Фургон вантажопасажирський
Модель: T6 Kombi
Комплектація: CITY

Transporter Kombi – універсальний вантажопасажирський фургон
2.0 TDI Common Rail

2.0 TDI Common Rail

потужність

140 к.с. при 3500 об/хв

140 к.с. при 3500 об/хв

оберт. момент

340 Нм при 1750 об/хв

340 Нм при 1750 об/хв

Коробка передач

6-ст. механічна

6-ст. механічна

Колісна база

коротка 3000 мм

довга 3400 мм

4904 / 1904 / 1990 мм

5304 / 1904 / 1990 мм

Повна маса

3000 кг

3000 кг

Вантажопідйомність

1024 кг

1024 кг

характеристика
Двигун

Зовнішні розміри кузова Д/Ш/В

3

Корисний об'єм
6.7 м3
5.8 м
Електронні Системи безпеки: ESP, ABS, ASR, EDS, EBV, BA, асистент руху на підйомі
Подушка безпеки водія та пасажира, триточкові паски безпеки, дискові гальма
Система попередження вторинних зіткнень
Незалежна підвіска, передній і задній стабілізатори, підвіска та амортизатори посилені
Задні підйомні двері зі склоочисником та обігрівом
Зсувні двері праворуч
Галогеннові фари головного світла, регулювання кута нахилу фар
Теплоізолююче скло в салоні, вітрове скло з підігрівом
Регулювання керма за висотою та нахилом
Гідропідсилювач керма, іммобілайзер
Гумове покриття підлоги в кабіні та салоні
Петлі для фіксації вантажу
Облицювання стінок у пасажирському відсіку
Система ніш для зберігання речей
Оббивка сидінь - тканина "Austin"
Кондиціонер «Climatic» в кабіні і салоні, вугільний фільтр
Центральний замок з дистанційним керуванням
Електричні склопідйомники, дзеркала з електричним регулюванням і обігрівом
Багатофункціональний дисплей (борткомп'ютер) та розпізнавання втоми водія
Сидіння водія: з регулюванням за висотою, підлокітниками і поперековою опорою
Пакет 9 місць (3-3-3-0)
Зсувне вікно у пасажирському відсіку
Радіопідготовка
Протитуманні фари з функцією статичного освітлення поворотів
2 ключа-радіопульта, 1 стандартний ключ для центрального замка
Пакет "Світло та видимість"
Шини 205/65 R16 С 107/105 T, покажчик тиску в шинах
Запасне колесо, бортовий інструмент і домкрат (посилений - для довгої бази)
Паливний бак місткістю 80 л.

Рекомендована роздрібна ціна короткої бази
Рекомендована роздрібна ціна довгої бази

1 091 877 грн.
1 143 637 грн.

Вказані ціни є орієнтовними. Точна ціна зазначається у договорі купівлі-продажу.
Ціна вказана з урахуванням ПДВ. Розрахунок здійснюється у національній валюті України.
Ціна може бути змінена ТОВ "Порше Україна" в будь-який момент.
Інформацію щодо офіційних дилерів Volkswagen в Україні можна знайти за адресою: http://www.volkswagen-nfz.com.ua

