PIA CZ spol. s.r.o. - Porsche Brno
Nabídka vozů Volkswagen Caddy
model

výkon

barva

potahy

Caddy
Trendline
1,2 TSI

63kW
(85k)

bílá "candy"

antracit

příplatková výbava

pův. cena

předpokládaná cena vozu

358 095,- Kč
(bez 21% DPH)

280 000,- Kč
(bez 21% DPH)

421 951,- Kč
(bez 21% DPH)

329 000,- Kč
(bez 21% DPH)

421 951,- Kč
(bez 21% DPH)

329 000,- Kč
(bez 21% DPH)

Mlhové světlomety integrované v nárazníku * 2 funkční
klíče * Zadní křídlové dveře - prosklené, vnější zpětná
zrcátka a dveřní madla v barvě vozu * Klimatizace
"Climatronic" s dvouzónovou automatickou regulací *
Středová konzole s výškově a podélně nastavitelnou
loketní opěrkou a třemi držáky nápojů * Podélné střešní
nosníky - hagusy *

434 013,- Kč
(bez 21% DPH)

349 787,- Kč
(bez 21% DPH)

Mlhové světlomety se statickým přisvěcováním do zatáčky
* 2 funkční klíče * Klimatizace "Climatronic" s
dvouzónovou automatickou regulací * Nárazníky lakované
v barvě vozu * Středová konzole s výškově a podélně
nastavitelnou loketní opěrkou a třemi držáky nápojů *
Metalický lak
Poznámka: Zimní pneu, start paket, dálniční známka

442 696,- Kč
(bez 21% DPH)

359 681,- Kč
(bez 21% DPH)

2 funkční klíče * Zadní křídlové dveře - prosklené, vnější
zpětná zrcátka a dveřní madla v barvě vozu

(300613)

Caddy
Trendline
Krátký rozvor
2681 mm
1,6 TDI

75kW
(102k)

bílá "candy"

antracit

Zadní křídlové dveře - prosklené, vnější zpětná zrcátka a
dveřní madla v barvě vozu *

(905002)

Caddy
Trendline
Krátký rozvor
2681 mm
1,6 TDI

75kW
(102k)

bílá "candy"

antracit

Zadní křídlové dveře - prosklené, vnější zpětná zrcátka a
dveřní madla v barvě vozu

(905003)

Caddy
Trendline
Krátký rozvor
2681 mm
1,6 TDI

75kW
(102k)

šedá

antracit

(913644)

Caddy
Trendline
Krátký rozvor
2681 mm
1,6 TDI

75kW
(102k)

modrá "ravenna" metalíza

antracit

(913642)

Bližší informace Vám rádi poskytneme na telefonním čísle nebo emailové adrese: 548421111, info.brno1@porsche.cz
aktualizace: 16.01.2013

PIA CZ spol. s.r.o. - Porsche Brno, Řipská 13a, 62700 Brno

PIA CZ spol. s.r.o. - Porsche Brno
Nabídka vozů Volkswagen Transporter
model

výkon

barva

potahy

příplatková výbava

Transporter
Kombi
Krátký rozvor
3000 mm
2,0 TDI

75kW
(102k)

bílá "candy"

šedý
odstín

Multifunkční ukazatel "Plus" (černobílý LCD displej) s
rozšířenými funkcemi (obsahuje 4 měřící přístroje) *
Klimatizace "Climatic" s poloautomatickou regulací s
druhým výměníkem topení v prostoru pro cestující a s
druhým výparníkem * Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
s loketní a bederní opěrkou * 9 míst: 1. řada sedadel v
prostoru pro cestující dvojsedadlo a jednosedalo sklopné,
2. řada sedadel trojlavice sklopná (3+3+3+0) * Rádio s
CD-MP3 přehravačem * Start Paket * 4ks Zimních pneu

(919142)

Transporter
Kombi - krátký
rozvor
2,0 TDI

103kW
(140k)

(300644)

bílá "candy"

antracit-še
dá

2 funkční klíče * Parkpilot vzadu * Klimatizace "Climatic" s
poloautomatickou regulací a druhým výměníkem topení v
prostoru pro cestující * Centrální zamykání s bezpečnostní
pojistkou a dálkovým ovládáním s možností uzavření
zevnitř * Elektrika II: vnější zrcátka elektricky sklopná,
nastavitelná a vyhřívaná, elektrické stahování oken vpředu
* Multifunkční ukazatel "Plus" (černobílý LCD displej) s
rozšířenými funkcemi (obsahuje 4 měřící přístroje) *
Stěrač zadního okna s cyklovačem * Bederní opěrka řidiče
a bederní opěrka spolujezdce - obě manuálně nastavitelné
* Loketní opěrky pro obě přední sedadla řidiče a
spolujezdce * Sedadlo spolujezdce - jednosedadlo (5
místné provedení 2+3+0) * Vyhřívání předních sedadel,
odděleně nastavitelné * Výškově nastavitelná sedadla
řidiče a spolujezdce * Komfortní paket: nástupní madlo u
řidiče i spolujezdce, osvětlení palubních přístrojů nastavitelné, stínítko+make-up zrcátko vlevo a vpravo,
zesílená houkačka, speciální opatření na snížení hluku
uvnitř, výdechy na B sloupku * Potahy sedadel "Tasamo" *
Částečná kožená výbava kožený volant a řadící páka *
Exteriérový paket "Executive" pro vozy s křídlovými dveřmi
* Vnější zpětná zrcátka a kliky dveří lakované v barvě
vozu * Rádio "RCD 310" s CD-MP3 přehrávačem, anténou
ve vnějších zpětných zrcátkách, 4 reproduktory, zdířka
AUX-IN

pův. cena

předpokládaná cena vozu

689 751,- Kč
(bez 21% DPH)

499 000,- Kč
(bez 21% DPH)

772 095,- Kč
(bez 21% DPH)

569 000,- Kč
(bez 21% DPH)
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PIA CZ spol. s.r.o. - Porsche Brno, Řipská 13a, 62700 Brno

PIA CZ spol. s.r.o. - Porsche Brno
Nabídka vozů Volkswagen Crafter
model

výkon

barva

potahy

příplatková výbava

Crafter
Skříňový vůz
Střední rozvor
3665 mm
2,0 TDI

80kW
(109k)

bílá "candy"

antracit

Výškově a podélně nastavitelný volant * Vnější zrcátka
elektricky nastavitelná a vyhřívaná * Climatic poloautomatická klimatizace vpředu s prachovým a
pylovým filtrem + ukazatel venkovní teploty * Sedadlo
řidiče s bederní opěrkou, nastavitelné * Loketní opěrka pro
sedadlo řidiče, na pravé straně * Vysoká střecha lakovaná
v barvě vozu * Rádio s CD-MP3 * Start Paket + DZ 2012 *
Dřevěná podlaha, obložení boků

(883235)

Crafter
Skříňový vůz
Dlouhý rozvor
4325 mm
2,0 TDI

100kW
(136k)

bílá "candy"

antracit

(883210)

Crafter
Skříňový vůz
Dlouhý rozvor
4325 mm
2,0 BiTDI

120kW
(163k)

(912457)

bílá "candy"

antracit

Výškově a podélně nastavitelný volant * Vnější zrcátka
elektricky nastavitelná a vyhřívaná * Climatic poloautomatická klimatizace vpředu s prachovým a
pylovým filtrem + ukazatel venkovní teploty * Sedadlo
řidiče s bederní opěrkou, nastavitelné * Loketní opěrka pro
sedadlo řidiče, na pravé straně * Odkládací přihrádka nad
stropem vozidla a nad předním sklem * Dřevěná podlaha v
ložném prostoru * Palivová nádrž, 100 l * Obložení boků,
dřevěná podlaha * Start Paket (povinná výbava), DZ 2012
* Rádio s CD-MP3 přehravačem Kenwood *
Airbag spolujezdce * Výškově a podélně nastavitelný
volant * 2 náhradní funkční klíče * Panty zadních dveří s
úhlem otevření (270 °) * Vnější zrcátka elektricky
nastavitelná a vyhřívaná * Příprava pro zadní kameru *
Elektrický přihřívač vzduchu PTC * Climatic poloautomatická klimatizace vpředu s prachovým a
pylovým filtrem + ukazatel venkovní teploty * Čelní sklo
s barevným pruhem na horním okraji * Sedadlo řidiče s
bederní opěrkou, nastavitelné * Vyhřívané sedadlo řidiče *
Loketní opěrka pro sedadlo řidiče, na pravé straně *
Podvozkový paket C (GC4) - pro Crafter 35 - obsahuje
stabilizátor vzadu 0BC, stablizátor vpředu 0AC, zesílená
přední osa VV8 * Odkládací přihrádka nad stropem
vozidla a nad předním sklem * Palivová nádrž, 100 l *
Lapače nečistot vpředu a vzadu * Zadní stěna kabiny
řidiče s obložením * Nástupní schůdek, vzadu v nárazníku
* BlueMotion Technology: Start-Stopp-Systém s
rekuperací brzdného účinku, tempomat, akustická i
světelná kontrola nezapnutí pásu řidiče

pův. cena

předpokládaná cena vozu

744 890,- Kč
(bez 21% DPH)

575 000,- Kč
(bez 21% DPH)

842 766,- Kč
(bez 21% DPH)

635 000,- Kč
(bez 21% DPH)

877 612,- Kč
(bez 21% DPH)

737 194,- Kč
(bez 21% DPH)
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