3527 €
Ietaupījums

Jūsu uzņēmuma dzinējspēks.

Caddy Profi. Īsta izvēle profesionāļiem.

Caddy Kasten Profi

Caddy Kombi Profi

Caddy Kasten
2.0 TDI 55kW 5G

Iepriekšējā cena* 21 883 €

Caddy Kombi N1
2.0D 55kW 5G

Iepriekšējā cena* 22 428 €

Akcijas cena*

18 724 €

Akcijas cena*

18 901 €

Ietaupi

3159 €

Ietaupi

3527 €

Akcijas aprīkojums
 Gaisa kondicionēšanas sistēma
- slēdzams cimdu nodalījums (apgaismots)

 Radio “Composition Audio”
- 2 skaļruņi

 Papildus dzinēja ūdens apsilde
 Aizmugurējās divviru durvis (asimetriski
sadalītas) ar logiem

 Pretaizdzīšanas signalizāciju ar autonomo
skaņas signālu
- 2 tālvadības atslēgas

 Elektropakete I
- elektriski vadāmi vadītāja un blakussēdētāja durvju stikli
- elektriski regulējami un apsildāmi ārējie atpakaļskataspoguļi

*Cenas norādīta ar PVN

Bāzes aprīkojums Caddy Kasten
Eksterjers
Aizmugurējās divviru durvis
(asimetriski sadalītas) ar logiem
Apsildāms aizmugurējais logs
Sānu slīddurvis pasažieru salona labajā pusē
Sānu logi pasažieru salona abās pusēs
Plastikāta buferis, pelēks
Siltumu aizturošs priekšējais vējstikls
- zaļi tonēti siltumaizturoši pasažieru /
kravas nodalījuma stikli
Tērauda diski 6Jx15
- riepas 195/65 R15 91T

Funkcionalitāte
Elektropakete I
- elektriski vadāmi vadītāja un blakussēdētāja
durvju stikli
- elektriski regulējami un apsildāmi ārējie
atpakaļskataspoguļi
Aizmugurējo durvju stikla apskalošana un mazgāšana
Gaisa kondicionēšanas sistēma
- slēdzams cimdu nodalījums (apgaismots)
Pilna izmēra rezerves ritenis
Riepu remontkomplekts
- 12-voltu kompresors
Kruīza kontrole
Radio ”Composition Audio”
- 2 skaļruņi”
Savienojamības pakete radio sistēmai
”Composition Audio”
- mobilā telefona sagatave
Papildus dzinēja ūdens apsilde

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

Bāzes aprīkojums Caddy Kombi
Interjers
Komforta griestu tapsējums kabīnē
- griestu un sānu sienu tapsējums no cietšķiedru
plātnēm salonā
Viduskonsole ar 4 glāžu turētāju
Komforta sēdekļi vadītāja kabinē
Gumijas grīdas segums vadītāja kabīnē
Tekstilmateriāla grīdas segums
Starpsiena (pilna izmēra) bez loga
Salona apdare Austin
3-vietīgs sēdeklis 2. rindā

Drošība
Pretaizdzīšanas signalizāciju ar autonomo skaņas
signālu
- 2 tālvadības atslēgas
Gaisa drošības spilvens vadītājam un blakussēdētājam
- blakussēdētāja deaktivizējams
Sānu un galvas drošības spilvenu sistēma vadītājam
un blakussēdētājam
Elektroniskā stabilitātes programma ESP
- iekļaujot ABS, ASR, EDL
Automātiskā pretatpakaļripošanas sistēma
Atpakaļskata spogulis vadītāja kabīnē
Centrālā atslēga ar tālvadību
- elektroniskais imobilaizers

