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Multivan CL 2,0 TDI 103 kW 6G

Celková cena

7EMC3100 Multivan CL 2,0 TDI 103 kW 6G Celkem: Kč 1.288.934,-

Motor

1 968ccm Přední pohon Manuální 6 st. pr.
Výkon: 103 kW / 140 k
Normovaná spotřeba paliva: 7.7 l/100km
Emisie CO : 203 g/km2
Emise NO : 0,18 g/kmx

1.088.049,-

Barva laku vozu

B4A1 bílá "candy" s černou střechou 0,-

Potahy sedadel

ZH Potahy sedadel: 
Barva interiéru: antracit
Koberec: antracit
Přístrojová deska: antracit

Všechny uvedené ceny jsou nezávazné. V důsledku vývoje může docházet i k odchylkám v produktové specifikaci vozu. Importér si vyhrazuje právo změny bez předchozího
upozornění. Ceny jsou včetně DPH, pokud není jinak uvedeno. Ve výjimečných případech se může stát, že ceny nejsou aktuální. Pro aktuální nabídku a bližší informace se
prosím obraťte na Vašeho prodejce. Změny v modelových variantách, konstrukci, výbavě, technických datech a ceně vozu jsou vyhrazeny. Chyby v údajích jsou vyhrazeny.
Vyobrazené vozy mohou být vybaveny prvky výbavy za příplatek, případně zobrazují výbavy, které nejsou dostupné pro všechny varianty. Informujte se prosím před
uzavřením kupní smlouvy o přesné sériové a příplatkové výbavě vašeho vozu, jakož i o jeho ceně.
EU-Informace o spotřebě paliva a CO2 emisích podle EU 715/2007: Uvedené hodnoty podle metody EU 715/2007. Hodnoty se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou
součástí nabídky. Slouží k porovnání s jinými typy vozidel. Dodatečná výbava a doplňky (např. širší pneumatiky, klimatizace nebo střešní nosič) mohou ovlivnit hodnoty
spotřeby a emisí CO2.
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Výbava na přání

Audio/Navigace

7RQ Mapové podklady - Západní Evropa 0,-

ZE7 Multifunkční kožený volant
pro obsluhu mobilního telefonu a rádia

5.645,-

Z1H Příprava pro mobilní telefon "PREMIUM"
+ multifunkční ukazatel "Plus" - možnost připojení až 3
mobilních telefonů, ovládání přes multifunkční volant
nebo hlasem, funkce automatického ztlumení rádia

10.596,-

Z1N Radionavigační systém "RNS 510"
(DVD - Západní Evropa nebo Východní Evropa,
komunikuje v českém jazyce) s barevným multifunkčním
a dotykovým displejem, 8 reproduktorů, multifunkční
ukazatel/palubní počítač, zdířka AUX-IN

61.377,-

9WF Rozhraní MEDIA-IN
k připojení externích audio zdrojů s USB kabelem (USB
výstup a AUX-IN)

4.364,-

Bezpečnost

8QL 2 funkční + 1 pevný klíč 484,-

4X7 Boční a hlavové airbagy vpředu a vzadu
v prostoru pro cestující

12.814,-

7X2 Parkpilot vpředu a vzadu 16.729,-

8WH Přední mlhové světlomety
se statickým přisvěcováním do zatáčky

8.818,-

Dveře a okna

Z1S Boční posuvné dveře vlevo, bez sklopného
stolku

16.484,-

PT4 Elektrické ovládání
pravých i levých bočních posuvných dveří se
servodovíráním

32.353,-

4FN Posuvné okno vpředu vlevo, pevné okno
vzadu vlevo v prostoru pro cestující

7.529,-

4JN Posuvné okno vpředu vpravo, pevné okno
vzadu vpravo v prostoru pro cestující

7.529,-

GY1 Servodovírání zadních výklopných dveří 4.165,-
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Klimatizace/Topení

PK4 Klimatizace "Climatronic"
3zónová automatická klimatizace s dalším ovládacím
panelem v prostoru pro cestující a senzorem kvality
vzduchu

34.254,-

PW2 Vodní přídavné topení
se spínacími hodinami a dálkovým ovládáním, druhá
baterie s dělicím relé (75 Ah/420 A)

35.625,-

Elektrika

PXE Bi-Xenonové světlomety
s LED diodovým denním svícením + ostřikovače
světlometů s vyhřívanými tryskami a indikátorem stavu
kapaliny v ostřikovačích

31.720,-

8T1 Tempomat 8.543,-

Sedadla

QA6 2 otočná sedadla v 1. řadě sedadel
s integrovanými dětskými sedačkami (sedačka je vhodná
pouze pro děti skupiny od 15 do 36 kg)

13.241,-

ZS7 Otočná sedadla řidiče a spolujezdce
s loketními a bederními opěrkami (nejsou výškově
nastavitelná)

6.409,-

4A3 Vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce 10.725,-

Kola/Pneumatiky

ZR5 4 kola z lehkých slitin Miyato
6,5 J x 16, pneumatiky 215/65 R16 C 102/100 H

0,-

Ostatní

3S4 Lišty pro uchycení střešního nosiče 3.631,-

1U3 Multifunkční stolek
se samostatnými vodicími drážkami, otočnou deskou a
přihrádkami

5.144,-

1D2 Tažné zařízení, odnímatelné
a uzamykatelné

23.636,-

Dekorace exteriéru

YSI Paket "EDITION 25":
černě lakovaná střecha, černý B-sloupek, černá madla

0,-
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dveří, zatmavené zadní světlomety, černá folie na
spodku bočních i zadních výklopných dveří s nápisem
"Ediotion 25"

Ostatní výbava na přání

$AK "Akční sleva" -160.930,-
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Sériová výbava

Vnitřní výbava

4C2 1. řada sedadel 2 samostatná posuvná otočná
demontovatelná a sklopná sedadla

716 2 lišty s výdechy ve střešním panelu v prostoru pro
cestující

3VX 2. řada sedadel

trojsedadlo se sklopným opěradlem s možností
lůžkové úpravy

711 4 vodicí drážky v prostoru pro cestující pro plynulé
posouvání sedadel

3LQ Boční obložení v prostoru pro cestující

plast

5MD Dekorační prvky z hliníku "Brushed"

4SM Kosmetické zrcátko vlevo s osvětlením

4TM Kosmetické zrcátko vpravo s osvětlením

2PW Kožený volant a částečná výbava v kůži

3U4 Kryt zavazadlového prostoru

N0H Látkové potahy sedadel "Cheyenne"

NR1 Nástupní schůdek - osvětlený "MULTIVAN"

718 Odkládací chlazená přihrádka s krytem, uzamykatelná
a osvětlená

719 Odkládací kapsa pod přihrádkou u spolujezdce

5BG Podlaha s kobercovou krytinou v prostoru pro cestující

5AD Podlaha s kobercovou krytinou v kabině řidiče

3L3 Sedadlo řidiče a spolujezdce výškově nastavitelné,
posuvné, s bederní opěrkou a loketními opěrkami

720 Výklopná přihrádka pod řadicí pákou na lahev 1,5 l

1U1 Výklopný stolek na levé boční stěně

3J3 Výškově a sklonově nastavitelné opěrky hlavy
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714 Výškově a sklonově nastavitelný tříramenný volant

706 Úchytná oka v podlaze 6 ks

Vnější výbava

CK4 4 kola z lehkých slitin "CARTAGENA" 6.5J x 16

3S0 Body pro uchycení střešního nosiče

5R2 Boční posuvné dveře vpravo s dětskou pojistkou

702 Celková hmotnost vozidla 3000 kg

715 Chromovaná lišta na mřížce chladiče

6FF Kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří lakované v
barvě vozu

2JG Nárazník vozu lakovaný v barvě vozu

ZR9 Ocelové rezervní kolo

703 Okna tónovaná

701 Palivová nádrž 80 l

H0E Pneumatiky 215/65 R 16 C 102/100 H

700 Tažné oko vpředu a vzadu

Funkční výbava

8K1 Automatický spínač denního svícení

4K3 Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

6XN Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zrcátka

4R1 Elektrické ovládání oken řidiče a spolujezdce

7AA Elektronický imobilizér

9Q5 Multifunkční ukazatel "Plus" (černobílý LCD displej) s
rozšířenými funkcemi

9JA Nekuřácké provedení - bez popelníku a zapalovače

KH2 Poloautomatická klimatizace "Climatic" v kabině řidiče a
v prostoru pro cestující s ventilací a druhým ohřívačem

9M5 Přihřívač motoru
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712 Systém přívodu teplého a chladného vzduchu s pylovým
a prachovým filtrem, vícerychlostním ventilátorem,
uzavřenou cirkulací vzduchu, 2. výměníkem topení,
nastavitelnými výdechy a odmrazovacími tryskami

4HS Zadní výklopné dveře s vyhřívaným sklem, stěračem a
ostřikovačem

Dveře a okna

3Y7 Sluneční clony na bočních oknech v prostoru pro
cestující

Bezpečnost

4UF 6 airbagů v prostoru řidiče

boční, čelní, hlavové. Včetně možnosti
deaktivace airbagu spolujezdce

1AK ABS, EDS, ASR, MSR (MSR není u 4Motion), asistent pro
rozjezd do kopce, ESP včetně brzdového asistentu

3B4 Isofix na samostatných sedadlech v prostoru pro
cestující

8Y1 Zesílená houkačka

Audio/Navigace

Z1C Příprava pro rádio - anténa integrovaná ve vnějším
zpětném zrcátku a 8 reproduktory vpředu
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Číslo nabídky

RK7HGU Co znamená číslo nabídky?

Číslo nabídky označuje Vaší uloženou konfiguraci vozu. Prodejce si
může podle tohot čísla Vaší konfiguraci otevřít a probrat jí s Vámi.

QR-Code

Můžete použít Váš QR-code reader. Vyfoťte si Smartphonem kód a
dostanete sa přímo k Vaší konfiguraci!


