
Transporter 6.1 Kombi TDI KR

 Nabídka ze dne 09.02.2023

 Číslo nabídky: PEN8EH1

   Strana 1 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.

Palivo

Diesel

Pohon

Přední pohon

Převodovka

Manuální 5 st.

Výkon

   81 kW / 110 koní

Objem

 1968 cm3

Model

Transporter 6.1 Kombi TDI KR

 1 094 841,- Kč *

Diesel / 2.0 l / 81 kW (110 koní) / Manuální 5 st.

   Spotřeba paliva 7,59 l/100km *

   Emise CO2: 199 g/km *

Design

 Barva interiéru Látka Titanově černá / šedá Palladium

0,- Kč

 Vnější lakování Bílá Candy

0,- Kč

16" kola ocelová

0,- Kč

  

 

 Celkem vč. DPH   1 145 869,- Kč *

 Celkem bez DPH  946 999,- Kč *
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Kryty vnějších zpětných zrcátek:

Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu

řidiče

Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneu:

nepřímé měření tlaku v pneumatikách

upozornění při změně tlaku

ISOFIX v 1. řadě v prostoru pro cestujcí

Halogenové přední světlomety H7

Gumová podlaha v kabině řidiče

ESP včetně brzdového asistentu, asistent

pro rozjezd do kopce, ABS, EDS, ASR, MSR

Emisní norma EURO 6d-Temp-EVAP-ISC-FCM:

vozy s registrací M1

Elektronický imobilizér

Elektromechanický posilovač řízení:

servořízení závislé na rychlosti jízdy

výškově a sklonově nastavitelný tříramenný 

volant

Digitální příjem rádia (DAB+)

Dětská pojistka bočních posuvných dveří

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

Celoplošné kryty kol

Boční posuvné dveře vpravo

Automatický spínač denního svícení

Asistent pro rozjezd do kopce

Asistent pro kompenzaci bočního větru

Airbag řidiče a spolujezdce:

možnost deaktivace airbagu spolujezdce

5 míst (2+3+0+0):

jednosedadlo spolujezdce

v 1. řadě sedadel v prostoru pro cestující dvojsedadlo vlevo, vpravo jednosedadlo sklopné 

a překlopné s funkcí Easy-Entry

3-bodové bezpečnostní pásy vpředu:

bezpečnostní pásy řidiče i spolujezdce výškově nastavitelné, s 

předpínačem

2 reproduktory

2 funkční klíče

16" podvozek:

16" brzdový systém

16" kola ocelová

12V zásuvka na palubní desceSériová výbava
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Prodloužená záruka výrobce 2+2 /200 000:

2 + 2 roky / 200 000 km

platí co nastane dříve

záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští výrobní závod

Prachový a pylový filtr

Polovysoké obložení bočních stěn:

obložení z tvrdých desek

Poloautomatická klimatizace:

elektronicky ovládaná klimatizace v prostoru 

řidiče

druhý výměník topení v prostoru pro cestující

Pneumatiky 215/65 R16 C 106/104 T:

s optimalizovaným valivým odporem

Plnohodnotné rezervní kolo ocelové

Pevná okna v prostoru pro cestující:

vzadu vpravo

Pevná okna v prostoru pro cestující:

vzadu vlevo

Panel přístrojů:

ukazatel rychlosti

ukazatel ujeté vzdálenosti

otáčkoměr

ukazatel paliva

čas

Palivová nádrž 70 l (diesel)

Paket "Kombi":

gumová podlaha v kabině řidiče a prostoru pro cestující/nákladovém prostoru

poloautomatická klimatizace a 2. výměník topení v prostoru pro cestující (samostatné 

ovládání)

přihřívač motoru

osvětlení nástupního schůdku v prostoru pro cestující

Ovládání osvětlení palubních přístrojů

Osvětlení v přihrádce spolujezdce

Obložení stropu:

v kabině řidiče komfortní obložení stropu, na stropě nákladového prostoru obložení z 

tvrdých desek

Nářadí a zvedák

Nárazník vozu - šedý

Multikolizní brzda

LED osvětlení interiéru

madlo a kliky dveří černé
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Zadní křídlové dveře prosklené:

vyhřívané

Vnitřní zpětné zrcátko, zaclonitelné

Vnitřní ochrana nákladové hrany plastová

Vnější zpětné zrcátko pravé:

konvexní

Vnější zpětné zrcátko levé:

konvexní

Vnější zpětná zrcátka:

el. nastavitelná

vyhřívaná

Úchytná oka v podlaze:

6 ok u krátkého rozvoru

8 ok u dlouhého rozvoru

Tepelně izolující přední sklo

Telefonní rozhraní Bluetooth

Start-Stop:

BlueMotion Technology

s rekuperací brzdného účinku

Standardní opatření ke snížení hluku

Standardní baterie a alternátor

Sedadlo spolujezdce - jednosedadlo

Řídící kód - max. 8 místné vozidlo

Registrace M1

Rádio "Composition Audio":

monochromatický display

2 reproduktory

vstup na SD kartu

vstup USB

bluetooth

nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány nebo umístěny 

dodatečně (úpravy, příslušenství)
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Volitelná výbava $0A Potahy sedadel "Double Grid" (látka)  0,- Kč *

1D7 Příprava pro tažné zařízení

včetně stabilizace přívěsu
maximální zatížení tažného zařízení závisí na celkové hmotnosti 
vozidla (upraveno s ohledem na maximální přípustnou hmotnost 
soupravy)

 6 270,- Kč *

PG1 Celková hmotnost vozidla 3200 kg:

vyztužená ocelová kola 6.5 J x 16
zesílené pérování a tlumiče
zesílený zvedák

 44 758,- Kč *



Transporter 6.1 Kombi TDI KR

  Nabídka ze dne 09.02.2023  Číslo nabídky: PEN8EH1

   Strana 6 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.

Technické údaje Obecné informace

Typ karoserie  Monovolumen

Počet dveří  4

Míst k sezení  5

Motor

Palivo  Diesel

Maximální výkon spalovacího motoru  81 kW (110 koní)

Zdvihový objem  1 968 cm3

Počet válců  4

Pohon  Přední pohon

Převodovka  Manuální 5 st.

Jízdní vlastnosti

Maximální rychlost  164 km/h

Hlučnost  70 dB

Hmotnost

Maximální přípustná celková hmotnost  2 800 kg

Maximální povolené zatížení přední nápravy  1 550 kg

Maximální povolené zatížení zadní nápravy  1 500 kg

Hmotnost brzděného přívěsu (při stoup. max. 12%)  2 200 kg

Hmotnost nebrzděného přívěsu  750 kg

Nejvyšší povolená hmotnost soupravy  4 900 kg

Maximální povolené zatížení tažného zařízení  100 kg

Rozměry

Výška (bez podélníků)  1 950 mm

Šířka (bez zrcátek)  1 904 mm

Délka (bez tažného zařízení)  4 904 mm

Rozvor  3 000 mm
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Hodnoty spotřeby a emisí

Emisní norma  EURO 6 AP

Emise částic  0,00012 PM

Emise NOx  0,042 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.


