Caddy Maxi
Код авто DZGNFJ

Ціна
Caddy Maxi

Пропозиція від 09.01.2023

Орієнтовна рекомендована роздрібна ціна до початку
експлуатації

UAH 991 714,91

Пропозиція від 09.01.2023

Двигун
1968 куб. см. Передній привід 6-ступ. МКП
Потужність 0 кВт / 0 к.с.
:
Витрата палива, змішаний цикл: 0,00 л/100 км
Викиди СО2, змішаний цикл: 126 г/км
Загалом
Викиди СО2, змішаний цикл: 126 г/км
Викиди NOx: 0,0000 г/км

Колір кузова
білий

Білий "Candy White"

Оббивка сидінь
Кольори інтер'єру: Titanium Black, ткан
Панель приладів: Soul-Soul
Килимки: Black
Оббивка: Titanium Black, ткан

Пропозиція від 09.01.2023

UAH 0,-

Серійна комплектація
Електричні склопідіймачі передніх дверей
Електричне стоянкове гальмо (EPB) з
функцією автоматичного утримання автомобіля (Auto Hold)
Колісна база довга
Холодний регіон (технічний код)
Дизельна паливна система з сепаратором
води (технічний код)
Ідентифікаційна табличка з зазначенням
маси (технічний код)
Повноразмірне запасне колесо зі
сталевим диском і шиною оригінального розміру , в т.ч. набір інструментів для
заміни колеса та домкрат
Ідентифікаційна табличка (технічний код)
Гальма задні, дискові 16"
Електромеханічний підсилювач керма з
функцією Servotronic (зміна чутиливості зусилля на кермовому колесі в залежності
від швидкості автомобіля)
Передній привод
Гальма передні, дискові 16"
Рульове колесо,
багатофункціональне (з кнопками на кермі), без оздоблення шкірою
Бампери сірого кольору
(пластикові, не фарбовані)
Середня консоль з двома універсальними
тримачами напоїв без центрального підлокітника
Без можливості складання спинок
передніх сидінь
Регулювання висоти сидіння водія,
механічне
Дверна панель у пластиковому виконанні
з підлокітником, оздобленим тканиною (тільки передні двері)
Кількість місць 7: потрійне сидіння у
другому ряді, що окремо складається (у співвідношенні 60/40), відкидається,
виймається з салону, бічні сидіння оснащені ISOFIX з кріпленням "Top tether", два
окремих сидіння у третьому ряді.
Триточкові паски безпеки для передніх
пасажирів з регулюванням за висотою і з переднатягувачами
Задні підйомні двері з вікном
Рейлінги на даху: підготовка
для встановлення, без рейлінгів
Вантажний відсік закритий полкою,
що виймається
Шумоізоляція кабіни, стандартна
Екологічний стандарт Euro 6d
Бокові вікна в пасажирському салоні,
спереду ліворуч
Бокові вікна в пасажирському салоні,
спереду праворуч
Пропозиція від 09.01.2023

Серійна комплектація
Бокове вікно (фіксоване) в
пасажирському салоні, ззаду ліворуч
Теплозахисне скло, ламіноване
Дитячий замок у зсувних дверях,
електричний
Обігрів заднього скла
Центральний замок з дистанційним
керуванням, можливістю відкриття зсередини, без функції Safelock
Бокове вікно (фіксоване) в
пасажирському салоні, ззаду праворуч
Дзеркало заднього виду, внутрішнє з
механічним режимом затемнення
Подушки безпеки водія і переднього
пасажира фронтальні, з фукнцією деактивації подушки безпеки пасажира
Бічні подушки безпеки і шторки для
водія і переднього пасажира, шторки безпеки для задніх пасажирів, окрім
центрального пасажира
Ящик для руковичок закритий з підсвіткою
Килимове покриття підлоги в кабіні
Килимове покриття підлоги у салоні
Робоча частота 433.92 MHz-434.42 Mhz
(технічний код)
Пасажирська реєстрація
Зсувні двері ліворуч
Зсувні двері праворуч
Cонцезахистні козирки з макіяжним
дзеркалом і стікером подушки безпеки у пасажира
Додатковий защист від каміння
(технічний код)
Корпус зовнішніх дзеркал пофарбований у
чорний глянець та дверні ручки у колір кузова
Направляючі решіток системи обдуву,
чорні матові
Зовнішні дзеркала заднього виду з
з електрорегулюванням та обігрівом
Електронне блокування двигуна
(іммобілайзер)
12В розетка у багажному відсіку
Додатковий електричний опалювач салону
(макс. потужність 1000 Вт)
Система Start-Stop з рекуперацією при
гальмуванні (з можливістю вимикання через дисплей інформаційно-розважальної
системи)
Полиця для речей над водієм і пасажиром
(з вбудобваними ручками )
Безель приладової панелі, матовий
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Серійна комплектація
Керівництво з експлуатації українською
мовою
Головне світло: галогенові лампи
(тип H7) з подвійними рефлекторами
Система омиву заднього скла з функцією
регулювання інтервалу
Інтервальний режим склоочисників
вітрового скла та датчик світла
Два ключі для центрального замку з
дистанційним керуванням з функцією складання
Кількість динаміків: 4шт.
Автоматичний режим включення світла
фар, окремі денні ходові вогні
Освітлення салону світлодіодами
Світловий та звуковий сигнал при
непристібнутому паску безпеки водія і переднього пасажира
Панель приладів аналогова
з бортовим комп'ютером Plus
Інтерфейс для мобільного телефону
(роз'єм для підключення телефону)
Диски сталеві 17"
сріблястого кольору, 4 шт. (6,5J x 17", ET 47)
Система розпізнавання втоми водія
Амортизація передньої підвіски
(технічний код)
Розважальна система 1: Composition Audio
з 16,51 см (6,5") кольоровим сенсорним дисплеєм; з одним USB інтерфейсом (Type C)
і можливістю підключення телефону по Bluetooth
Шини 215/55 R17 98H XL
без зазначення певного бренду
Кліматична установка: кондиціонер
(холодоагент R1234yf)
Холодоагент R1234yf (технічний код)
Оббивка сидінь з тканини, дизайн
"Double Grid"
Теплозахисне скло (зелене)
Панель приладів з електронним
спідометром (км/г), загальним та добовим одометром, тахометром, покажчиком
запасу палива та годинником
Амортизація задньої підвіски (технічний
код)
Без електричного інтерфейсу мобільних
пристроїв (без USB роз'ємів type C у у центральній консолі)
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Додаткові опції
Пакет "Куріння":
- Електрична запальничка (прикурювач) - 1 шт; - Мобільна
попільничка у формі стакану - 1 шт..

UAH 975,-

Технічні дані
Двигун - модифікація

1.97 Дизель

Потужність

0 кВт 0 к.с.

Об’єм двигуна

1968 куб. см.

Коробка передач

6-ступ. МКП

Тип приводу

Передній привід

Кількість дверей

4

Кількість місць

7

Допустима повна маса

2300 кг

Витрати палива, змішаний цикл ()

0,00 л/100 км

Викиди СО2, змішаний цикл

126 г/км

Викиди NOx

0,0000 г/км

VIN

WV2ZZZSKZMX054515

Дилер
Автомобільний Дім Соллі Плюс
вул. Академіка Амосова, 109
69063 Запоріжжя
+38 (067) 634-66-38
sollyplus@sollyplus.zp.ua
https://www.sollyplus.zp.ua
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