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1Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce zobrazit Vaši nabídku a poradit 

Vám.

Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit platnost při produktových 

změnách.

Naskenujte QR kód a zobrazte si 

Vaši konfiguraci na Vašem 

mobilním telefonu či tabletu.

Palivo

Diesel

Pohon

Přední pohon

Převodovka

Manuální 6 st.

Výkon

   75 kW / 102 koní

Objem

 1968 cm3

Model

Akční Crafter skříň 30 GO!

845 790,- Kč

Diesel / 2.0 l / 75 kW (102 koní) / Manuální 6 st.

  Spotřeba paliva 8,2 l/100km

  Emise CO2: 214 g/km

Design

 Barva interiéru Látka Titanově černá

0,- Kč

 Vnější lakování Bílá Candy

0,- Kč

16" kola ocelová, stříbrná

0,- Kč

  

 

 Celkem vč. DPH  845 790,- Kč
 Celkem bez DPH 699 000,- Kč
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Multikolizní brzda

Multifunkční ukazatel "Plus":

černobílý LCD displej s rozšířenými funkcemi

v kombinaci s rádiem Composition Audio není v českém jazyce

sériová výbava od modelového roku 2019, do modelového roku 2018 v sériové výbavě 

bez multifunkčního ukazatele

Mřížka chladiče:

černá nelakovaná

Madlo pro nastupování na dělicí přepážce

v nákladovém prostoru

Kryt spodku vozidla

Kotoučové brzdy vpředu, 16"

Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu:

u sedadla řidiče i spolujezdce

Klimatizace "Climatic":

manuální regulace

Imobilizér

Hlavní odpojovač baterie

Halogenové světlomety (dělené)

Gumová podlaha v kabině řidiče

Emisní norma EURO 6d-Temp-EVAP-ISC

Elektrické ovládání bočních oken:

řidič a spolujezdec

Dvě 12V elektrické zásuvky vpředu

Dělicí přepážka bez okna

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

bez bezpečnostní pojistky

Baterie 420A (70Ah)

Automatický spínač denního svícení

Asistent pro rozjezd do kopce

Asistent pro kompenzaci bočního větru

Airbag řidiče

ABS, ESP, ASR, EDS, EBV

3-bodový bezpečnostní pás řidiče:

výškově nastavitelný

s předpínačem

bezpečnostní pás spolujezdce není výškově 

nastavitelný

2 funkční klíče

16" kola ocelová, stříbrná

ET60, zatížení 1 050 kg

Sériová výbava
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Sedadlo řidiče Komfort:

výškově nastavitelné

nastavitelný sklon sedáku

Rozhraní pro připojení úpravců IP4:

svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo 

dole

příprava pro programovatelnou jednotku

bez telematiky

Rádio "Composition Audio":

monochromatický displej

2 reproduktory vpředu

slot na SD kartu

USB vstup

Aux-In

telefonní rozhraní Bluetooth

nemá ovládání v českém jazyce

Přední nárazník vozu šedý:

bez lakované lišty

s integrovanými schůdky na obou stranách

Přední náprava maximální zatížení 1800kg

Posuvné dveře na pravé straně

Pneumatiky 235/65 R16 C115/113 R:

se sníženým valivým odporem

Plnohodnotné ocelové rezervní kolo:

nářadí a zvedák s nosností do 3,5t

Panel přístrojů:

ukazatel rychlosti

ukazatel ujeté vzdálenosti

otáčkoměr

ukazatel paliva

hodiny

Palivová nádrž 75 l

Otevřená odkládací přihrádka

Osvětlení v nákladovém prostoru:

2 světla, jedno nad bočními posuvnými dveřmi a druhé nad zadními křídlovými 

dveřmi

Opatření ke snížení hluku v kabině Plus

Odkládací přihrádka pod stropem kabiny:

se dvěma 1-DIN sloty a čtecí lampičkou

Nekuřácké provedení - bez popelníku

a zapalovače
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Základní střecha

Zadní křídlové dveře neprosklené

Vnější zpětná zrcátka:

elektricky nastavitelná

vyhřívaná

Úchytná oka v podlaze:

10 ok u středního rozvoru

12 ok u dlouhého rozvoru

14 ok u dlouhého rozvoru s přesahem

Tažné oko vpředu

Středové kryty kol pro ocelová kola

Start-Stop:

BlueMotion Technology

s rekuperací brzdného účinku

Servotronic:

servořízení závislé na rychlosti jízdy

Sedadlo spolujezdce - dvojsedadlo:

s úložným prostorem pod dvojsedadlem a s vyklápěcím 

stolkem

s vnitřní loketní opěrkou

s bederní opěrkou manuálně nastavitelnou ve 2 

směrech
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Volitelná výbava $0L Potahy sedadel "Austin" látkové 0,- Kč

EJ8$J8 Prodloužená záruka 2+3/200 000km zdarma:

2 + 3 roky / 200 000 km
platí co nastane dříve
prodloužení sériové záruky o jeden rok, limit km zůstává beze změny
záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští výrobní 
závod
nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány 
nebo umístěny dodatečně (úpravy, příslušenství)
v prvních 2 letech platí záruka bez omezení počtu km, ve 3.-5. roce s 
omezením max. 200 000km, podle toho, co nastane dříve

0,- Kč
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Technické údaje Obecné informace

Typ karoserie  Monovolumen

Počet dveří  4

Míst k sezení  3

Motor

Palivo  Diesel

Maximální výkon spalovacího motoru  75 kW (102 koní)

Zdvihový objem  1 968 cm3

Počet válců  4

Pohon  Přední pohon

Převodovka  Manuální 6 st.

Jízdní vlastnosti

Maximální rychlost  143 km/h

Hlučnost  71 dB

Hmotnost

Maximální přípustná celková hmotnost  3 000 kg

Skutečná pohotovostní hmot. podle normy 2007/46 EU*  2 234 kg

Užitečná hmotnost  766 kg

Maximální povolené zatížení přední nápravy  2 100 kg

Maximální povolené zatížení zadní nápravy  2 100 kg

Hmotnost brzděného přívěsu (při stoup. max. 12%)  2 500 kg

Hmotnost nebrzděného přívěsu  750 kg

Nejvyšší povolená hmotnost soupravy  5 500 kg

Maximální povolené zatížení tažného zařízení  100 kg

Rozměry

Výška (bez podélníků)  2 355 mm

Šířka (bez zrcátek)  2 040 mm

Délka (bez tažného zařízení)  5 986 mm



Akční Crafter skříň 30 GO!

  Nabídka ze dne 09.02.2023  Číslo nabídky: 5SFFVV1

   Strana 7 z 9

1Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce zobrazit Vaši nabídku a poradit 

Vám.

Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit platnost při produktových 

změnách.

Naskenujte QR kód a zobrazte si 

Vaši konfiguraci na Vašem 

mobilním telefonu či tabletu.

Rozvor  3 640 mm

Hodnoty spotřeby a emisí

Emisní norma  EURO 6 CI

Emise částic  0,00058 PM

Emise NOx  0,0886 g/km

Technická data byla pro vůz vypočítána v rámci předběžné konfigurace. Není vyloučeno, že se v návaznosti na proces výroby vozu nebudou 

skutečná data odchylovat od dat vypočtených pro konfiguraci.

Zahrnuje 75 kg pro řidiče a hmotnost 90% plné nádrže. Další výbava zvyšuje pohotovostní hmotnost vozu a snižuje tak užitečné zatížení. 

Jedná se o předběžné orientační hodnoty. Skutečné hodnoty dle COC se mohou odchylovat až o 5 % a mohou tak snížit užitečnou hmotnost.


