
Eripakkumine 
Transporter Kombi Profi

Kliendi soodustus km-ga 

6671 €

Eripakkumise mudeli lisavarustus,  
sisaldub kampaania hinnas 
∙  Tagumised tiibuksed soojendatavate akendega
 - automaatselt tumenev pööratav sisepeegel 
∙  9 istekohaga pakett - 3+3+3 
∙  Varuratas terasveljega
 - originaalvarustuse rehv 
∙  Tööriistakomplekt 
∙  Püsikiiruse regulaator 
∙  eCall hädaabikõne süsteem Composition Audio raadiole,  
    We Connecti valmidus         
∙  Vasaku eraldi istme kõrguse reguleerimine 
∙  Nimmetoega vasak esiiste (manuaalselt reguleeritav) 
∙  Salongivalvega vargusevastane alarmisüsteem
 - autonoomse toitega helisignaal
 - pukseerimisvastane kaitse 
∙  Sõiduki suurim lubatud täismass: 3,2 t / 4M - 3.2 t.  
∙  Laste turvatoolide ISOFIX kinnitused teises ja  
    kolmandas istmereas 
∙  Digitaalne raadio (DAB+) 

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 1.99% aastas järgmistel näidistingimustel: vara hind käibemaksuga 35828.00 /39552.00  eurot, sissemakse 15%, jääkväärtus 37%, läbisõidupiirang 18 000km/aastas , 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. 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.

2.0 TDI 110 kW / 150 hj 6G,  Pikk teljevahe
Vana hind koos km-ga 42 499 €

Kliendi soodustus km-ga 6671 €

Kuumakse alates 323 €

Kampaania hind koos kmga 35 828 €

2.0 TDI 110 kW / 150 hj 6G 4M, Pikk teljevahe
Vana hind koos km-ga 45 525 €

Kliendi soodustus km-ga 5973 €

Kuumakse alates 357 €

Kampaania hind koos kmga 39 552 €

Eripakkumise mudeli lisavarustus 

Mitmefunktsiooniline nahkkattega rool 386 €

Tagaklaasisoojendus 
- tagaklaasipuhasti ja -pesur

182 €

Käetoega juhiiste 108 €

Tagurduskaamera Rear View 290 €

Infoekraan Plus
- Juhi valvsusabisüsteem

240 €

Raadio Composition Colour
– 16.5 cm värvilise puuteekraaniga raadio  
    Composition Colour
- 2 USB-C pesa armatuurlauas
– 4 kõlarit: 2 kõrgsageduskõlarit,  
   2 bassikõlarit
– App-Connect

227 €



Välimus Kombi

Kumera pinnaga vasak välispeegel 
- Kumera pinnaga parem välispeegel

●

Elektriliselt reguleeritavad soojendusega välispeeglid 
- elektrilise ajamiga aknad

●

Elektrilise soojendusega tagaklaas ●

Lükanduks kaubaruumi paremal küljel, astmelaud lükandukse juures ●

Põrkerauad halli värvi ●

Soojusisolatsiooniga klaas (roheline) kabiini eesmiste ja tagumiste külgakende ning kaubaruumi/salongi akende jaoks ●

4 terasvelge 6,5 J x 16
- rehvid 215/65 R16 C 107/105 T

●

Interjöör

Kabiini lae elegantse vormitud ülaäärega siseviimistlus puitkiudplaatidega kaubaruumis/salongis ●

Kummikate kabiini põrandal 
- ilma põrandakatteta salongi/kaubaruumi põrand

●

Kaubaruumi külgseinte polster sõitjateruumis, lamineeritud MDF-plaat (standardis on poolde kõrgusse polster) ●

Üksikiste juhi kõrval ●

Istmekattematerjal tekstiil "Double Grid" ●

Turvalisus

Turvapadjad juhi ja kõrvalistuja jaoks, turvavööpingutid, vasakpoolse, parempoolse ja kõrvalistuja turvapadja  
väljalülitamise võimalus

●

Elektrooniline juhitavuskorrektor (ESP) koos pidurdusabi, ABS/ASR, EDL ja mägipiduriga              ●

Servotroni 
- kiirustundlik roolivõimendi

●

Lastelukk ●

Peatugede kõrguse reguleerimisvõimalus            ●

Tahavaatepeegel ●

Koormakinnitusrõngad kaubaruumis ●

Mägipidur ●

Immobilisaator ●

2 kokkupandavat kaugjuhtimisvõtit ●

Turvalukuga kesklukustussüsteem ●

Rehvirõhu jälgimissüsteem ●

Funktsionaalsus

Raadio Composition Audio
- monokroomne TFT-ekraan
- 2 x 20 W kõlarid
- Bluetooth-ühendus mobiiltelefoni jaoks

●

Elektrooniliselt juhitav küttesüsteem kabiinis ja eraldi küttesüsteem kauba/reisijateruumis
- Elektrooniliselt juhitav kliimaseade kabiinis ja eraldi küttesüsteem kauba/reisijateruumis, eraldi juhitavad
- Valgustusega kindalaegas
- Kummist põrandakate reisijate/kaubaruumis, laadimisläve kaitse taga
- Täiendav küttesüsteem
- Valgustusega astmed reisijate/kaubaruumi uksel
- Eraldi küttesüsteem reisijate/kaubaruumis, eraldi juhitav

●

Esilaternate kõrguse reguleerimise võimalus ●

Kinnitamata turvavöö hoiatus ●

Jahutusvedeliku lisasoojendusseade ●

Rehviparanduskomplekt (12 V kompressor ja tihendusaine), tööriistakomplekt ●

4-aastane garantii või 120 000 km ●

Eesti keelne kasutusjuhend ●

Transporter Kombi Profi põhivarustus
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