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Multivan
FAMILY

Piedāvājumā iekļauta 4 gadu vai 120 000 km nobraukuma garantija

Aprīkojums īpaši ģimenēm
Multifunkcionāls displejs (borta dators)

2.0 TDI, 7 DSG, 150 ZS, Euro 6

Stūre ar ādas apdari.
Ātruma pārslēga svira ar ādas apdari.
7 sēdvietas, divi atsevišķi pagriežami sēdekļi
2. rindā
Centrālā atslēga ar tālvadības pulti
Signalizācija ar pretaizvilkšanas funkciju
Kruīza kontrole
Trīs zonu gaisa kondicionētājs Climatronic ar
atsevišķu regulēšanas iespēju pasažieru salonā
Bērnu sēdekļu ISOFIX striprinājumi pasažieru
salona sēdekļiem
Tērauda rezerves ritenis
Radio sistēma "Composition Audio"
– melnbalts TFT ekrāns – AUX-IN pieslēgligzda
– 4 x 20W skaļruņi
– USB pieslēgligzda
– SD kartes ligzda
– "Bluetooth"

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

0%
43 188 €
36 829 €
6 359 €

2,5% + 6 mēn. EURIBOR (0%)
Periods
5 gadi, 100 000 km
Automašīnas atlikusī vērtība 35%
Mēneša maksājums
451,71 €
Procentu likme

Multivan bāzes aprīkojums
Eksterjers

Interjers

Metāliska vai perlamutra virsbūves krāsa

Elkoņbalsti abiem sēdekļiem vadītāja kabīnē – 1. rindā

Elektriski regulējami un apsildāmi ārējie atpakaļskata spoguļi

Pastisprināta salona trokšņu izolācija

Melna radiatora reste ar vienu hromētu moldingu

Sīklietu novietnes priekšējās durvīs

Zaļi tonēti, siltumaizturoši stikli

Vadītāja un blakussēdētāja sēdekļi ar augstuma regulāciju

Apsildāms aizmugurējais stikls ar logu tīrītāju slotiņām un

Universāls kempinga galds

mazgāšanas iekārtu

Stūre ar ādas apdari

Sānu slīddurvis labajā pusē

Sliekšņu apgaismojums

Paceļamas aizmugurējās vāka durvis ar logu

Sēdekļi ar auduma apdari "Kutamo"

Buferi virsbūves krāsā

Tekstilmateriāla grīdas segums vadītāja kabīnē

Metāla diski 6,5J x 16

– plastikāta grīdas segums pasažieru salonā

– riepas 215/65 R16C 106/104T

Komforta sēdekļi ar muguras balsta regulaciju 1. rindā

– pilna izmēra dekoratīvie disku nosegi

Divi atsevišķi pagriežami sēdekļi 2. rindā
Trīsvietīgs sēdeklis 3. rindā ar mantu novietni

Funkcionālais aprīkojums

Drošības aprīkojums

Dzinēja papildus apsilde

Vadītāja un blakussēdētāja drošības spilveni,

Elektriski vadāmi stiklu pacēlāji priekšējām durvīm

blakussēdētāja deaktivizējams

Automātiskā ātruma uzturēšanas sistēma (kruīza kontrole)

Sānu un galvas drošības spilvenu sistēma vadītāja salonā

Gaisa kondicionētājs Climatic (pusautomātiskais) vadītāja kabīnē,

Riepu spiediena kontrole – netiešais mērījums

pasažieru salona ventilācija un atsevišķa apsilde

Signalizācija ar pretaizvilkšanas funkciju

Radio sistēma"Composition Audio"

Bērnu sēdekļu ISOFIX striprinājumi pasažieru salona sēdekļiem

– melnbalts TFT ekrāns

Bērnu drošības slēdzis aizmugures durvīs

– 4 x 20W skaļruņi

Pretbloķēšanas sistēma (ABS), automātiskā pretizbuksēšanas

– SD kartes ligzda

sistēma (ASR), elektroniskā stabilitātes programma (ESP)

– AUX-IN pieslēgligzda

– automātiska pretatpakaļripošanas sistēma

– USB pieslēgligzda"

Stūres pastiprinātājs

Telefona brīvroku sagatave

(augstumā un dziļumā regulējama stūres kolonna)

Centrālā atslēga

Riepu remonta komplekts – 12 V kompressors

12V ligzdas

un hermētiskās putas

Multifunkcionāls displejs (borta dators)
Trīs zonu gaisa kondicionētājs Climatronic ar atsevišķu
regulēšanas iespēju pasažieru salonā
Tērauda rezerves ritenis

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 36 829 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 – 451,71 EUR.
Degvielas patēriņš kombinētajā ciklā ir 6,1 l/100 km; CO2 izmeši kombinētajā ciklā ir 158 g/km.

