Grand California 600 TDI предно
Код на автомобила 7XBC9V

Цена
Grand California 600 TDI предно

Обща цена

BGN 146 092,97

Информация за потребителите относно разхода на гориво и емисиите на CO2: считано от 1 септември 2017 г., някои нови автомобили ще спазват световна
хармонизирана тестова процедура за превозни средства (WLTP), нов, по-реалистичен метод за измерване на разхода на гориво и CO2 Емисии, типово
одобрени. От 1 септември 2018 г. WLTP е заменил предишната процедура за изпитване, новия европейски цикъл на движение (NEDC). По време на тази
преходна фаза към WLTP стойностите на NEDC продължават да се изискват от закона. Поради по-реалистичните условия на изпитване, разходът на гориво и
емисиите на СО2, измерени от WLTP, в много случаи са по-високи от тези, измерени от NEDC. Повече информация за WLTP можете да намерите
тук https://www.vw-lekotovarni.bg/wltp-1.
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Двигател
1968 куб. см предно задвижване 8АТ
Мощност 130 кВт / 177 к.с.
:
Разход на гориво: 11,30 null
Емисии на въглероден диоксид (CO₂) комбинирано: 296 г/км
Общо
Емисии на въглероден диоксид (CO₂) комбинирано: 296 г/км
Емисии на азотен оксид 0,0000 г/км

Външен цвят
Бял/ Candy White

Тапицерия
Интериорен цвят: Сив/Palladium
Табло: Черен-Сив/Titanium Black-Palladium
Подово покритие: Сив/Pearl Grey
Тапицерия: Сив/Palladium
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BGN 0,-

Оборудване
16" ходова част
Двойно легло (193 см х 140 см), напречно
разположено, сгъващо се към стената
Извод за външен душ, вкл. маркуч и душ
в задната част на автомобила
Осветление за баня, включително огледало
с вградено осветление
Различни букси/ контакти в автомобила:
12-V, USB и 230-V
Електрическа стъпенка под плъзгащата се
врата
Резервоар за прясна вода 110 L
Място за съхранение на вещи в задната
част на автомобила (800 л) с осветление
Място за съхранение с колани за закрепване и скоби за две газови бутилки (2 x 11 кг)
Осветление в горните шкафове
Система за отопление и циркулация на
свеж въздух и вентилационни отвори - централни, странични
Голям остъклен люк в задната част на
тавана (700 mm x 600 mm) на автомобила
Голям остъклен люк в предната част на
тавана (700 mm x 600 mm) на автомобила
Затъмняване на кабината на водача
Маса за хранене
Прозорец в жилищната част при плъзгащата
се врата и мястото за хранене с мрежа против комари и затъмнение
Прозорци на задните двойни врати,
вкл. мрежа против комари и затъмние
Два газови котлона
Кухненски шкаф с мивка с капак
Резервоар 75 литра
Допустимо общо тегло 3.5 т
Сгъваеми рафтове от външната страна на
кухненския шкаф
Хладилник (70 л) с изтеглящ се рафт по
посоката на движение и фризерно отделе- ние, достъпно отвътре и отвън
Люк над мокрото помещение и вентилатор
за проветрение
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Оборудване
Шкаф с вградено огледало
Сгъваеми мивка, спестяваща място
Шкаф с вграден държач за тоалетна хартия
Рафтове в банята с допълнително подсигуряване срещу падане на предмети
Тоалетна
Отводнителен канал с уловител на
замърсяванията и обезмирисител при душ- кабината и мивката
Стоящ смесител с подвижен душ
Поставка за 4 хавлии
Електронна стабилизираща програма,
спирачен асистент, ABS, ASR, EDL
Авариен комплект- 12V компресор и
уплътнителна пяна за гуми, без крик
Дискови предни спирачки, 16"
Капаче на главината на колелото
Електромеханично сервоуправление и
кормилна колона,регулируема във височина и дълбочина
Защита срещу камъчета в предната част на
автомобила
Предна броня, нелакирана, с бленда в
цвета на автомобила
Стандартно окачване и амортисьори,
усилени стабилизатори
Триточкови предпазни колани с настройка
по височина и електрически обтегачи за предните места
Седалка за мястото до водача, въртяща се
Седалка за водача, въртяща се
Стоманени джанти 6.5J x 16
Емисионна норма Euro 6d Temp-EVAP-ISC
Ламинирано челно стъкло
Защита против отваряне на вратите
и задна клапа от деца
Централно заключване с дистанционно
управление, задействане отвътре, без SAFELOCK
Вътрешно огледало за задно виждане
Предни електрически стъкла
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Оборудване
Въздушна възглавница за предните места,
на мястото до водача с възможност за деактивиранe
Гумено покритие на пода в кабината на
водача
Странична дясна плъзгаща врата с повишено изнасяне
Външно огледало с вграден LED мигач,
дясно
Външно огледало с вграден LED мигач,
ляво
Радиаторна решетка с една хромирана
лайстна
Външни огледала с ръчно регулиране
Електронен имобилайзер
Подготовка за 230 V външен контакт
Старт-стоп система на двигателя и
рекуперация на спирачната енергия
Втори AGM акумулатор и мониторинг на
акумулатора
Двойни предни халогенни дневни светлини
Дневни светлини
Предни интервални чистачки
2 дистанционни ключа
Аудиоподготовка
12-V букса и поставка за чаша на таблото
Предупредителен звуков сигнал и
светлинна индикация за непоставен колан за водача и пътника до него
Мултифункционален дисплей "Plus"
2 бр. 12-V букса в кабината на водача
(на таблото)
Терминал за захранване на допълнително
оборудване и управляващ модул с възможност за програмиране от един доработчик
Климатична система в кабината на водача
Пътнически автомобил, регистрация до
4 места
Асистент при страничен вятър
Тапицерия на седалките- текстил "Valley"
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Оборудване
Гуми 235/65 R16 с оптимирано пътно
съпротивление
Асистент при потегляне по наклон
Марка гуми по преценка на производителя
Летни гуми
Повишено натоварване на предна ос
(2.100 кг)
Пакет за България - бордова литература
на български език и сертификат
Двойна седалка (до масата за хранене) с
с триточкови предпазни колани и ISOFIX и Top Tether точки за закрепване на детска
седалка
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Допълнително
оборудване
Подготовка за теглич с окабеляване
и електронен управляващ блок

BGN 424,-

Мултифункционален волан

BGN 608,-

Система за наблюдение на зоната пред
автомобила "Front Assist" с функция за аварийно спиране в
градски условия "City Emergency Braking System" - при ACC
до 160 км/ч
Външни огледала с ел.настройка,
ел. прибиране към купето и отопление
Алармена система с обемни датчици
само в кабината на водача, сирена и защита против
изтегляне

BGN 579,BGN 1 081,-

Асистент за поддържане на лентата
"Lane Assist"

BGN 891,-

Странични маркиращи светлини

BGN 193,-

LED предни фарове с отделни LED дневни
светлини
4 бр дистанционен ключ
Система за автоматичен контрол на
дистанцията ACC -Adaptive Cruise Control до 160 км/ч с
функция "follow to stop", вкл. скоростоограничител

BGN 2 053,BGN 114,BGN 1 995,-

Фарове за мъгла с функция
статично осветяване на завоя

BGN 497,-

Главен прекъсвач на акумулатора

BGN 222,-

Осветление на стъпенките в кабината на
водача

BGN 114,-

Парк-пилот с предни и задни сензори и
активна странична защита

BGN 1 884,-

Контакт 230-V (в основата на седалката
на водача)

BGN 377,-

Стоманени джанти 6.5 J x 16, черни
Система за разпознаване на умората
Регионален код за радио "ECE"

BGN 0,BGN 41,BGN 0,-

Камера за задно виждане

BGN 497,-

AGM акумулатор и алтернатор с повишен
капацитет

BGN 625,-

Функция за спешни повиквания eCall
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BGN 0,-

BGN 0,-

Таванна ниша за вещи с две 1-DIN
отделения и лампа за четене в кабината на водача

BGN 292,-

Дигитално радиоприемане DAB+

BGN 111,-

Допълнително
оборудване
We Connect Plus за период от 1г.
Тента от дясната страна на автомобила с
черна шина

BGN 1 744,-

Таванно легло, разположено над дневния
кът със стълба, допълнително осветление и панорамен
прозорец

BGN 4 873,-

Сгъваеми столове -2 бр. и къмпинг маса
за външно ползване,разположени в джобове в задните
двойни врати

BGN 847,-

Тоалетна със SOG® система за вентилация

BGN 383,-

Система за индуктивно зареждане в нишата
за вещи до двойната седалка
Газов отоплител/ проточен бойлер за
топла вода (10л) с комбинирано захранва- не: газ,
електричество или смесено
Grand California 600
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BGN 0,-

BGN 82,BGN 871,-

BGN 0,-

Навигационна система "Discover Media"
с 8" сензорен дисплей, Streaming & Internet, Wired & Wireless
App-Connect, гласово управление, 2 USB-входа (type C)
Bluetooth връзка за мобилен телефон, жабка със заключване
и осветление и 4 тонколони

BGN 3 127,-

Климатична система Climatronic, дневни
светлини с автоматична активация, функция "Leaving Home"
и ръчна функция "Coming Home", интервални чистачки със
сензор за светлина и дъжд

BGN 1 536,-

Пакет "Светлина и видимост":
Асистент за регулиране на дългите светлини "Light Assist",
предни интервални чистачки със сензор за светлина и дъжд,
дневни светлини с автоматична активация, функция "Leaving
Home" и ръчна функция "Coming Home"

BGN 742,-

Технически данни
Двигател - тип

1.97 дизел

Мощност

130 кВт 177 к.с.

Работен обем на двигателя

1968 куб. см

Трансмисия

8АТ

Задвижване

предно задвижване

Брой на вратите

5

Брой на местата

4

Допустимо общо тегло

3500 кг

Комбиниран разход на гориво ()

11,30 null

Емисии на въглероден диоксид (CO₂) комбинирано 296 г/км
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Емисии на азотен оксид

0,0000 г/км

Номер на рама

WV1ZZZSYZN9011181

