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FAMILY

Pakkumises garantii kuni 4 aastat või 120 000 km läbisõitu

Varustus
Infoekraan

2.0 TDI, 7 DSG, 150 Hj, Euro 6

Nahkkattega rool.
Nahkosad: nahkkattega käigukanginupp
7 istekohta, 2. istmereas 2 pikisuunas reguleeritavat
pöördistet, siinidel
Kaugjuhtimispuldiga kesklukustus.
Peitluku ja seestpoolt avamisega
Püsikiiruse regulaator
ISOFIXlapseistme kinnituskohad ja ülemine
kinnitus 2. ja 4. istmerea istmetel
Varuratas terasvelje ja originaalvarustuse rehviga
Salongivalvega vargusevastane alarmisüsteem
– autonoomse toitega helisignaal
– pukseerimisvastane kaitse
Kliimaseade Climatronic:
– 2. aurusti
– Kliimaseadme juhtpaneel
– 2. soojendi
ja lisanupud salongi laes
Raadio Composition Audio
– monokroomne TFT-ekraan – AUX-IN-liides
– 4 x 20 W kõlarid
– USB-pesa
– SD-kaardi pesa
– Bluetooth

Hind
Liisingu informatsioon
Sissemakse
Endine hind (koos käibemaksuga)
Uus hind (koos käibemaksuga)
Hinnavõit kuni

0%
42 831 €
36 525 €
6 306 €

60 kuud,
35%
440 €

Periood
Jääkväärtus
Kuumakse

100 000 km

Multivan Family põhivarustus
Välimus

Interjöör

Metallik, pärlmuttervärv

Käetoed kabiini mõlemal istmel

Elektriliselt reguleeritavad soojendusega välispeeglid

Spetsiaalne mürasummutus salongis

Must tuulutusrest ühe kroomitud liistuga

Kaheosalised uksetaskud ja sisseehitatud pudelihoidikud ning

Soojusisolatsiooniga klaas (roheline)

matid kabiiniuste juures

Tagaaken (standardne klaas, soojendusega)

Kabiini vasaku ja parema üksikistme kõrguse reguleerimine

– tagaklaasipuhasti ja -pesur

Kämpingulaud (kasutatav sees ja väljas)

Lükanduks kaubaruumi/salongi paremal poolel

Nahkkattega rool

Pakiruumi luuk aknaavaga

– Nahkosad: nahkkattega käigukanginupp

Kerevärvi kaitserauad

Astmevalgustus kabiini uste ja salongi lükandukse juures

4 terasvelge 6,5 J x 16

Ehisribaga tekstiilist istmekatted Kutamo

– rehvid 205/65 R 16 C 107/105 T

Vaipkate kabiini põrandal

– täismõõdus ilukilbid 16-tollistele velgedele

– plastvooderdus salongis
Mugavusiste 1. istmereas vasakul ja paremal
– nimmetoega
2. istmereas 2 pikisuunas reguleeritavat pöördistet, siinidel
3. istmereas 3-kohaline istepink allapööratava seljatoe ja
panipaigaga, liigutatav

Funktsioonid

Ohutus

Elektriline lisasoojendi

Juhi ja kõrvalistuja turvapadjad

Elektrilise ajamiga aknad

– kõrvalistuja turvapadja väljalülitamise võimalus

Püsikiiruse regulaator

– äärmistel istmetel turvavööpingutid

Kabiinis kliimaseade Climatic

Juhi ja kõrvalistuja külgturvapadjad ja turvakardinad

– 2. soojendi

Rehvirõhu jälgimissüsteem

– salongi tuulutus"

Salongivalvega vargusevastane alarmisüsteem

Raadio Composition Audio

– autonoomse toitega helisignaal

– monokroomne TFT-ekraan

– pukseerimisvastane kaitse

– 4 x 20 W kõlarid

ISOFIXlapseistme kinnituskohad ja ülemine kinnitus

– SD-kaardi pesa

2. ja 4. istmerea istmetel

– AUX-IN-liides

Lapselukk salongi lükandustel

– USB-pesa

Elektrooniline stabiilsuskontroll, ABS, ASR, EDL

Mobiiltelefonivalmidus

– mägipidur

Kaugjuhtimispuldiga kesklukustus

Roolivõimendi ning reguleeritava kõrguse

– peitluku ja seestpoolt avamisega

ja kaugusega ohutu roolisammas

12 V pistikupesad

Rehviparanduskomplekt: 12 V kompressor

Infoekraan

ja rehvitihendusmaterjal

Oro kondicionierius "Climatronic":

– Tööriistakomplekt ja tungraud

– Antrasis garintuvas
– Antrasis šildytuvas
– Lubų apmušimas su ortakiais ir papildomi valdymo elementai
keleivių skyriuje
Varuratas terasvelje ja originaalvarustuse rehviga

Klienditeenindus
Eestikeelne teabekomplekt

Garantii
4-aastane garantii või 120 000 km

Pakkumine kehtib Volkswagen Leasingu lepinguga
Kuumakse alates 440 €.
Tegemist on Volkswagen Leasinguga, kus liisingteenuse pakkuja on AS DNB Pank, Tartu maantee 10, 10145 Tallinn (krediidiasutuste tegevusluba 01. augustist 2012
nr 4.1-1/54). Krediidi kulukuse esialgne määr on 2,73% aastas järgmistel näidistingimustel: vara hind käibemaksuga 36 525 eurot, sissemakse 0%, jääkväärtus 35%
(krediidi summa 36 525 eurot), periood 60 kuud, intressimäär 6 kuu Euribor + 2,5%aastas (18.01.2017 oli 6 kuu Euribor -0,221%, lepingus fikseeritud Euribor võib
muutuda 6 kuu järel ja negatiivse baasmäära korral kohaldatakse baasmäärana 0%), lepingutasu 190 eurot. Arvutamisel ei ole arvestatud võimalikke vara registreerimiskulusid, riigilõive, hindamisakti tasu ega liiklus- ja kaskokindlustuse aastamaksete suurust. Krediidi kogusumma on 39 327,32 eurot ja tagasimaksete summa on
39 137,32 eurot. Määr on arvestatud eeldusel, et põhiosa ja intress makstakse tagasi igakuiste annuiteetmaksetena. Liisingu võtmisel tuleb sõlmida ka kasko- ja
liikluskindlustus. Tutvu finantsteenuste tingimustega aadressil www.dnb.ee/tingimused ning vajadusel konsulteeri asjatundjatega. Saamaks rohkem infot Volkswagen Leasingu pakkumise kohta, võtke ühendust Volkswageni edasimüüjatega.
Multivan Family kütusekulu kombineeritud tsüklis 6,1 l/100 km; CO₂ heitmekogus kombineeritud tsüklis 158 g/km.

