
 Nabídka ze dne 24.01.2018    Strana 1 od 8

Caddy skříň 1,2 TSI KR EU6

Model

 
 

Caddy skříň 1,2 TSI KR EU6

 
 Celkem vč. DPH 500 144,-
 
 Celkem bez DPH 413 342,-

Motor

    1197 cm3 Přední pohon Manuální 5 st.
441 392,-

    Výkon: 62 kW / 82 koní
 Spotřeba paliva: 6.2 l/100km

 Emise CO2: 142 CO  g/km2
 

0,-

Vnější lakování

 B4B4 Bílá Candy
0,-

Potah

DM  Potah: Látka nebo kůže
 Vnitřní barva: Titanově černá

 Koberec: Černá
 Přístrojová deska: Titanově černá

Všechny uvedené ceny jsou nezávazné doporučené ceny neomezené kartelovou dohodou včetně DPH ve výši 21%*, nákladů na dopravu a při zohlednění NoVA podle §6 zákona o NoVA 
(NoVAG), pokud není uvedeno jinak. Ve velmi výjimečných případech je možné, že tyto údaje o ceně nejsou zcela aktuální. Kontaktujte prosím Vašeho prodejce, aby Vám na základě kalkulace 
podal detailní informaci o ceně. Změny v modelových variantách, konstrukci, výbavě, technických údajích, ceně i chyby při vkládání dat jsou výslovně vyhrazeny. Vyobrazená vozidla jsou 
částečně vybavena dodatečnou výbavou za příplatek, resp. na vyobrazeních jsou ukázány dodatečné výbavy, u kterých je povinný příplatek, a detaily výbavy, které nejsou k dispozici pro všechny 
modelové varianty. Informujte se prosím před uzavřením kupní smlouvy o přesném rozsahu výbavy, resp. o sériovém provedení a také o ceně Vašeho vozidla.

Informace EU o spotřebě paliva a emisích CO2 podle nařízení (ES) 715/2007: Uvedené hodnoty byly zjištěny podle předepsaného postupu měření odpovídajícího nařízení (ES) 715/2007. Údaje 
se nevztahují k jednotlivému vozidlu a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely porovnání různých typů vozidel. V důsledku zvláštních výbav a příslušenství (např. širší pneumatiky, 
klimatizace, střešní nosič atd.) mohou vzniknout především odlišné hodnoty spotřeby a emisí CO2.
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Sériová výbava

15" kola ocelová

15" kotoučové brzdy vpředu

15" podvozek

1 funkční klíč + 1 pevný klíč

3. brzdové světlo

4 držáky nápojů ve středové konzole

Airbag řidiče a spolujezdce:

možnost deaktivace airbagu spolujezdce

Antiblokovací systém (ABS)

Asistent pro rozjezd do kopce

Automatický spínač denního svícení

Boční a hlavové airbagy pro řidiče a
spolujezdce

Boční obložení Standard:

boční obložení v prostoru pro cestující

Boční ochranné lišty černé

Boční směrová světla

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

bez bezpečnostní pojistky (automatické uzamčení vozu 
za jízdy)

Determální skla (zelená)

Elektronický imobilizér

Emisní norma EURO 6
(u TDI včetně filtru pevných částic DPF)

ESP, EDS

elektronický stabilizační program ESP
elektronická závěra diferenciálu EDS

Halogenové přední světlomety H4

Kobercová krytina v prostoru pro řidiče
a prostoru pro cestující
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Sériová výbava

Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu
řidiče a spolujezdce

Kryty vnějších zpětných zrcátek černé:

madlo a kliky dveří černé

Maska chladiče s vysokým černým leskem a
jednou chromovanou lištou

Multikolizní brzda

Nekuřácké provedení - bez popelníku
a zapalovače

Obložení dveří I:

obložení dveří plastové
integrovaná plastová opěrka

Obložení střechy:

v kabině řidiče komfortní obložení střechy
v prostoru pro cestující střecha obložena deskami z 
tvrdého vlákna

Opěrky hlavy v kabině řidiče:

výškově nastavitelné

Osvětlení vnitřního prostoru - Standard:

prostor pro cestující/ nákladový prostor

Otevřená odkládací přihrádka

Ozdobné kryty kol

Paket Elektrika I:

vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná
elektrické stahování oken

Palivová nádrž 55 l u benzinu a dieslu

TGI 26 kg plyn a 13 l benzín pro krátký rozvor
TGI 37 kg plyn a 13 l benzín pro dlouhý rozvor (Maxi)

Pevná dělicí přepážka bez okna

Plnohodnotné rezervní kolo ocelové

Pneumatiky 195/65 R15 91 T



 Nabídka ze dne 24.01.2018    Strana 4 od 8

Sériová výbava

Posuvné dveře vpravo
v prostoru pro cestující (nákladovém prostoru)

Potahy sedadel "Austin" látkové

Prachový a pylový filtr

Prodloužená záruka výrobce 2+2 /200 000:

2 + 2 roky / 200 000 km
platí co nastane dříve
záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští 
výrobní závod
nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo 
namontovány nebo umístěny dodatečně (úpravy, 
příslušenství)

Přední a zadní nárazník - plastový v
šedé barvě

Přední výdechy, černý mat

Příprava pro rádio:

anténa integrovaná ve vnějším zpětném zrcátku
2 reproduktory vpředu

Příprava pro systém střešních nosníků:

bez podélných střešních nosníků (hagusů)
kotvící body pro připevnění příčných střešních nosníků

Přístrojová deska - standard

Přístrojová kaple:

ukazatel rychlosti
ukazatel ujeté vzdálenosti
otáčkoměr
ukazatel paliva - čas

Regulace brzdného účinku motoru (MSR)

Regulace prokluzu (ASR)

Sedadlo řidiče:

pomocný rám s přípravou pro úložný prostor

Sedadlo spolujezdce:

pomocný rám s přípravou pro úložný prostor
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Sériová výbava

Servotronic:

servořízení závislé na jízdní rychlosti

Sluneční clona u řidiče:

sluneční clona vlevo
bez make-up zrcátka

Sluneční clona u spolujezdce:

sluneční clona vpravo
bez make-up zrcátka

Standardní odpružení a tlumiče

Start-Stop:

BlueMotion Technology
s rekuperací brzdného účinku

Tepelně izolující přední sklo

Topení a ventilace - mechanická

Vnější zpětné zrcátko levé:

asférické

Vnější zpětné zrcátko pravé:

konvexní

Vnitřní osvětlení nákladového prostoru

Zadní světlomety standardní

Zadní výklopné dveře neprosklené
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Příplatková výbava

ZK2 Klimatizace "Climatic":

poloautomatická regulace
uzamykatelná přihrádka před spolujezdcem s chlazením 
a osvětlením

41 781,-

$2D Potahy sedadel "Austin" látkové 0,-

Z42 Rádio "Composition Audio"

monochromatický displej
2 reproduktory vpředu
slot na SD kartu
Aux-in vstup
USB vstup
FM-příjem
nelze kombinovat se zpětnou kamerou

7 001,-

ZI2 Telefonní rozhraní pro "Composit. Audio"

Bluetooth Handsfree pro rádio "Composition Audio"
nefunguje ovládání přes multifunkční volant

3 746,-

3L1 Výškově nastavitelné sedadlo řidiče 4 196,-

ZF2 Zadní křídlové dveře s neprůhlednou
fólií

2 027,-
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Technické údaje

 Motor - typ  1197 Benzin 95

 Výkon    62 kW 82 koní

 Objem  1197 cm3

 Převodovka Manuální 5 st.

 Pohon Přední pohon

 Počet dveří 4

 Počet sedadel 2

 Vlastní hmotnost 1413 kg

 Nejvyšší povolená celková hmotnost 2034 kg

 Spotřeba paliva: 6.2 l/100km

 Emise CO2: 142 CO  g/km2
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Číslo nabídky

QR kód

6GXXMW Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce zobrazit 
Vaši nabídku a poradit Vám.

Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit 
platnost při produktových změnách.

Naskenujte QR kód a zobrazte si Vaši konfiguraci na 
Vašem mobilním telefonu či tabletu.

Vhodnou čtečku QR kódu naleznete v obchodech Apple 
Store nebo Google Play.


