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Kod marketingowy: N3FAG3PS
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Informacja handlowa dotycząca pojazdu z wyposażeniem dodatkowym dla:

Szanowny Kliencie

Informację handlową przygotował:
Jakub Przydryga 

tel.: 515090981 
e-mail: przydryga_j@citymotors.pl

City Motors 
80-530 Gdańsk, ul. Uczniowska 36

Grand California

PODSUMOWANIE WYCENY

Model Typ/Silnik Cena łączna

Grand
California

2,0 l TDI EU6 SCR 130 kW skrzynia biegów: Przedni napęd automatyczna 8-biegowa rozstaw osi: 3640 mm
SCBB8B\ER1\KH6\NZ2\QE4\QV3\R22\WF9\YBA\YBC\YBD\YDS\YEI\YLA\YXB\ZI4\2ZA\6KD\6XN\8T6,
rok modelowy: 2022, wersja: 0

274 787,10 PLN netto
337  988 ,13  PLN brutto

SAMOCHÓD Z WYPOSAŻENIEM

Cena katalogowa

Samochód bazowy 244 900,00 PLN netto

W yposażen ie dodatkowe oraz opcje wykończen ia 50 570,00 PLN netto

Łączn ie 295 470,00 PLN netto

Rabat 20 682,90 PLN netto

Cena samochodu bazowego z wyposażeniem dodatkowym 274 787,10 PLN netto

ELEMENTY DODATKOWE

Suma elementów dodatkowych 0,00 PLN netto

UWAGI
908245, 908246, 908247, 908248, 908249, 908251, 908252

Podana cena, obejmująca cenę fabrycznie nowego modelu bazowego wraz z wyposażeniem fabrycznym i/lub cenę zabudowy specjalnej i/lub cenę akcesoriów i/lub usług dodatkowych oferowanych przez
Dealera ma charakter wyłącznie orientacyjny i szacunkowy.

1)

Wiążące ustalenie ceny zabudowy specjalnej i/lub akcesoriów i/lub wykonania usług dodatkowych oferowanych przez Dealera następuje w odrębnej/ych umowie/ach sprzedaży, a określenie parametrów
technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.

2)

Parametry dotyczące zużycia paliwa/energii elektrycznej i emisji CO2 dotyczą wyłącznie konfiguracji bazowej i nie uwzględniają zmian tych parametrów wynikających z montowanej zabudowy specjalnej,
akcesoriów lub innych zamówionych u Dealera produktów czy usług.

3)

1

Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą
ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen Samochody Dostawcze zastrzega sobie
możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać
wyposażenie opcjonalne. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane w niniejszym materiale są aktualne na dzień publikacji.

1)

W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen Samochody Dostawcze.2)
Informujemy, że pojazdy Roku Modelowego 2020 dostępne są jedynie z oferty placowej dealerów - niedostępne w produkcji. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen Samochody
Dostawcze.

3)

Ilustracje przedstawione na stronie nie są wiernym odbiciem naturalnych kolorów, gdyż zdjęcia nie są w stanie oddać rzeczywistej barwy lakieru i tapicerki.4)
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PAKIET STARTOWY:

Dobry start,
gwarancja korzyści

2-letnia gwarancja na nowe samochody: bez

limitu kilometrów

3-letnia gwarancja na powłokę lakierniczą

12-letnia gwarancja na nieprzerdzewienie

karoserii

Pomoc na miejscu zdarzenia w cenie

Holowanie w cenie

Samochód zastępczy na 5 dni w cenie

2-letnia gwarancja na części i akcesoria

zakupione u Partnera Serwisowego

Volkswagen Samochody Dostawcze na

teren ie Po lski

Dotyczy samochodu bazowego bez zabudowy.

DODATKOWE USŁUGI:

Twój wybór!
Zapytaj
sprzedawcę.

Stałość i przewidywalność kosztów

Komfort i bezpieczeństwo

Wyższa wartość samochodu

Do 3 dodatkowych lat gwarancji

Przedłużona ochrona serwisowa

Naprawy z zastosowaniem tylko oryginalnych

części

Jednolita forma obsługi

Bezgotówkowa forma rozliczeń

Oszczędność czasu

Spełniają najwyższe wymagania marki

Sprostają wszystkim Twoim potrzebom

Wysoka jakość wykonania i komfort

użytkowania

Gwarancja: 2-letnia d la
Twojego  nowego
dostawczego
Volkswagena

Gwarancja Mobilności:
Awaria? Ko lizja?
Zadzwoń!
Przyjedziemy!
0 800 61 89 89

Gwarancja na oryginalne
części i akcesoria

Pakiety przeglądów

Pogwarancyjna ochrona
serwisowa

Serwisowy Kontrakt
Flotowy

Oryginalne akcesoria
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WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO

Nadwozie

Drzwi tylne nieprzeszklone (3RD)

Lewe zewnętrzne lusterko ze zintegrowanym kierunkowskazem LED, wypukłe (5SB)

Prawe zewnętrzne lusterko ze zintegrowanym kierunkowskazem LED wypukłe (5RB)

Szyba przednia termoizolacyjna

Uchwyt holowniczy z przodu

Zbiornik paliwa 75l

Przedni zderzak szary nielakierowany, z lakierownym w kolorze nadwozia panelem ozdobnym (2JF)

Drzwi prawe i lewe w kabinie kierowcy z elektrycznymi szybami

Drzwi przesuwne po prawej stronie z dodatkowym dystansem (drzwi pod izolację ) + ok 25 mm (5R6)

Osłona chłodnicy (grill), lakierowany, z trzema chromowanymi listwami ozdobnymi (6KD)

Zawiasy w tylnych drzwiach standardowe (5V3)

Podwozie / Koła

Opony 235/65 R16 C115/113 R, o zmniejszonym oporze toczenia (Q70)

Zestaw naprawczy (kompresor ze środkiem uszczelniającym); Bez koła zapasowego

Zestaw narzędzi

Opony letnie (VG0)

Dopuszczalna masa całkowita 3500 kg

Napęd przedni

Pojazd z kierownicą po lewej stronie

Standardowe zawieszenie i amortyzatory , wzmocnione stabilizatory (dla Crafter a 50) (2MR)

Bezpieczeństwo

Blokada przed otwarciem od środka drzwi w przestrzeni ładunkowej (4H1)

ESP z asystentem hamowania, ABS, ASR(z p rzyciskiem deaktywujacym), EDS, wspomaganie ruszania pod górę

Ostrzeżenie o niezapiętych pasach bezpic zeństwa, elektryczny czujnik styku w kla mrze pasa

3 punktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości oraz elektryczny napinacz pasów z przodu (3QN)

Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera (4UF)

Cross Wind Assist - asystent bocznego wiatru

Hill hold control (układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach)

eCall - system powiadamiania ratunkowego

Hamulce tarczowe z przodu (16 calowy układ jezdny, średnica tarcz hamulcowyc h 303 mm (1LA)

Lusterko wsteczne wewnętrzne

Wyposażenie wewnętrzne

Tkanina "Valley"

Oświetlany schowek podręczny (po stronie pasażera), zamykany na klucz (4Z3)

Fotel kierowcy obrotowy z regulacją wyso kości, pochylenia siedziska, odcinka lęd zwiowego, z dwoma podłokietnikami

Fotel pasażera obrotowy z regulacją wyso kości, pochylenia siedziska, odcinka lęd zwiowego, z dwoma podłokietnikami

Siedzenie dwuosobowe w drugim rzedzie, pasy trzypunktowe, ISOFIX oraz Top Tether

Deska rozdzielcza standard

Podłoga w kabinie kierowcy wyłożona wykładziną gumową

Schowki nad głową z dwoma kieszeniami 1 DIN, oraz lampka do czytania (QE4)

Wyposażenie funkcjonalne

Zestaw wskaźników (km/h), wyświetlanie prędkości, przebiegu, prędkości obrotowej, poziomu paliwa, zegarek

2 kluczyki z funkcja zdalnego sterowania , skladane (8QJ)

Norma emisji spalin Euro6d-Temp-EVAP-ISC
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Wyposażenie funkcjonalne

Zintegrowany zestaw gĎosnomówiĚcy Bluetooth (9ZX)

Przyłącze elektryczne (wtyczka) i urządzenie sterujące funkcjami 1 z oprogram. producenta zabudowy (IS2)

4 glosniki: 2 niskotonowe, 2wysokotonowe

Akumulator 520 A (92 Ah) (J0B)

Alternator 180 A

Brak pakietu dla palących

Centralny zamek z możliwością uruchamiania od wewnątrz, sterowany pilotem

Drugi akumulator (AGM) z przekaźnikiem rozłączającym i funkcją monitorowania 92 Ah / 520 A (8FE)

Gniazdo zewnętrze 230V z funkcja ladowania akumulatorow

Odbiór cyfrowego sygnału radiowego DAB+ (QV3)

System start - stop z funkcją odzyskiwania energii podczas hamowania (7L6)

Wyświetlacz wielofunkcyjny PLUS (9S5)
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Nazwa wyposażenia Cena netto

Przygotowanie do "We Connect" oraz "We Connect Plus" [R26] 0,00 PLN

Markiza po prawej stronie pojazdu, czarna [YBB] 0,00 PLN

Indukcyjna ładowarka w schowku obok 2-osobowego siedzenia [YED] 170,00 PLN

Uklad ogrzewania powietrznego Truma C6E 6kW z bojlerem cieplej wody (10 l), zasi lane gazem propan-butan i/lub pradem230V
[YHB]

1 730,00 PLN

Klimatyzacja dachowa, postojowa [YHD] 7 590,00 PLN

System radia/nawigacji "Discover Media" z 8" dotykowym wyswietlaczem, 4 glosniki , Bluetooth [ZI7] 2 820,00 PLN

Klimatyzacja automatyczna Climatronic [ZK2] 2 900,00 PLN

Chromowane elementy na desce rozdzielczej, oslona chlodnicy (grill) lakierowany z 3 chromowanymi listwami [ZL6] 290,00 PLN

Lusterka zewnętrzne elektrycznie składane, regulowane i ogrzewane [6XP] 650,00 PLN

Front Assist z funkcją City Emergency Braking, monitorowanie odległości od poprzedzającego pojazdu dla ACC [6K3] 0,00 PLN

Gniazdko 230 V (300 W) w kabinie kierowcy [9Z3] 720,00 PLN

Alarm z własnym zasilaniem, funkcją dozoru wnętrza i zabezpieczeniem przed odholowaniem [7AQ] 2 050,00 PLN

Czujniki parkowania z przodu i z tyłu oraz system monitorowania boków pojazdu [9X0] 3 570,00 PLN

Adaptive Cruise Control do 160 km/h - aktywny tempomat z funkcją "follow to stop" [8T8] 2 440,00 PLN

Reflektory Full LED oraz światła do jazdy dziennej typu LED [8IT] 3 890,00 PLN

Kamera cofania [KA1] 940,00 PLN

Light Assist - asystent świateł drogowych [8G1] 500,00 PLN

Wielofunkcyjna kierownica obszyta skórą, umożliwiająca obsługę radia i telefonu komórkowego, ogrzewana [2ZW] 1 130,00 PLN

Światła przeciwmgielne przednie z funkcją statycznego doświetlania zakrętów [8WH] 940,00 PLN

Kołpaki kół 16" pełne [1ND] 320,00 PLN

4 stalowe obręcze 6.5J x 16, 1 050 kg czarne [C1G] 0,00 PLN

Boczne poduszki powietrzne i kurtyny powietrzne dla kierowcy i pasażera (w pierwszym rzędzie siedzeń) [4X3] 3 660,00 PLN

4 gniazdka 12 V (3 na desce rozdzielczej i 1 w obudowie fotela kierowcy) [EU4] 230,00 PLN

Ogrzewanie fotela lewego i prawego w kabinie kierowcy z niezależną regulacją [4A3] 1 040,00 PLN

Lane Assist - asystent utrzymania pasa ruchu oraz Side Assist - asystent zmiany pasa ruchu z Rear Traffic Alert [7Y9] 3 050,00 PLN

Razem 40 630,00 PLN
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Ilustracje przedstawione na stronie nie są wiernym odbiciem naturalnych kolorów, gdyż zdjęcia nie są w stanie oddać rzeczywistej barwy lakieru i tapicerki.1)



OPCJE WYKOŃCZENIA1

Kolor samochodu Wnętrze

Lakier dwukolorowy
Bialy Candy/Bezowy
Mojawe Metalik [9198]
9 940,00 PLN

Palladium/Czarny tytan
Palladium/Szary [FM]
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DANE TECHNICZNE SAMOCHODU1

Silnik

Rodzaj paliwa Diesel

Liczba i układ cylindrów 4; in Reihe

Pojemność skokowa 1.968 cm³

Moc przy prędkości obrotowej 130,00 kW orb. 3.600 1/min

Maks. moment obrotowy przy prędkości obr. 410 Nm / 1500-2000 1/min

Moc silnika 177 KM

Emisja tlenków azotu (NOx) (paliwo I) 50,30 mg/km

Emisja cząstek stałych (PM) (paliwo I) 0,20

Poziom hałasu podczas jazdy 71,00 dB(A)

Poziom hałasu podczas postoju 76,80 dB(A)

WLTP Emisja CO2

Cykl mieszany 303 g/km

WLTP Zużycie paliwa

Cykl mieszany 11.6 l/100km

Osiągi

Prędkość maksymalna 162 km/h

Masy

Dopuszczalna masa całkowita (DMC) 3.500 kg

Masa własna bez kierowcy 3.065 kg

Dopuszczalna ładowność 435 kg

DMC zespołu pojazdów 5.500 kg

Dopuszczalna masa – oś przednia 2.100 kg

Dopuszczalna masa – oś tylna 2.100 kg

Maks. DMC przyczepy z hamulcem (wzniesienie 12%) 2.000 kg

Maks. DMC przyczepy bez hamulca 750 kg

Maks. obciążenie pionowe haka 80 kg

Wymiary pojazdu

Długość pojazdu 5.986 mm

Szerokość bez lusterek 2.040 mm

Wysokość pojazdu 3.094 mm

Rozstaw osi 3.640 mm
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Dane na podstawie świadectw homologacji typu. Dane dotyczą samochodu bez zabudowy.1)
Od dnia 1 września 2018 r. WLTP w pełni zastąpił nowy europejski cykl jezdny (NEDC) dla samochodów osobowych, który stanowił dotychczasową procedurę badania zużycia paliwa i emisji CO2.2)
Od 1 września 2019 r., rok po wprowadzeniu WLTP dla samochodów osobowych, norma ta zacznie obowiązywać dla wszystkich lekkich samochodów dostawczych.3)
Ze względu na bardziej realistyczne warunki badania wartości zużycia paliwa i emisji CO2 mierzone na podstawie WLTP są w wielu przypadkach w liczbach bezwzględnych wyższe od wartości mierzonych na
podstawie NEDC.

4)

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii elektrycznej i emisji CO2 oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.5)
Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen Samochody Dostawcze są wykonywane z materiałów spełniających wymogi pod względem możliwości odzysku i recyklingu określone w
normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg Dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim
użytkownikom samochodów marki Volkswagen Samochody Dostawcze sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji (t.j. D z.U. z 2018 r., poz. 578). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach <a href="https://www.vwuzytkowe.pl">www.vwuzytkowe.pl</a>.

6)



Informacje o etykietach opon

Z powodu problemów technicznych lub problemów związanych z dostępem do danych – przedstawienie etykiety
opon i karty informacyjnej produktu nie jest obecnie możliwe z poziomu generatora informacji handlowej. Prosimy
skontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen Samochody Dostawcze w celu uzyskania
informacji o etykietach opon. Ogólne informacje na temat opon można znaleźć również na stronie:
https://www.volkswagen.pl/pl/serwis-i-akcesoria/czesci-i-akcesoria/kola-i-opony/informacje-o-oponach.html
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