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CADDY PROFI

Piedāvājumā iekļauta 4 gadu vai 120 000 km nobraukuma garantija

Caddy Kasten Profi
2.0 TDI, 5 MAN, 75 ZS, Euro 6
Kravnesība (kg) 658

Caddy Kombi Profi
2.0 TDI, 5 MAN, 75 ZS, Euro 6
Kravnesība (kg) 688

mss
sājujum
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MMēn
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jums

Mēneša maksā

222211€€

no
no

no

224 €

Caddy
Kasten Profi

Caddy
Kombi Profi

Pirmā iemaksa

0%

0%

Iepriekšējā cena ar PVN

21 135 €

21 522 €

Akcijas cena ar PVN

17 794 €

18 053 €

Ietaupi

3 341 €

3 469 €

Procentu likme

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

pretaizdzīšanas signalizāciju
ar autonomo skaņas signālu;

Periods

5 gadi, 100 000 km

radio "Composition Audio" (2 skaļruņi);

Automašīnas atlikusī vērtība

34%

34%

aizmugurējās divviru durvis
(asimetriski sadalītas) ar logiem.

Mēneša maksājums

221 €

224 €–

Aprīkojums

Finanšu piedāvājums

elektriski vadāmi vadītāja
un blakussēdētāja durvju stikli;
elektriski regulējami un apsildāmi
ārējie atpakaļskataspoguļi;
gaisa kondicionēšanas sistēma;
slēdzams cimdu nodalījums (apgaismots);

pilna izmēra rezerves ritenis

Caddy izmēri

Caddy Kasten Profi

Caddy Kombi Profi

Kravas nodalījuma platums, min./maks.

(mm)

1,170/1,556

1,168/1,190

Klīrenss (mērīts zem dzinēja aizsarga)

(mm)

155

155

Iekraušanas slieksnis virs stacionārā līmeņa (mm)

(mm)

577

575

Transportlīdzekļa augstums

(mm)

1,823

1,822

Iekraušanas augstums

(mm)

1,244

1,230

Kravas nodalījuma grīdas garums (aiz 1./2./3. sēdekļu rinadas)

(mm)

1,779

1,781/1,095/224

Iebraukšanas un izbraukšanas leņķis

(°)

17,1/17,3

15,7/17,5

Rampas leņķis

(°)

14,0

13,5

Sānu bīdāmās durvis, platums x augstums

(mm)

701 x 1,097

701 x 1,086

Bagāžas nodalījuma durvis, platums x augstums

(mm)

1,183 x 1,134

1,183 x 1,134

Kravas/pasažieru nodalījuma ietilpība 2/5 vietīgam transportlīdzeklim
Kravas nodalījuma ietilpība
Minimālais apgriešanās rādius, aptuveni

(m3)[l]

3.2/0.9 [3,200/918]

(m3)

3,2

(m)

11,1

Caddy bāzes aprīkojums

11,1

Caddy Kasten Profi

Eksterjers

Caddy Kombi Profi

Interjers

Ārējie atpakaļskata spoguļi, elektriski regulējami un apsildāmi

Komforta griestu tapsējums kabīnē

Aizmugurējās divviru durvis (asimetriski sadalītas) ar logiem

– griestu un sānu sienu tapsējums no cietšķiedru plātnēm salonā

Apsildāms aizmugurējais logs

Viduskonsole ar 4 glāžu turētāju

Sānu slīddurvis pasažieru salona labajā pusē

Komforta sēdekļi vadītāja kabinē

Sānu logi pasažieru salona abās pusēs

Gumijas grīdas segums vadītāja kabīnē

Plastikāta buferis, pelēks

Tekstilmateriāla grīdas segums

Siltumu aizturošs priekšējais vējstikls

Starpsiena (pilna izmēra) bez loga

– zaļi tonēti siltumaizturoši pasažieru/ kravas nodalījuma stikli

Salona apdare Austin

Tērauda diski 6Jx15

3-vietīgs sēdeklis 2. rindā

– riepas 195/65 R15 91T

Drošība

Funkcionalitāte

Pretaizdzīšanas signalizāciju ar autonomo skaņas signālu

Elektropakete I

– 2 tālvadības atslēgas

– elektriski vadāmi vadītāja un blakussēdētāja durvju stikli

Gaisa drošības spilvens vadītājam un blakussēdētājam

– elektriski regulējami un apsildāmi ārējie atpakaļskataspoguļi

– blakussēdētāja deaktivizējams

Aizmugurējo durvju stikla apskalošana un mazgāšana

Sānu un galvas drošības spilvenu sistēma vadītājam un

Gaisa kondicionēšanas sistēma

blakussēdētājam

– slēdzams cimdu nodalījums (apgaismots)

Elektroniskā stabilitātes programma ESP

Riepu remontkomplekts (tikai 4Motion un CNG* modeļiem)

– iekļaujot ABS, ASR, EDL

– 12-voltu kompresors

Automātiskā pretatpakaļripošanas sistēma

Kruīza kontrole

Atpakaļskata spogulis vadītāja kabīnē

Radio "Composition Audio"

Centrālā atslēga ar tālvadību

– 2 skaļruņi

– elektroniskais imobilaizers

Pilna izmēra rezerves ritenis

Serviss
Servisa rokasgrāmata latviešu valodā

Garantija
4 gadu vai 120 000 km nobraukuma garantija

Piedāvājums spēkā sadarbībā ar Volkswagen Leasing.
Caddy Kasten Profi. Ar nosacījumu, ka automašīnas cena ir 17 794 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 nomas maksājums no – 221,03 EUR. *
Degvielas patēriņš kombinētajā ciklā ir 4,5 l/100 km; CO2 izmeši kombinētajā ciklā ir 117 g/km.
Caddy Kombi Profi. Ar nosacījumu, ka automašīnas cena ir 18 053 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 nomas maksājums no – 224,25 EUR. *
Degvielas patēriņš kombinētajā ciklā ir 4,6 l/100 km; CO2 izmeši kombinētajā ciklā ir 118 g/km.
* Automašīnas nomas pakalpojums. Pakalpojuma sniedzējs SIA DNB līzings

