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City Motors 
80-530 Gdańsk, ul. Uczniowska 36

Nowy Multivan

PODSUMOWANIE WYCENY

Model Typ/Silnik Cena łączna

Nowy Multivan 2,0 l TSI OPF 150 kW / skrzynia biegów: 7-biegowa DSG rozstaw osi: 3124 mm
STMB37\EA3\R24\WF9\ZBD\9AH, rok modelowy: 2023, wersja: 0

188 564,00 PLN netto
231  933 ,72  PLN brutto

SAMOCHÓD Z WYPOSAŻENIEM

Cena katalogowa

Samochód bazowy 186 190,00 PLN netto

W yposażen ie dodatkowe, opcje wykończen ia oraz usług i 14 410,00 PLN netto

Łączn ie 200 600,00 PLN netto

Rabat 12 036,00 PLN netto

Cena samochodu bazowego z wyposażeniem dodatkowym 188 564,00 PLN netto

ELEMENTY DODATKOWE

Suma elementów dodatkowych 0,00 PLN netto

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)

OFERTA SPECJALNA
CARAVANS SALON 2022

oferta na zamówienie - 2023 rok



PAKIET STARTOWY:

Dobry start,
gwarancja korzyści

3-letnia gwarancja na nowe samochody:

pierwsze 2  lata bez limitu km, trzeci rok z

maksymalnym całkowitym przeb ieg iem

90 000 km

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

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: 3-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 boczne przesuwne po lewej stronie przestrzeni pasażerskiej

Drzwi boczne przesuwne po prawej stronie przestrzeni pasażerskiej

Szyba przednia termoizolacyjna

Klapa tylna z oknem

Maskownica chłodnicy, lakierowana na czarno

Obudowy lusterek lakierowane na czarno

Podwozie / Koła

Obręcze kół aluminiowe "Dundrod" 6.5J x 17, srebrne

Opony 235/55 R17 103H XL; niskie opory toczenia

Brak koła zapasowego

Mini kołpaki dla obreczy lekkich

Narzędzia i zestaw naprawczy

Pojazd przeznaczony do ruchu prawostronnego

Pojazd z kierownicą po lewej stronie

Sruby kół z zabezpieczeniem przed kradzieżą

Uklad hamulcowy dostosowany do kola o min. wielkosci 17"

Zawieszenie standardowe

Bezpieczeństwo

Kierownica multifunkcyjna skórzana; lopatki do zmiany biegów

Asystent unikania kolizji i asystent hamowania podczas skęcania, po wykryciu pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka

Asystent utrzymania pasa ruchu "Lane Assist"

System awaryjnego hamowania Front Assist , wykrywanie pieszych i rowerzystów

Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasazera, kurtyny dla zew . foteli tylnych, centralna poduszka

eCall - system powiadamiania ratunkowego

Lampy tylne LED

Oslony przeciwsloneczne z lusterkiem , oznaczenie "airbag"

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

Reflektory LED oraz światła do jazdy dziennej typu LED

Sygnał ostrzegawczy i lampka ostrzegawcza niezapiętych pasów z przodu i z tyłu

Wskaźnik ciśnienia w oponach

Wyposażenie wewnętrzne

Listwy dekoracyjne "Scale Light Gray"

Tapicerka siedzeń dwukolorowa z tkaniny "Bright Dots"

2 pojedyncze fotele w kierunku jazdy w II rzedzie siedzen

3 pojedyncze fotele w III rzedzie siedzen

Fotel lewy w kabinie kierowcy z regulacja wysokosci, regulowany zaglowek

Fotel prawy w kabinie kierowcy z regulacja wysokosci, regulowany zaglowek

Oslona progu bagaznika plastikowa

Podłoga w przestrzeni pasażerskiej wyłożona wzmocnioną wykładziną dywanową

Schowek pasazera zamykany

Wyposażenie funkcjonalne

Zamykanie klapy bagażnika bez możliwosci odblokowania od wewnatrz

2 kluczyki składane

Klimatyzacja Climatronic z dodatkowym sterowaniem i listwami nawiewów w przestrzeni pasażerskiej, trzystrefowa
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Wyposażenie funkcjonalne

Brak pakietu dla palących

Instalacja telefoniczna Bluetooth

Radio "Ready 2 Discover" dotykowy ekran 10" (24,4 cm) Streaming & Internet

Tempomat z funkcja ograniczania predkosci (speed limiter)

Digital Cockpit Basic - cyfrowe zegary z personalizowanym wyswietlaczem

Centralny zamek z systemem Keyless Start bez funkcji SAFE

Dwa gniazdka USB typu C w desce rozdzielczej

8 głośników

Akumulator 380 A (68 Ah)

Alternator 180 A

App-connect przewodowy wraz z bezprzewodowym dla Apple CarPlay

Brak kabla do ladowania

Czujnik zmęczenia kierowcy

Dogrzewacz

Dynamic Road Sign Display -rozpoznawanie i dynamiczne wy"wietlanie znaków drogowych

Euro 6d-ISC-FCM (AP)

Kod regionalny radia - sterujacy

Odbiór cyfrowego sygnału radiowego DAB+

Prędkościomierz, licznik przebiegu, w km/h

Regulacja zasięgu reflektorów

Rejestracja do 7 miejsc

Voice control
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Nazwa wyposażenia Cena netto

Pakiet Light & Vision [Z4A] 950,00 PLN

Suflady pod fotelami w przestrzeni pasazerskiej, 2 pojemniki na śmieci [QE4] 540,00 PLN

Alarm antywłamaniowy z własnym zasilaniem, funkcją dozoru wnętrza oraz zabezpieczeniem przed odholowaniem [7AL] 1 490,00 PLN

Czujniki parkowania w przednim i tylnym zderzaku [7X2] 2 680,00 PLN

Przegroda przestrzeni bagazowej (obc. 20 kg) z hakami na torby i siatka bagazowa [3U3] 860,00 PLN

Stolik środkowy, wielufunkcyjny, z 3 uchwytami na napoje, przesuwany miedzy fotelami [1U3] 2 820,00 PLN

Kamera cofania [KA2] 1 660,00 PLN

Przyciemniane szyby w przestrzeni pasażerskiej (65%), termoizolacyjne [QC1] 1 480,00 PLN

Ogrzewanie fotela lewego i prawego w kabinie kierowcy z niezależną regulacją [4A3] 1 930,00 PLN

Razem 14 410,00 PLN

OPCJE WYKOŃCZENIA1

Kolor samochodu Wnętrze

Szary Pure Grey [J2J2]
0,00 PLN

Czarny Raven -
Sandwick/Czarny Raven
- Sandwick/Czarny
Raven [ZE]
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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)



DANE TECHNICZNE SAMOCHODU1

Silnik

Rodzaj paliwa Benzin

Liczba i układ cylindrów 4; in Reihe

Pojemność skokowa 1.984 cm³

Moc przy prędkości obrotowej 150,00 kW orb. 5.000 1/min

Maks. moment obrotowy przy prędkości obr. 320 Nm / 1600 - 4300 1/min

Moc silnika 204 KM

Emisja tlenków azotu (NOx) (paliwo I) 23,60 mg/km

Emisja cząstek stałych (PM) (paliwo I) 0,21

Emisja węglowodorów (NMHC)I 9,60

WLTP Emisja CO2

Cykl mieszany 202 g/km

WLTP Zużycie paliwa

Cykl mieszany 8.9 l/100km

Osiągi

Prędkość maksymalna 200 km/h

Masy

Dopuszczalna masa całkowita (DMC) 2.850 kg

Masa własna bez kierowcy 2.015 kg

DMC zespołu pojazdów 4.850 kg

Dopuszczalna masa – oś przednia 1.510 kg

Dopuszczalna masa – oś tylna 1.450 kg

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

Maks. DMC przyczepy bez hamulca 750 kg

Dopuszczalne obciążenie dachu 100 kg

Maks. obciążenie pionowe haka 80 kg

Wymiary pojazdu

Długość pojazdu 4.973 mm

Długość przestrzeni wewn. za 1. rzędem 2.425 mm

Długość przestrzeni wewn. za 2. rzędem 1.316 mm

Szerokość bez lusterek 1.941 mm

Wysokość pojazdu 1.907 mm

Wysokość przy otwartej klapie tylnej 2.143 mm

Rozstaw osi 3.124 mm

Wysokość wnętrza: siedzisko-podsufitka, 1. rząd 1.024 mm

Wysokość wnętrza: siedzisko-podsufitka, 2. rząd 1.001 mm

Wysokość wnętrza: siedzisko-podsufitka, 3. rząd 975 mm

Średnica zawracania 12.100 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)



SYMULACJA LEASINGOWA Z SERWISEM

Symulację przygotował/a: JAKUB PRZYDRYGA(BOHEMIA MOTORS SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)

Data wydruku: 2022-10-17 Tel: +48515090981

Nr symulacji: 3021092 e-mail przydryga_j@citymotors.pl

Kalkulacja 1

Marka i model samochodu VOLKSWAGEN Multivan 
2.0 TSI L1 DSG 

Nazwa oferty Autonajem_T

Cena katalogowa brutto 231 933,70 PLN

Cena samochodu
netto 188 563,98 PLN

brutto 231 933,70 PLN

Wpłata własna

% 20,00 %

netto 37 712,80 PLN

brutto 46 386,74 PLN

Liczba rat 48
Deklarowany przebieg 
całkowity 80 000 km

Wartość końcowa

% 48,40 %

netto 91 264,97 PLN

brutto 112 255,91 PLN

Rata całkowita*
netto 2 327,43 PLN

brutto 2 862,74 PLN

Wysokość opłat leasingowych zmienna

Suma opłat 123,49 %

Finansowanie

Rata fnansowa
netto 2 164,16 PLN

brutto 2 661,92 PLN

Produkty ubezpieczeniowe

Wybrane ubezpieczenia** brak

Rata 
ubezpieczeniowa

netto 0,00 PLN

brutto 0,00 PLN

Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa



Produkty serwisowe

Okres (miesiące) 48

Przebieg (km) 80 000

Serwis

Kategoria Pełny zakres

Rata (PLN) 153,27

Szkody

Kategoria Zarządzanie

Rata (PLN) 10,00

Rata miesięczna oferty 
serwisowej netto/brutto

163,27 PLN
200,82 PLN

Całkowity koszt oferty 
serwisowej netto/brutto

7 836,97 PLN
9 639,47 PLN

Opłaty i Informacje dodatkowe

Pakiet „Usługi netto 9,90 PLN
bez limitu”*** brutto 12,18 PLN

Przekroczenie limitu km - 
opłata

0,50 PLN/km

* Rata całkowita składa się z sumy rat: fnansowej, ubezpieczeniowej (jeśli występuje), serwisowej (jeśli występuje).
** Składka ubezpieczeniowa jest wliczona w ratę całkowitą.
*** Pakiet Usług bez limitu" to opłata miesięczna, niewliczona w ratę całkowitą.

Dodatkowe informacje:

1. To nie jest oferta (w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego). Zawrzemy umowę, gdy pozytywnie ocenimy Twoją sytuację fnansową na podstawie analizy
dokumentów, o które Cię poprosimy.

2. Jeżeli w ofercie opłaty leasingowe są zmienne, kalkulację przygotowujemy na podstawie aktualnej stopy bazowej. Jej zmiana ma wpływ na wysokość raty.
Umowa zawierana jest na podstawie stopy bazowej obowiązującej w dniu zawarcia. Informacja o aktualnej stopie bazowej oraz o tym jak wpływa na wysokość
raty znajduje się na stronie www.vwfs.pl/stopabazowa/

3. Jeśli kupujesz nowy samochód, musisz zapłacić opłatę rejestracyjną zgodną z naszą Tabelą Opłat i Prowizji.
4. Składkę ubezpieczeniową  możemy  włączyć  do kwoty  fnansowania.  Współpracujemy z  Volkswagen  Serwis  Ubezpieczeniowy  Sp.  z  o.o.  będącą agentem

ubezpieczeniowym. Jeżeli chcesz samodzielnie ubezpieczyć pojazd, zanim wykupisz polisę musisz skonsultować z nami jej zakres wysyłając do nas formularza
weryfkacji ubezpieczenia.  

5. Defnicje ubezpieczeń: GAP / RTI – ubezpieczenia straty fnansowej;  XWA – ubezpieczenie ochrony pogwarancyjnej;  KOM – ubezpieczenie komunikacyjne
pojazdu AC/OC/ASS/NNW.

Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
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