
Eripakkumine
Uus Caddy Family

Eripakkumise mudeli lisavarustus, sisaldub kampaania hinnas 
∙  Kerevärvi põrkerauad 
∙  Mustad katusereelingud 
∙  Vargavastane alarmsüsteem koos siseanduri, varupasuna, teisaldamiskaitse ja kesklukustusega ning eraldi  
 avaneva juhiuksega 
∙  Parkimisandurid ees ja taga 
∙  LED-kaugtuled ja eraldi LED-päevasõidutuled          
∙  Kombineeritud LED-tuled taga 
∙  Konditsioneer 
∙  Talvepakett
 - Soojendusega esiistmed
 - Klaasipesuvedeliku andur koos suurendatud klaasipesuvedeliku mahutiga
 - Soojendusega pesuridüüsid ees                   
∙  Raadio Composition 
 - 20,96 cm-se (8,25-tollise) diagonaaliga värviline puuteekraan
 - 6 kõlarit
 - 2 USB-liidest (tüüp C) ees keskkonsoolis
 - Mobiiltelefoniliides                               
Tegemist on Volkswagen Leasinguga, kus finantseerimisteenuse pakkuja on SIA Citadele Leasing Eesti filiaal, Liivalaia 13, Tallinn (krediidiandjate nimekirja kantud 
numbri 4.1-1/81 all). Krediidi kulukuse esialgne määr on 2.43% aastas järgmistel näidistingimustel: vara hind käibemaksuga 26 799.00 eurot, sissemakse 15%, 
jääkväärtus 44%, läbisõidupiirang 18 000km/aastas (krediidi netosumma 22 332.50 eurot), periood 60 kuud, tagasimaksete arv 61, intressimäär 3 kuu Euribor + 2.10% 
aastas (31.12.2020 oli 3 kuu Euribor -0,545%, lepingus fikseeritud Euribor võib muutuda iga 3 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. Määr on arvestatud eeldusel, et krediit võetakse kasutusele viivitamata ja täies mahus ning põhiosa ja intress makstakse tagasi igakuiste annuiteetmaksetena. 
Krediidi kogusumma on 16 772.79 eurot ja tagasimaksete summa on 16 582.79 eurot. Liisingu võtmisel tuleb sõlmida ka kasko- ja liikluskindlustus. Tutvu 
finantsteenuste tingimustega aadressil https://www.citadeleleasing.ee/ee/eraklient/oluline/ ning vajadusel konsulteeri asjatundjatega. Saamaks rohkem infot 
Volkswagen Leasingu pakkumise kohta, võtke ühendust Volkswageni edasimüüjatega.

Kliendi soodustus km-ga 

9960 €

2.0 TDI 90 kW / 122 hj, 7DSG - Trendline
Vana hind koos km-ga 37 305 €

Kliendi soodustus km-ga 9960 €

Kuumakse alates 236 €

Kampaania hind koos kmga 27 345 €



Välimus

Musta värvi küljepeeglite korpused, kerevärvi uksekäepidemed ja hõbedane lükandukse rööbas

Küljepeeglid, elektriliselt reguleeritavad ja soojendusega

Pagasiluuk aknaavaga / soojendusega tagaaken

Lükanduks kauba-/reisijateruumi paremal küljel

Lükanduks kauba-/reisijateruumi vasakul küljel

Mitte avatavad küljeaknad kauba-/reisijateruumi vasakul ja paremal küljel

4 terasvelge 6.5J x 16, must / rehvid 205/60 R16 madala veeretakistusega / ratta ilukilbid

Interjöör

Kabiini vaippõrandakate, reisijateruumi vaippõrandakate

Keskkonsool koos 2 topsihoidikuga

Juhi istme kõrguse reguleerimine, käsitsi

Tekstiilistmekatted "Double Grid"

3-kohaline istepink 2. reas (allapööratav, allapööratav/kallutatav, eemaldatav), ISOFIX ja ülakinnitus 2. rea külgmistel istmetel

Turvalisus

Juhi ja eesmise kaasreisija turvapadi
- eesmise kaasreisija turvapadja väljalülitamise võimalus

Külgturvapadi ja turvakardin juhile ja kõrvalistujale, turvakardinad taga külgmistel istekohtadel, keskmine turvapadi ees 

Servotronic (kiirusetundlik roolivõimendi)                          

Mitmefunktsiooniline rool

Rõhu jälgimissüsteem

H7 topelthalogeen-esilaternad

Hädaabikõne süsteem

Automaatne eesmine hädapidurdusabi jalakäijate ja jalgratturite jälgimisega

Funktsionaalsus

Kesklukustussüsteem kaugjuhtimispuldiga ja kesklukustussüsteemi juhtimisega
- 2 kokkuklapitavat kaugjuhtimisvõtit

Kiirushoidik

Küljepeeglid, elektriliselt reguleeritavad ja soojendusega

Elektriline täiendav õhuküte (välja arvatud TSI)

Mitmefunktsiooniline ekraan Plus

Start-stopp-süsteem regeneratiivse pidurdamisega                            

Tagaakna puhastaja ja pesurisüsteem, intervallfunktsiooniga

Originaalsuuruses varurehv plekkveljel

6 kõlarit

Mobiiltelefoni liides

Sõidurajal püsimise süsteem Lane Assist

Eestikeelne kasutamisjuhend

4-aastase või 120 000 kilomeetri garantii

Caddy Family põhivarustus



Mõõtmed Caddy Family

B1 pagasiruumi laius, minimaalne/maksimaalne                                                                                       (mm) 1,185

H1 kliirens (mõõdetuna põhjakaitse alt, mm)                                                                                              (mm) 144

H2 laadimisläve kõrgus                                                                                                                                   (mm) 562

H3/H4/H5 sõiduki kõrgus koos katusereelingutega (lisavarustus)/katuseantenniga (lisavarustus)                (mm) 1,798/1,832/ 
1,833

H6 pagasiruumi kõrgus                                                                                                                                   (mm) 1,200

L1/L2/L3 pagasiruumi põranda pikkus esimese/teise/kolmanda istmerea (lisavarustus) taga                     (mm) 1,913/1,100/317

W1/W2 lähenemis- ja lahkumisnurk, ees/taga                                                                                                         (°) 14.2/ 19.3

W3 teekumeruse ületusnurk                                                                                                                                (°) 12.9

sõiduki laius koos välispeeglitega                                                                                                           (mm) 1,855/2,100

külgmised liuguksed, laius x kõrgus                                                                                                        (mm) 701 x 1,072

tagumine laadimisava, tagaluugiga/tiibustega (lisavarustus), laius x kõrgus                                  (mm) 1,185 x 1,122/ 
1,185 x 1,098

maksimaalne pagasiruumi maht: esimese istmerea taga (teine istmerida eemaldatud) / 
 teise istmerea taga / kolmanda istmerea taga** kuni seljatoe ülemise servani                                   (l)

2,556/
1,213/191

minimaalne pöörderaadius, umbkaudne                                                                                                   (m) 11.4
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