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CADDY FAMILY

Piedāvājumā iekļauta 4 gadu vai 120 000 km nobraukuma garantija

Aprīkojums īpaši ģimenēm

Buferi virsbūves krāsā

2.0 TDI, 6 DSG, 150 ZS, Euro 6

Gaisa kondicionēšanas sistēma
Pretaizdzīšanas signalizācija ar autonomo skaņas
signālu, 2 tālvadības atslēgas
Savienojamības pakete radio sistēmai
"Composition Audio", mobilā telefona sagatave
Kruīza kontrole
Pilna izmēra rezerves ritenis
Buferi virsbūves krāsā
Mazā ādas pakete:
– ādas apdares stūre
– ādas apdares rokas bremzes svira
– ādas apdares ātrumpārslēga kloķis

Finanšu piedāvājums
Pirmā iemaksa
Iepriekšējā cena ar PVN
Akcijas cena ar PVN
Ietaupi

0%
32 349 €
26 199 €
6 150 €

2,5% + 6 mēn. EURIBOR (0%)
Periods
5 gadi, 100 000 km
Automašīnas atlikusī vērtība 34%
Mēneša maksājums
325,43 €
Procentu likme

Caddy Family bāzes aprīkojums
Eksterjers

Interjers

Ārējie atpakaļskata spoguļi, elektriski regulējami un apsildāmi

Komforta griestu tapsējums

Virsbūves krāsas

– durvju un sānu sienu tapsējums no izlietām daļām

– ārējo atpakaļskata spoguļu ietvari

ar sīklietu novietnēm

– durvju rokturi

Mazā ādas pakete

Buferi virsbūves krāsā

– ādas apdares stūre

Apsildāms aizmugurējais logs

– ādas apdares rokas bremzes svira

Paceļamas aizmugurējās vāka durvis ar apsildāmu logu

– ādas apdares ātrumpārslēga kloķis

Sānu slīddurvis pasažieru salona labajā pusē

Izvelkams un noņemams bagāžas nodalījuma pārsegs

Sānu slīddurvis pasažieru salona kreisajā pusē

Saulessargs ar kosmētikas spogulīti vadītāja kabīnē,

Sānu logi pasažieru salona abās pusēs

labajā un kreisajā pusē

Siltumu aizturošs priekšējais vējstikls

Viduskonsole ar elkoņbalstu un 3 glāžu turētāju

– zaļi tonēti siltumaizturoši pasažieru/ kravas nodalījuma stikli

Komforta sienu apdare pasažieru salonā

Tērauda diski 6Jx15 (ne Caddy Maxi)

Komforta sēdekļi vadītāja kabinē

– riepas 195/65 R15 91T

Tekstilmateriāla grīdas segums

– dekoratīvās disku uzlikas

Salona apdare Kutamo

Tērauda diski 6Jx16 (tikai Caddy Maxi)

Slēdzams cimdu nodalījums (apgaismots)

– riepas 205/55 R16 94H

3-vietīgs sēdeklis 2. rindā

– dekoratīvās disku uzlikas

Funkcionālais aprīkojums

Drošības aprīkojums

Elektropakete I

Pretaizdzīšanas signalizāciju ar autonomo skaņas signālu

– elektriski vadāmi vadītāja un blakussēdētāja durvju stikli

– 2 tālvadības atslēgas

– elektriski regulējami un apsildāmi ārējie atpakaļskataspoguļi

Gaisa drošības spilvens vadītājam un blakussēdētājam

Vadītāja sēdeklis, ar augstuma regulāciju

– blakussēdētāja deaktivizējams

– sīklietu novietne zem sēdekļa

Sānu un galvas drošības spilvenu sistēma vadītājam un

Aizmugurējo durvju stikla apskalošana un mazgāšana

blakussēdētājam

Mehāniski regulējama salona apsildes sistēma

Elektroniskā stabilitātes programma ESP

Gaisa kondicionēšanas sistēma

– iekļaujot ABS, ASR, EDL

– slēdzams cimdu nodalījums (apgaismots)

Automātiskā pretatpakaļripošanas sistēma

Papildus dzinēja ūdens apsilde

Atpakaļskata spogulis vadītāja kabīnē

Pilna izmēra rezerves ritenis

Centrālā atslēga ar tālvadību

Kruīza kontrole

– elektroniskais imobilaizers

Multifunkcionālais displejs "Plus" / borta dators
Radio "Composition Audio"
– 4 skaļruņi
Savienojamības pakete radio sistēmai "Composition Audio"
– mobilā telefona sagatave
12 voltu pieslēgligzda bagāžas nodalījumā

Serviss
Servisa rokasgrāmata latviešu valodā

Garantija
4 gadu garantija vai 120 000 km

Piedāvājums spēkā sadarbībā ar Volkswagen Leasing.
Ar nosacījumu, ka automašīnas cena ir 26 199 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 – 325,43 EUR.
Degvielas patēriņš kombinētajā ciklā ir 5 l/100 km; CO2 izmeši kombinētajā ciklā ir 132 g/km.

