai ceturtajā rindā)
- uz priekšu nolokāma atzveltne
Sēdekļu pārvalks “Austin”
Durvīs integrētas mantu glabāšanas kabatas ar pudeļu
turētājiem.

Drošība
Vadītāja un blakussēdētāja drošības spilveni,
blakussēdētāja deaktivizējams
Pretbloķēšanas sistēma (ABS), automātiskā
pretizbuksēšanas sistēma (ASR), elektroniskā stabilitātes
programma (ESP)
Bērnu drošības slēdzis sānu slīddurvīm
Galvas balsti vadītāja kabīnē, ar augstuma regulāciju
Stūres pastiprinātājs
- augstumā un dziļumā regulējama stūres kolonna
Atpakaļskata spogulis vadītāja kabīnē
Cilpas kravas nodalījuma grīdā kravas nostiprināšanai
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kalnā
Signalizācija
- autonomais skaņas signāls
Divas atvāžamas atslegas ar tālvadību
Centrālā atslēga
- divas atslēgas ar tālvadību
Riepu spiediena kontrole - netiešais mērījums

