
Výkon

Model kW/k

Cena v EUR bez DPHCena v EUR s DPH Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

....D2B1 Skriňová dodávka 2.0 TDI 5 - st. BASIS 66 / 90 19 990 23 988 20 990 25 188

....D220 Skriňová dodávka 2.0 TDI 5 - st. 66 / 90 24 310 29 172 25 080 30 096

....E220 Skriňová dodávka 2.0 TDI 5 - st. 81 / 110 25 910 31 092 26 690 32 028

...F120 Skriňová dodávka 2.0 TDI 6 - st. 110 / 150 27 750 33 300 28 520 34 224

....F520 Skriňová dodávka 2.0 TDI 6 - st. 4MOTION 110 / 150 30 440 36 528 31 210 37 452

....F720 Skriňová dodávka 2.0 TDI 7 - st. DSG 110 / 150 29 550 35 460 30 320 36 384

....F920 Skriňová dodávka 2.0 TDI 7 - st. DSG a 4MOTION 110 / 150 32 240 38 688 33 010 39 612

....H720 Skriňová dodávka 2.0 BiTDI 7 - st. DSG 150 / 204 32 720 39 264 33 490 40 188

....H920 Skriňová dodávka 2.0 BiTDI 7 - st. DSG a 4MOTION 150 / 204 35 400 42 480 36 180 43 416

*Podrobné informácie o akčnom modeli BASIS, akcii PROFI a o predĺženej továrenskej záruke získate u vášho autorizovaného predajcu VW Úžitkové vozidlá.

 -predĺžená továrenská záruka nie je súčasťou sériovej výbavy.

4MOTION =  inteligentný pohon všetkých štyroch kolies, DSG = automatická prevodovka s dvojitou spojkou a priamym radením 

Dôležité upozornenie : Importér si vyhradzuje právo zmeny výbav a cien, každú objednávku vopred konzultujte na oddelení DISPO.

Príspevok do recyklačného fondu je v cene vozidla Platí od : 24.05.2021

Všetky motorizácie spĺňajú emisný štandard EU6d-ISC-FCM

 Volkswagen T6.1 - skriňová dodávka

Cenník vozidiel pre modelový rok 2022

Krátky rázvor (KR) SHA1.... Dlhý rázvor (LR) SHH1....

www.vwuzitkove.sk

séria: 3 miesta séria: 3 miesta

Vybrané modely v akcii PROFI* (klimatizácia Climatic, palubný počítač Plus, 

multifunkčný kožený volant, parkovacie senzory vzadu)                                                                                                             

so zľavou až 5.640 €  s DPH*

Limitovaná edícia T6.1 skriňová dodávka BASIS* už od 19.990 € bez DPH*

#Internal
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ABS - antiblokovací brzdový systém, EDL- elektronická uzávierka diferenciálu

ASR - protipreklzový systém, ESP - elektronický stabilizačný program

Asistent rozjazdu do kopca, Multikolízna brzda

Airbag vodiča a spolujazdca (airbag spolujazdca s deaktiváciou)

Trojbodové bezpečnostné pásy, signál nezapnutého pásu vodiča

Asistent bočného vetra

Servotronic (posilňovač riadenia s premenlivým účinkom v závislosti od rýchlosti)

Elektronický imobilizér

BlueMotion Technology - systém štart/stop a rekuperácia brzdnej energie

Palivová nádrž 70l 

Kotúčové brzdy na všetkých kolesách, nezávislé zavesenie všetkých kolies

16" oceľové kolesá, pneumatiky so zníženým valivým odporom

17" oceľové kolesá, pneumatiky so zníženým valivým odporom (pre 146 kW)

Plnohodnotné rezervné koleso (plechový disk)

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volan

Trojmiestna verzia - dvojsedadlo spolujazdca (s uzamykateľnou priehradkou)

Rádio "Composition Audio" - 5" monochromatický TFT displej, Bluetooth, USB typu A, SD slot, 2 reproduktory

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním s 2 kľúčmi

Elektricky ovládané predné okná a nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá

Ukazovateľ zaradenia optimálneho prevodového stupňa

Determálne okná kabíny

Stierače čelného skla s cyklovačom

Peľový a prachový filter

Systém úložných priestorov v kabíne

Deliaca stena bez okna

Bez podlahovej krytiny, bez obkladu stropu

Stredne vysoké obloženie stien z preglejky

Osvetlenie prepravného priestoru

Kotviace oká (6x KR a 8x LR) 

Posuvné dvere vpravo

Zadné krídlové dvere celoplechové

Nákladný priestor bez bočných okien

Príprava na strešný nosič

Nelakované nárazníky, kľučky a spätné zrkadlá

2 x chrómová lišta na maske chladiča

Multifunkčný kožený volant pre obsluhu rádia a telefónu

Odkladacia priehradka pred spolujazdcom, osvetlená

Parkovacie senzory vzadu

Fajčiarska výbava: zapaľovač + popolník + 12V zásuvka

•  - sériová výbava, o  - príplatková výbava, -  - neponúka sa

Rázvor v mm : KR = 3000, LR = 3400, Základná celková prípustná hmotnosť vozidiel je 2 800 kg

Motorizácie TDI sú vybavené systémom SCR využívajúcim AdBlue na zníženie emisií. Platí od : 24.05.2021
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INTERIÉR a FUNKCIONALITA - VÝBAVA KABÍNY
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Sériová výbava T6.1 - skriňová dodávka

BEZPEČNOSŤ

Akcia Profi
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PODVOZOK a TECHNIKA
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"Climatic" manuálna klimatizácia s elektronickou reguláciou

Palubný počítač Plus s čiernobielym displejom a systém rozpoznania únavy vodiča

#Internal



Cena v EUR Cena v EUR

bez DPH s DPH

EA3 Predĺžená záruka 2+1 (max 90 000km) 520 624

EA6 Predĺžená záruka 2+2 (max 120 000km) 1 010 1 212

EA9 Predĺžená záruka 2+3 (max 150 000km) 1 610 1 932

ZI4 Rádio Colour - 6,5" farebný dotykový TFT displej, Bluetooth, 2x USB typu C, 1x SD slot, App-Connect, dva tunery, 4 reproduktory 250 300

ZIE
Rádio-navigácia Discover Media - 8" farebný dotykový TFT displej s pohybovým senzorom, Bluetooth, 32GB operačná pamäť navigácie, 2x

USB typu C v palubnej doske, mapy Európy, ovládanie hlasom (čeština),Streaming&Internet, App-Connect, 2tunery, 4 reproduktory
1 350 1 620

ZI8

Rádio-navigácia Discover Pro - 9,2" farebný dotykový TFT displej s pohybovým senzorom, ovládanie hlasom (čeština),Streaming&Internet, 

Bluetooth a WLAN, 64GB operačná pamäť navigácie, 2x USB typu C,mapy Európy, App-Connect, 4 reproduktory 1 950 2 340

R22, R23 Príprava na We Connect a Connect Plus 0 0

QV3 Digitálny rádiopríjem (DAB+) 200 240

9IJ Pripojenie telefónu Comfort s indukčným nabíjaním 350 420

ZEQ Digital Cockpit (10,25" farebný displej) so systémom rozpoznania únavy vodiča 780 936

ZEO Palubný počítač Premium s farebným displejom a systémom rozpoznania únavy vodiča 360 432

ZEN Palubný počítač Plus s čiernobielym displejom a systém rozpoznania únavy vodiča (sériová výbava akcie Profi) 230 276

7X1 Parkovacie senzory vzadu (sériová výbava akcie Profi) 330 396

7X2 Parkovacie senzory vpredu a vzadu 590 708

7X5 Parkovací asistent a parkovacie senzory vpredu a vzadu vrátane asistenta bočnej ochrany vozidla 810 972

8T6 Tempomat s obmedzovačom rýchlosti 290 348

6K2 Front Assist s City Emergency Brake - systém sledovania premávky pred vozidlom 280 336

PAQ

Balík asistenčných systémov Plus: Adaptívny tempomat ACC (do 210 km/h) a "Front Assist" s City Emergency Brake, v kombinácií s 

automatom funkcia "Stop & Go", Lane Assist - asistent udržania v jazdnom pruhu, Side Assist a Rear Traffic Alert,  Light Assist, vnútorné 

spätné zrkadlo s automatickou clonou, asistenčné svetlá s funkciou "Leaving home", manuálne i "Coming home", stierače s cyklovačom a 

dažďovým senzorom, denné svetlá a automatická aktivácia stretávacích svetlometov, vonkajšie spätné zrkadlá el. ovládané, vyhrievané a 

sklápateľné, Koženný multifunkčný volant, Systém rozpoznávania dopravného značenia

2 260 2 712

PAR Asistent manipulácie s prívesom, zadná cúvacia kamera (dynamické čiary zobrazujúce smer jazdy) (iba s výklopnými dverami) 520 624

PAS Asistent manipulácie s prívesom, zadné cúvacie senzory a zadná cúvacia kamera (dynamické čiary zobrazujúce smer jazdy) 850 1 020

PAT Asistent manipulácie s prívesom, predné a zadné cúvacie senzory, zadná cúvacia kamera (dynamické čiary zobrazujúce smer jazdy) 1 100 1 320

PAU
Asistent manipulácie s prívesom, Parkovaci asistent, predné a zadné cúvacie senzory, asistent bočnej ochrany vozidla, zadná cúvacia kamera 

(dynamické čiary zobrazujúce smer jazdy)
1 320 1 584

PAC
Adaptívny tempomat ACC (do 210 km/h) a  "Front Assist" s City Emergency Brake, v kombinácií s automatom i funkcia "Follow to Stop + Stop 

and Go"
760 912

QR9 Systém rozpoznávania dopravného značenia 250 300

KA1 Zadná cúvacia kamera (bez dynamických čiar zobrazujúcich smer jazdy) 260 312

8WH Svetlomety do hmly vpredu s aktívnou funkciou pri odbočovaní 330 396

PXE
Predné a zadné LED svetlomety - denné, stretávacie, diaľkové a zadné koncové svetlá s technológiou LED , automatická regulácia výšky 

svetelného lúča (len s výklopnými dverami)
1 150 1 380

PXH Predné LED svetlomety - denné, stretávacie a diaľkové svetlomety s technológiou LED , automatická regulácia výšky svetelného lúča 1 000 1 200

UG5
Hill Descent asistent zjazdu z kopca - kontroluje otáčky motora a aktivuje brzdy pre plynulý a bezpečný zjazd z kopca v teréne (funguje od 2 do 

30 km/h, len s 4Motion)
90 108

8G1 Light Assist - automatické prepínanie medzi diaľkovými/ stretávacími svetlometmi 140 168

P4A
Balík "svetlá a viditeľnosť": vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou, asistenčné svetlá s funkciou "Leaving home" a manuálne i

"Coming home", stierače s cyklovačom a dažďovým senzorom
240 288

P4I
Balík "svetlá a viditeľnosť +": vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou, asistenčné svetlá s funkciou "Leaving home" a manuálne i

"Coming home", stierače s cyklovačom a dažďovým senzorom, automatické prepínanie medzi stretávacími a diaľkovými svetlami
700 840

Z0V
Side Assist a Rear Traffic Allert - asistent zmeny jazdného pruhu a asistent pri vychádzaní z parkovacieho miesta cúvaním, vyhrievané a

elektricky sklápateľné spätné zrkadlá
530 636

Z0W Lane Assist - asistent udržania v jazdnom pruhu, tempomat s obmedzovačom rýchlosti 710 852

Z0X
Lane Assist - asistent udržania v jazdnom pruhu, Side Assist a Rear Traffic Alert, Tempomat s obmedzovačom rýchlosti, vyhrievané,

elektricky ovládané a sklápateľné spätné zrkadlá
1 240 1 488

Z4G Alarm proti krádeži s monitorovaním vnútorného priestoru, so SAFELOCKOM, so záložnou sirénou a ochranou proti odtiahnutiu 300 360

7K1 Kontrola tlaku v pneumatikách 70 84

4X3 Bočné a hlavové airbagy vpredu 470 564

NZ2 Núdzové volanie eCall 0 0

9HC Manuálna regenerácia DPF filtra 490 588

5R0 Bez posuvných dverí vpravo 0 0

5R3 Vysoké posuvné dvere vpravo -  (iba pre LR s ZD2/ZD3) 960 1 152

5Q2 Posuvné dvere vľavo 720 864

4Y1 Odkladacie sieťky v krídlových dverách 40 48

ZH1 Zadné krídlové dvere s vyhrievaným oknom a vnútorným spätným zrkadlom 40 48

ZH7 Zadné výklopné dvere s vyhrievaným oknom a vnútorným spätným zrkadlom -250 -300

$ZV Zadné výklopné dvere bez okna -280 -336

5V4 Otváranie zadných dverí s uhlom otvárania 250° (nie pre KR) 440 528

3RH Zadné - piate dvere bez okna so servodovieraním (len s výklopnými dverami) 140 168

7VE Prídavné vodné kúrenie s časovačom 1 120 1 344

7VL Prídavné vodné kúrenie s časovačom a diaľkovým ovládaním 1 390 1 668

PW3 Nezávislé teplovzdušné kúrenie s časovačom a prikurovačom s podporou ohrevu motora + druhá batéria s odpojovacím relé (TDI) 2 070 2 484

PW5
Nezávislé teplovzdušné kúrenie s časovačom, diaľkovým ovládaním a prikurovačom s podporou ohrevu motora + druhá batéria s odpojovacím

relé
2 340 2 808

KH6 "Climatic" manuálna klimatizácia s elektronickou reguláciou (sériová výbava akcie Profi) 1 270 1 524

ZX9 Príprava na chladenie nákladného priestoru 2 270 2 724

KC2 Poloautomatická klimatizácia Climatic s 2. výmenníkom kúrenia v nákladnom priestore 1 540 1 848

KC4 Climatic s 2. výmenníkom kúrenia a 2. výparníkom (klimatizácie) v nákladnom priestore 1 960 2 352

KC1 Zdvojené kúrenie (iba bez deliacej steny) 280 336

9M5 Prikurovač s podporou ohrevu motora 300 360

Dôležité upozornenie : Importér si vyhradzuje právo zmeny výbav a cien, každú objednávku vopred konzultujte na oddelení DISPO. Platí od : 24.05.2021

Cenník voliteľnej výbavy - T6.1 - skriňová dodávka

Modelový rok 2022

Rádiá / Navigačné systémy

Dvere

Klimatizácia a kúrenie

Predĺžená továrenská záruka

Obj. kód                                                   Popis

Palubný počítač / Telefón

Bezpečnosť  / Asistenčné systémy

#Internal



6CG Dodatočné vetracie otvory v nákladnom priestore (pri D-stĺpikoch) 130 156

3W4 Balík Akustik Standard - zníženie vnútorného hluku v kabíne 120 144

4GR Elektricky vyhrievané čelné sklo 210 252

4JT Bočné pevné okno vpravo vpredu, vzadu vpravo bez okna 220 264

4JU Bočné posuvné okno vpravo vpredu, vzadu vpravo bez okna 480 576

4FT Bočné pevné okno vľavo vpredu, vzadu vľavo bez okna 220 264

4FU Bočné posuvné okno vľavo vpredu, vzadu vľavo bez okna 480 576

4N3 Palubná doska Comfort s chrómovanými prvkami a rámami v čiernej farbe 210 252

5DB Obloženie stien v batožinovom priestore LR 310 372

5DB Obloženie stien v batožinovom priestore KR 260 312

QL5 Zatmavené okná (privacy) 370 444

5FD Konzola prístrojovej dosky s 1-DINovým odkladacím priestorom (pre sanitky) 50 60

ZA9
Komfort paket - madlo pre nastupovanie vodiča a spolujazdca, lnečné clony s make-up zrkadlami, epšie odhlučnenie kabíny, 12V zásuvka

vpredu, osvetlenie prístrojovej dosky s nastaviteľnou intenzitou, odpadkový kôš
300 360

5XI Slnečné clony so zrkadlom a osvetlením (nutné pre ZDA) 10 12

4H0 Bez detskej poistky v zadných posuvných dverách 0 0

4Z5 Odkladacia priehradka pred spolujazdcom, osvetlená (sériová výbava akcie Profi) 0 0

ZZ0
C-lišty pre ukotvenie nákladu na bočných stenách a vpredu na priečke, obloženie stien nákladného priestoru z preglejky KR (použiteľné s

krídlovými dverami)
480 576

ZZ0
C-lišty pre ukotvenie nákladu na bočných stenách a vpredu na priečke, obloženie stien nákladného priestoru z preglejky LR (použiteľné s

krídlovými dverami)
560 672

ZZ3 Deliaca stena s pevným oknom, 8x zosilnené oko pre ukotvenie nákladu 50 60

ZZ4 Deliaca stena s posuvným oknom, 8x zosilnené oko pre ukotvenie nákladu 120 144

5AE Kobercová podlaha v kabíne vodiča 100 120

ZU0 Drevená podlaha Universal v nákladnom priestore KR 420 504

ZU0 Drevená podlaha Universal v nákladnom priestore LR 450 540

ZU2 Gumová podlaha v nákladnom priestore KR 210 252

ZU2 Gumová podlaha v nákladnom priestore LR 250 300

EU1 Dodatočná 12 V zásuvka vpredu (na vrchu prístrojovej dosky) 40 48

8QM 4 vyklápacie kľúče na DO (len s centrálnym uzamykaním) 70 84

IS2 Elektrické rozhranie pre externé použitie I (určené pre prestavbárov) 450 540

8FB Prídavná bezúdržbová batéria, odpájacie relé 260 312

8FE Prídavná batéria (75 Ah, AGM) s odpojovacím relé, monitorovanie stavu batérie 320 384

NY4 Zvýšená kapacita batérie a alternátoru 200 240

NY5 Zvýšená kapacita batérie 80 96

NY3 Zvýšená kapacita alternátoru 110 132

1L2 Filter pre prašné prostredie, ukazovateľ znečistenia filtra 120 144

3JF Elektrický strešný ventilátor v nákladnom priestore  (nie s ZD2, ZD3) 500 600

2FD Multifunkčný kožený volant pre obsluhu rádia a telefónu (sériová výbava akcie Profi) 360 432

6XP  Vonkajšie zrkadlá elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklopné, elektrické ovládanie okien vpredu 150 180

IS1 Elektrické rozhranie pre externé použitie (určené pre prestavbárov) 90 108

9JC Fajčiarska výbava: zapaľovač + popolník + 12V zásuvka (sériová výbava akcie Profi) 40 48

ZLS Nárazníky vo farbe karosérie 660 792

PL4 Nárazníky, kľučky dverí a spätné zrkadlá vo farbe karosérie 700 840

6FF Spätné zrkadlá a kľučky dverí vo farbe karosérie 50 60

3S4 Príprava na uchytenie strešného nosiča (C - koľajnička umožňujúca posúvanie nosiča pozdĺž strechy) 130 156

1D1 Ťažné zariadenie, pevné, so stabilizáciou prívesu 640 768

1D2 Ťažné zariadenie, odnímateľné, uzamykateľné, so stabilizáciou prívesu 790 948

1D7 Príprava na ťažné zariadenie, so stabilizáciou prívesu 230 276

6N2 Zásterky vpredu a vzadu 160 192

0F5 Zvýšený objem palivovej nádrže 80l  (v sérií 70l) 70 84

6U1 Dodatočné tesnenie proti prachu 30 36

ZD2 Vysoká strecha biela, plastová ( nie s 5Q2 ) - iba LR, vysoké krídlové dvere, presklené 1 290 1 548

ZD3 Vysoká strecha biela, plastová ( nie s 5Q2 ) - iba LR , vysoké krídlové dvere plechové 1 270 1 524

ZD6 Vysoká strecha vo farbe karosérie ( nie s 5Q2 ) - iba LR, vysoké krídlové dvere, presklené 1 480 1 776

ZD7 Vysoká strecha vo farbe karosérie ( nie s 5Q2 ) - iba LR , vysoké krídlové dvere plechové 1 450 1 740

ZDA

Manuálne výklopná strecha vo farbe Basalt Sivá (pre prestavbárov), postel (2000x1200mm), strešné koľaj. Pre str. nosič, príprave pre bočný

obklad zadného priestoru, madlá na A stlpiku, 2. batéria 75Ah (AGM) s vyp. relé (nutnosť pridať opcia IS2, $CA, 5XI, nedá sa s Alarmom) 5 350 6 420

9H2 Príprava na strešné smerovky vzadu, vpravo a vľavo 200 240

4HS Zadné okno s vyhrievaním a stieračom 170 204

N2Q Poťahy sedadiel z umelej kože "Mesh" 40 48

N0E Poťahy sedadiel z látky "Bricks" 110 132

N0R Poťah "Robusta"- zosilnený poťah sedadiel vodiča a spolujazdca 130 156

$V5 Sedadlo spolujazdca ako jednosedadlo -270 -324

33D Dvojsedadlo spolujazdca s uzamyk.odkladacím priestorom pod sedadlom a s odkladacím priestorom v opierke/výklopným stolíkom (nie s 4A3) 90 108

33E Dvojsedadlo spolujazdca s funkciou odnímateľnej priečky pre prepravu dlhých predmetov + 40 cm, odkladací priestor v opierke/výklopný stolík 170 204

3SW Dvojsedadlo spolujazdca s funkciou odnímateľnej priečky pre prepravu dlhých predmetov + 40 cm 90 108

3L1 Sedadlo vodiča výškovo nastaviteľné 50 60

3L3 Sedadlá vpredu výškovo nastaviteľné 110 132

4A1 Vyhrievané sedadlo vodiča (iba s klimatizáciou) 200 240

4A3 Vyhrievané sedadlo vodiča a spolujazdca (nie s 3SS); (iba s klimatizáciou) 390 468

7P4 Bedrová opierka pre sedadlo vodiča a spolujazdca 100 120

7P5 Bedrová opierka pre sedadlo vodiča 50 60

4S1 Lakťové opierky pre vodiča a spolujazdca 190 228

4S2 Lakťové opierky pre sedadlo vodiča 100 120

ZNL+YST
Skriňová dodávka Plus Trendline (N1 Špeciál) - prevedenie s 5 alebo 6 timi miestami a deliacou stenou s oknom za 2. radom sedadiel,

okná po bokoch vpredu, bez okien vzadu, gumená podlaha, štandardné obloženie stropu, úložný priestor na boku sedadiel
3 350 4 020

ZNM+YSC

Skriňová dodávka Plus Comfortline (N1 Špeciál) Komfort - prevedenie s 5 alebo 6 timi miestami a deliacou stenou s oknom za 2. radom

sedadiel, okná po bokoch vpredu,vpravo posuvné otváracie okno, bez okien vzadu, kobercová podlaha, komfortné obloženie stropu, úložný

priestor po obvode základne trojsedadla

4 040 4 848

Dôležité upozornenie : Importér si vyhradzuje právo zmeny výbav a cien, každú objednávku vopred konzultujte na oddelení DISPO. Platí od : 24.05.2021

Sedadlá

Interiér a funkcionalita

 Exteriér

Modelový rok 2021
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Cena v EUR Cena v EUR

bez DPH s DPH

Z3E Disky z ľahkých zliatin "Clayton" 6,5J x 16, pneu 205/65 R16 - nedostupné pre 150 kW 610 732

Z8F Disky z ľahkých zliatin "Devonport" 7J x 17, pneu 235/55 R17 - cena okrem 150 kW 1 640 1 968

Z8F Disky z ľahkých zliatin "Devonport" - cena pre 150 kW 910 1 092

7K3 Kontrola tlaku v pneumatikách s ukazovateľom tlaku v jednotlivých kolesách vozidla 140 168

CS4 Oceľové disky 7J x 17, pneu 235/55 R17, stredný kryt kolesa (v sérii pre 150 kW) 740 888

1PB Poistné skrutky na kolesá (len s diskami z ľahkých zliatin) 50 60

1N5 Elektromechanický posilňovač riadenia so zníženou nutnou silou pre ovládanie volantu (pre ľúdí s hendikepom) 90 108

1BJ Zosilnené pruženie a tlmenie vpredu, vzadu, svetlá výška zvýšená až do 20 mm (podľa modelu) 230 276

2MG Zosilnené tlmenie vpredu a vzadu, zosilnená stabilizácia 460 552

Z4Q Zosilnené tlmenie a pruženie vpredu a vzadu (predná náprava zosilnená 1680 kg), celková prípustná hmotnosť 3000 kg 980 1 176

Z3P
Zosilnené tlmenie a pruženie vpredu a vzadu (predná náprava zosilnená 1710 kg), celková prípustná hmotnosť 3000 kg, zosilnené disky kolies,

zosilnený zdvihák
1 060 1 272

1Y4 Mechanická uzávierka zadného diferenciálu (iba pre 4Motion) 790 948

PG1 Celková hmotnosť vozidla zvýšená na 3 200 kg, 16" oceľové kolesá, zosilnené pruženie, tlmenie, náradie a zdvihák (len pre 81 a 110 kW) 1 480 1 776

PG2
Celková hmotnosť vozidla zvýšená na 3 200 kg, 17" oceľové kolesá, zosilnené pruženie, tlmenie, náradie a zdvihák (cena pre motorizácie <= 110

kW)
2 210 2 652

PG2 Cena pre motorizácie > 110 kW 1 480 1 776

PG8
Zvýšená celková hmotnosť na 3200 kg, 17" zliatinové disky Devonport, celosezónne pneumatiky, zosilnené pruženie, tlmenie, zdvihák a náradie 

(cena pre motorizácie <= 110 kW)
3 120 3 744

PG8 Cena pre motorizácie > 110 kW 2 380 2 856

0WQ Zvýšená celková hmotnosť na 3000 kg 730 876

2E4 17" podvozok so 17" brzdovým systémom vpredu a 16" vzadu (vyžaduje 17" kolesá, 150 kW v sérii) 130 156

Metalíza / metalíza s perleťovým efektom čierna Deep 800 960

Dvojfarebné lakovanie 2 590 3 108

Dôležité upozornenie : Importér si vyhradzuje právo zmeny výbav a cien, každú objednávku vopred konzultujte na oddelení DISPO. Platí od : 24.05.2021

Podvozok

Kolesá a pneumatiky

Laky

Cenník voliteľnej výbavy - T6.1 - skriňová dodávka

Modelový rok 2022

Obj. kód                                                   Popis
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Interiér

Poťahy sedadiel obj. kód

Látkové poťahy "Double Grid"  (séria)
PX Čierna Titán/Čierna Titán - Sivá Palladium/Čierna

Látkové poťahy "Bricks"  (len s N0E)* PX* Čierna Titán/Čierna Titán - Sivá Palladium/Čierna

S
e

rv
is

 P
L

U
S

Poťahy "Robusta"  (len s N0R)* GN* Sivá Palladium - Čierna Titán/Čierna Titán - Sivá Palladium/Čierna

Poťahy z umelej kože  "Mesh" (len s N2Q)* GN* Sivá Palladium - Čierna Titán/Čierna Titán - Sivá Palladium/Čierna

Laky obj. kód

Základné laky

Biela Candy B4B4

Oranžová Luminous (svetlá) E3E3

Sivá Ascot 6U6U

Sivá Pure J2J2

Červená Cherry 4B4B

Metalizované laky

Zelená Bay Leaf * C4C4

Strieborná Reflex * 8E8E

Béžová Mojave * 1B1B

Červená Fortana * I9I9

Copper Bronze * 5A5A

Modrá Ravenna * 5Z5Z

Modrá Starlight * 3S3S

Sivá Indium * X3X3

Laky s perleťovým efektom

Čierna Deep perleťová * 2T2T

Dvojfarebné lakovanie (horná farba/dolná farba)

Strieborná Reflex /Červená Fortana * 9393

Strieborná Reflex/Modrá Starlight * 9591

Biela Candy/Sivá Ascot * 9791

Strieborná Reflex/Sivá Indium * 9798

Biela Candy/Zelená Bay Leaf * 9913

Béžová Mojave/Čierna Deep perleťová * 9914

*   za príplatok

farba interiéru

poťahy sedadiel / prístrojovka /podlaha

 Volkswagen T6.1 - skriňová dodávka

Kombinácie farieb
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