Sériová výbava vozidla VW T6 Kasten LR
2E3

16" podvozok a 16" brzdový systém

4UF

Airbag vodiča a spolujazdca
-spolujazdcov s deaktiváciou

UG1

Asistent rozjazdu do kopca

4H0

Bez detskej poistky v priestore pre
pasažierov.

4L3

Bez vnútorného spätného zrkadla

9ZX

Bluetooth na pripojenie telefónu

5DV

Bočné obloženie drevovláknitou doskou
-obloženie batožinového priestoru
do polovice vnútornej výšky

AW5

CO2 kategória 1

0WM

Celková prípustná hmotnosť 2800 kg

6KL

Chrómová lišta na maske chladiča

ZZ2

Deliaca stena bez okna

4GF

Determálne laminované čelné sklo

0E2

Dlhý rázvor - 3400 mm

8QD

Dva kľúče od vozidla (bez DO)

3SJ

Dvojsedadlo spolujazdca

8Y1

Dvojtónový klaksón

1AS

Elektronický stabilizačný systém s
brzdovým asistentom, ABS, ASR, EDL a
asistentom rozjazdu do kopca a
multikolíznou brzdou
-tlačidlo na deaktiváciu ASR

7MM

Emisný štandard Euro 6
-filter pevných častíc (DPF) a AdBlue
pre TDI motory

5AC

Gumová podlaha v kabíne vodiča

8IA

Halogénové svetlomety (H4)

3J6

Hlavové opierky výškovo nastaviteľné

7AA

Imobilizér

QL3

Izolačné sklá (zelené)

8Y0

Jednotónový klaksón

8TB

Koncové svetlo do hmly

A20

Kotúčové brzdy na všetkých kolesách

1NE

Kryt disku - stredový

9AA

Kúrenie s manuálnym ovládaním

N1L

Látkové poťahy Austin

4R0

Mechanické ovládanie okien

4F0

Mechanické zamykanie dverí

8Q1

Nastavenie sklonu svetlometov

9JA

Nefajčiarska výbava
-12V zásuvka v stredovej konzole

B01

Nezávislé zavesenie všetkých kolies

5BA

Nákladný priestor bez podlahovej krytiny

1S1

Náradie a zdvihák

2JB

Nárazníky plastové čierne

5CL

Obloženie strechy
-v kabíne vodiča komfortné
-v priestore pre náklad drevovláknitá
doska

C1G

Oceľové disky 6.5Jx16

2P1

Ochrana nakladacej hrany plastová

3YQ

Odkladacie priestory vo dverách

Sériová výbava vozidla VW T6 Kasten LR

4E4

Odomykanie krídlových dverí s otváraním
i na vnútornej strane.
-kľučka otvárania na vnútornej strane
dverí

2G0

Palivová nádrž 70l, AdBlue nádrž 13l.

4N2

Palubná doska štandardná

2V1

Peľový a prachový filter

Q30

Pneumatiky 205/65 R16 C 107/105T
-znížený valivý odpor

1N1

Posilňovač riadenia
-výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant

5R2

Posuvné dvere vpravo, za spolujazdcom

QG1

Predĺžený servisný interval
-40000km /2 roky

1G2

Rezervné koleso z ocele

Y44

Rozlišovací kód

WG3

Rozlišovací kód - Slovensko

ZI2

Rádio Audio
-2 reproduktroy
-monochromatický TFT displej
-Aux, SD a USB slot
-nemá slovenčinu

8K1

Samostatné denné svetlomety
-separátne svetlomety pre denné
svietenie, permanentne svietiace za
jazdy

3TH

Sedadlo vodiča obyčajné
-bez výškového nastavenia
-bez bedrovej a lakťovej opierky

9P1

Signál nezapnutého bezp. pásu vodiča

5N2

Sklápacie kľučky na strope

6DE

Slnečné clony bez zrkadla

5RQ

Spätné zrkadlo vpravo konvexné

5SJ

Spätné zrkadlo vľavo konvexné

6XA

Spätné zrkadlá manuálne nastaviteľné
zvonku

8N1

Stierače čelného skla-manuálny cyklovač

ZH2

Zadné krídlové dvere bez okna

6B7

Zosilnené kotviace oká pre náklad

6FA

Čierne spätné zrkadlá a kľučky

3R0

Štandardná strecha
-príprava na strešný nosič (10
kotviacich bodov)

1BA

Štandardné tlmenie a pruženie

7L6

Štart - Stop systém
-rekuperácia brzdnej energie

