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TRANSPORTER PROFI

Piedāvājumā iekļauta 4 gadu vai 120 000 km nobraukuma garantija

Transporter Kasten Profi

Transporter Kombi Profi

2.0 TDI, 6 MAN, 150 ZS, Euro 6, Garā garenbāze
Kravnesība (kg) 798

2.0 TDI, 6 MAN, 150 ZS, Euro 6, Garā garenbāze
Kravnesība (kg) 815

jums

Mēneša maksā

no

jums

Mēneša maksā

369 €

no

407 €

Transporter
Kasten Profi

Transporter
Kombi Profi

Pirmā iemaksa no

0%

0%

Iepriekšējā cena ar PVN

33 867 €

37 846 €

Akcijas cena ar PVN

29 344 €

32 778 €

gaisa kondicionēšanas sistēma;

Ietaupi

4 523 €

5 068 €

pretaizdzīšanas signalizāciju
ar autonomo skaņas signālu;

Procentu likme

2,5% + 6m EURIBOR (0%)

Periods

5 gadi, 100 000 km

Automašīnas atlikusī vērtība

33%

34%

Mēneša maksājums

369 €

407 €

Aprīkojums

Finanšu piedāvājums

elektriski vadāmi vadītāja un
blakussēdētāja durvju stikli;
elektriski regulējami un apsildāmi
ārējie atpakaļskataspoguļi;

radio "Composition Audio" (2 skaļruņi);
Bluetooth mobilā telefona
brīvroku sagatave;
aizmugures divviru durvis.
tērauda rezerves ritenis, standarta izmēra riepa

Transporter izmēri

Transporter Kasten Profi

Transporter Kombi Profi

Kravas nodalījuma laukums

(m2)

5.0

5.0

Kravas nodalījuma ietilpība

(m3)

6.7 / 7.8

6.7 / 7.8

Sānu bīdāmās durvis, platums x augstums

(mm)

1,017 x 1, 264

1,017 x 1, 282

Bagāžas nodalījuma durvis, platums x augstums

(mm)

1,273 x 1, 290

1,473 x 1, 299

13,2

13,2

(m)

Minimālais apgriešanās radius, aptuveni

Transporter bāzes aprīkojums

Transporter Kasten Profi

Transporter Kombi Profi

Interjers

Eksterjers
Kreisais asfērisks un labais konvekss atpakaļskata spogulis

Komforta griestu tapsējums vadītāja kabīnē

Aizmugurējais logs apsildāms

Gumijots grīdas segums pasažieru salonā

Aizmugurējās vāka durvis bez loga

– izgaismots iekāpšanas slieksnis

Aizmugures divviru durvis ar apsildāmu logu

Gumijas grīdas segums vadītāja kabīnē

– atpakaļskata spogulis

– bez grīdas seguma pasažieru/ kravas telpā

Aizmugures divviru durvis bez logiem

Sienu tapsējums (pusaugstais) pasažieru/ kravas telpā

– bez atpakaļskata spoguļa

no cietšķiedras plātnēm

Sānu slīddurvis labajā pusē

Vienvietīgs blakussēdētāja sēdeklis vadītāja kabīnē

Plastikāta bampers, nekrāsots

Divvietīgs blakussēdētāja sēdeklis pirmajā rindā

Zaļi ietonēti siltumaizturoši stikli

Divvietīgs sēdeklis kreisajā pusē otrajā rindā

Tērauda diski 6,5 J x 16

– atsevišķs sēdeklis ar Easy Entry sistēmu labajā pusē

– riepas 205/65 R 16 C 107/105 T

Trīsvietīgs sēdeklis trešajā rindā
(nav paredzēts stiprināšanai ceturtajā rindā)
– uz priekšu nolokāma atzveltne

Funkcionalitāte

Sēdekļu pārvalks "Austin"
Durvīs integrētas mantu glabāšanas kabatas
ar pudeļu turētājiem

Elektropakete I
– elektriski vadāmi priekšējo sānu logu pacēlāji
– elektriski regulējami, apsildāmi ārējie spoguļi

Drošība

Radio sistēma "Composition Audio"
– melnbalts TFT ekrāns
– 2 x 20W skaļruņi

Vadītāja un blakussēdētāja drošības spilveni,

– SD kartes ligzda

blakussēdētāja deaktivizējams

– AUX-IN pieslēgligzda

Pretbloķēšanas sistēma (ABS), automātiskā pretizbuksēšanas

– USB pieslēgligzda

sistēma (ASR), elektroniskā stabilitātes programma (ESP)

– Bluetooth mobilā telefona brīvroku sagatave

Bērnu drošības slēdzis sānu slīddurvīm

Pusautomātisks gaisa kondicionētājs "Climatic" vadītāja kabīnē

Galvas balsti vadītāja kabīnē, ar augstuma regulāciju

Pusautomātisks gaisa kondicionētājs "Climatic" vadītāja kabīnē

Stūres pastiprinātājs

– papildus apsilde pasažieru salonā ar atsevišķu regulāciju

– augstumā un dziļumā regulējama stūres kolonna

Pilnas masas paaugstināšana līdz 3.0t

Atpakaļskata spogulis vadītāja kabīnē

– pastiprināts atsperojums un amortizācija

Divtoņu skaņas signāls

BlueMotion Tecnology ar Start Stop sistēmu

Cilpas kravas nodalījuma grīdā kravas nostiprināšanai

Lukturu gaismas augstuma regulācija

Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kalnā

Brīdinājuma signāls un gaismas indikācija vadītāja drošības

Elektroniskais imobilaizers

jostas nepiesprādzēšanas gadījumā

Signalizācija

Dzinēja papildu apsilde

– autonomais skaņas signāls

Riepu remonta komplekts

Centrālā atslēga – divas atvāžamas atslēgas ar tālvadību

(12-voltu kompresors un riepu hermētiķis)

Riepu spiediena kontrole – netiešais mērījums
Tērauda rezerves ritenis, standarta izmēra riepa

Serviss
Servisa rokasgrāmata latviešu valodā

Garantija
4 gadu vai 120 000 km nobraukuma garantija

Piedāvājums spēkā sadarbībā ar Volkswagen Leasing.
Transporter Kasten Profi. Ar nosacījumu, ka automašīnas cena ir 29 344 EUR (ar PVN). Līzinga termiņš ir 5 gadi. Pirmā iemaksa ir 0% no automašīnas cenas. Procentu
likme ir 6 mēnešu EURIBOR (0,00 % uz 09.01. 2017.) + 2,5 %. Nobraukuma ierobežojums – līdz 100 000 km. Komisijas maksa par līguma noformēšanu ir 1,5 %. Nomas
pakalpojumu nodrošina SIA DNB līzings. Mēneša maksājums – 369,10 EUR.
Degvielas patēriņš kombinētajā ciklā ir 6,2 l/100km; CO2 izmeši kombinētajā ciklā ir 162 g/km.
Transporter Kombi Profi. Ar nosacījumu, ka automašīnas cena ir 32 778 EUR (ar PVN). Līzinga termiņš ir 5 gadi. Pirmā iemaksa ir 0% no automašīnas cenas. Procentu
likme ir 6 mēnešu EURIBOR (0,00 % uz 09.01. 2017.) + 2,5 %. Nobraukuma ierobežojums – līdz 100 000 km. Komisijas maksa par līguma noformēšanu ir 1,5 %. Nomas
pakalpojumu nodrošina SIA DNB līzings. Mēneša maksājums – 407,16 EUR.
Degvielas patēriņš kombinētajā ciklā ir 6,2 l/100km; CO2 izmeši kombinētajā ciklā ir 161 g/km.

