VW Crafter Kombi
Wyposażenie dodatkowe
Rok modelowy: 2015
Cennik obowiązuje od: 01.05.2014
Data ostatniej modyfikacji: 01.05.2014

opis wyposażenia

kod

cena PLN
bez VAT

Pakiety wyposażeń plus
Kabina Plus
SKŁAD:
schowek z pokrywą w desce rozdzielczej
wodne ogrzewanie pomocnicze 5 kW, programowalne, parkingowe
dwie lampki do czytania w kabinie kierowcy (konsola dachowa)
cena wyposażeń (nie w pakiecie)
cena pakietu
korzyść dla Klienta
tylko z: radiem (R*) i z klimatyzacją (ZK*)

ZFP
4N2
7VN
8S5

Komfort Plus
SKŁAD:
regulacja kolumny kierownicy w 2 płaszczyznach
czujniki parkowania przedni i tylny ("park distance control")
lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
ogrzewanie fotela kierowcy
światła przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów
tempomat
przednie zagłówki ze sztucznej skóry z regulacją wysokości i pochylenia
cena wyposażeń (nie w pakiecie)
cena pakietu
korzyść dla Klienta
tylko z kierownicą wielofunkcyjna i komputerem pokładowym (PMK), z radiem (R*) i z fotelem kierowcy (3TC)

ZFP

175
3 282
230
3 687
1 158

68,6%

2 529

ZKP
2C5
7X2
6XD
4A1
8WH
8T1
3J3
ZKP
31,3%

395
1 867
906
608
991
1 260
220
6 247
4 290
1 957

Wyposażenia dodatkowe
akumulator, alternator
> wyłącznik główny akumulatora

9BE

0

8FD
NY2
NY5

802
175
379

opcja zawarta w cenie katalogowej modelu bazowego

> drugi akumulator z przekaźnikiem rozłączającym (100 Ah, 450 A)
> wzmocniony akumulator podstawowy (100 Ah, 450 A)
> wzmocniony akumulator AGM (95 Ah, 520 A)
alarm
> alarm

7AB

934

7AK

1 740

7AQ

1 829

3S4
ZBT

527
1 960

9BG

771

ZA3

969

7X2

1 867

7X8

4 183

7X9

2 080

9Q9

551

5R0/3SY

-445

tylko z dwiema przednimi lampkami do czytania (8S5)

> alarm z funkcją dozoru wnętrza i zabezpieczeniem przed odholowaniem
tylko z dwiema przednimi lampkami do czytania (8S5)
nie z ogrzewaniem powietrznym (7VA, 7VG, 7VM)

> alarm z własnym zasilaniem, funkcją dozoru wnętrza i zabezpieczeniem przed odholowaniem
tylko z dwiema przednimi lampkami do czytania (8S5)
nie z ogrzewaniem powietrznym (7VA, 7VG, 7VM)

bagażnik
> bagażnik dachowy - przygotowanie pod montaż (szyny)
BlueMotion Technology
- system Start-stop
- tempomat
- opony ze zoptymalizowanym oporem toczenia
dla Craftera 30 i 35: 235/65 R 16 C; opony domawiane kodem PBT

- dłuższe przełożenie osi od standardowego
- rekuperacja
- zarządzanie energią
zmniejszenie zużycia paliwa o ok. 0,8 l/100 km; budowalność do potwierdzenia z DSU KT

cofania sygnał
> ostrzegawczy sygnał cofania i wyłącznik główny akumulatora
nie z wyłącznikiem głównym akumulatora (9BE)

czujniki
> czujnik deszczu i zmierzchu
- szyba przednia z przyciemnianym pasem przy górnej krawędzi (4GC)
- lusterko wsteczne (4L2)
- przednie lampki do czytania (8S5)
- wycieraczki z automatyczną regulacją prędkości wycierania (8N3)
> czujniki parkowania przedni i tylny ("park distance control")
tylko z lusterkami zewnętrznymi elektrycznie regulowanymi i ogrzewanymi (6XD)

> czujniki parkowania przedni i tylny ("park distance control") z kamerą cofania
tylko z systemem radio / nawigacji (R4* lub R6*)
tylko z lusterkami zewnętrznymi elektrycznie regulowanymi i ogrzewanymi (6XD)

> kamera cofania
tylko z systemem radio / nawigacji (R4* lub R6*)

> czujnik temperatury zewnętrznej
opcja zawarta również w pakiecie klimatyzacja półautomatyczna 'Climatic' z czujnikiem temp. zewnętrznej (ZK8)

drzwi przesuwne
> brak drzwi przesuwnych po prawej stronie / brak prawego siedzenia i zaczepów w pierwszym rzędzie
tylko z 6CA (bez ogrzewania powietrznego przestrzeni pasażerskiej/kanał wentylacyjny)

> prawe drzwi przesuwne otwierane dwustopniowo

5R1

88

5R6

175

5Q2
5Q1

2 434
0
2 523

5Q6

0
2 611

nie dla rozstawu 3250

> prawe drzwi przesuwne z dodatkowym dystansem pomiedzy ścianą, a drzwiami (drzwi pod izolację)
tylko dla rozstawu 3250

> drzwi przesuwne po lewej stronie
cena opcji przy doposażeniu pojazdu w brak drzi przesuwnych po prawej stronie (5R0/6X0)

> lewe drzwi przesuwne otwierane dwustopniowo
tylko z prawymi drzwiami przesuwnymi otwieranymi dwustopniowo (5R1) bądź bez prawych drzwi przesuwnych (5R0)
nie dla rozstawu 3250
cena opcji przy doposażeniu pojazdu w brak drzi przesuwnych po prawej stronie (5R0/6X0)

> lewe drzwi przesuwne z dodatkowym dystansem pomiedzy ścianą, a drzwiami (drzwi pod izolację)
tylko z prawymi drzwiami przesuwnymi z dodatkowym dystansem (5R6) bądź bez prawych drzwi przesuwnych (5R0)
tylko dla rozstawu 3250
cena opcji przy doposażeniu pojazdu w brak drzi przesuwnych po prawej stronie (5R0/6X0)

175

> prawe drzwi przesuwne ze wspomaganiem domykania

GX3
1 039
1 332

cena opcji dla dla niskiego dachu
cena opcji dla wysokiego dachu

> prawe drzwi otwierane elektrycznie

GX5
3 425
3 717

cena opcji dla dla niskiego dachu
cena opcji dla wysokiego dachu

> lewe drzwi przesuwne ze wspomaganiem domykania

GZ3

tylko z drzwiami przesuwnymi po lewej stronie (5Q2) lub lewymi i prawymi drzwiami przesuwnymi z dodatkowym dystansem (5Q6/5R6)
lub lewymi drzwiami przesuwnymi z dodatkowym dystansem bez prawych drzwi przesuwnych (5Q6/5R0) lub lewymi i prawymi drzwiami przesuwnymi
otwieranymi dwustopniowo (5Q1/5R1) lub lewymi drzwiami przesuwnymi otwieranymi dwustopniowo bez prawych drzwi przesuwnych (5Q1/5R0)

1 039
1 332

cena opcji dla dla niskiego dachu
cena opcji dla wysokiego dachu

> lewe drzwi otwierane elektrycznie

GZ5

tylko z drzwiami przesuwnymi po lewej stronie (5Q2) lub lewymi i prawymi drzwiami przesuwnymi z dodatkowym dystansem (5Q6/5R6)
lub lewymi drzwiami przesuwnymi z dodatkowym dystansem bez prawych drzwi przesuwnych (5Q6/5R0)

3 425
3 717

cena opcji dla dla niskiego dachu
cena opcji dla wysokiego dachu

drzwi tylne
> drzwi tylne z ogrzewanymi szybami oraz z kieszenią z siatki
- tylne drzwi skrzydłowe z otworami okiennymi (3RE)
- ogrzewane szyby w tylnych drzwiach skrzydłowych (4HH)
- kieszenie z siatki na tylnych drzwiach przeszklonych (QE1)
> drzwi tylne otwierane o kąt 260 stopni
> wycieraczki tylnej szyby
hak holowniczy

ZH1

s

5V4
8M1

1 694
627

1D1

2 082

1D2

2 803

1D5

2 144

1M0

4 301

wszystkie haki tylko z opcją brak tylnego ucha do holowania (1F3)
w przypadku montażu nie fabrycznego zaczepu holowniczego i zastosowaniu nie seryjnego przełożenia tylnej osi należy potwierdzić budowalność Craftera.
stosowanie haków/przygotowań do haków dla przyczep z DMC większym niż 2 t może prowadzić do większego zużycia paliwa ze względu na zmianę przełożenia tylnego mostu.
DMC zespołu pojazdów nie zawsze jest arytmetyczną sumą DMC pojazdu i DMC przyczepy. Wartość ta uzależniona jest od właściwości jezdnych pojazdu. DMC zaspołu pojazdów
można potwierdzić w DSU.

> hak holowniczy dla przyczepy o masie do 2 t
- belka haka holowniczego
- zaczep kulowy
- gniazdo elektryczne 13-pin (napięcie 12 V)
- sterownik rozpoznawania przyczepy
- wiązka przewodów
- stabilizacja przyczepy
DMC przyczepy 2,0 t
maksymalny nacisk na hak 100 kg

> hak holowniczy dla przyczepy o masie do 2 t, zdejmowalny
- belka haka holowniczego
- zdejmowalny zaczep kulowy
- gniazdo elektryczne 13-pin (napięcie 12 V)
- sterownik rozpoznawania przyczepy
- wiązka przewodów
- stabilizacja przyczepy
DMC przyczepy 2,0 t
maksymalny nacisk na hak 100 kg

> hak holowniczy szczękowy dla przyczepy o masie do 2 t
- belka haka holowniczego
- zaczep szczękowy
- gniazdo elektryczne 13-pin (napięcie 12 V)
- sterownik rozpoznawania przyczepy
- wiązka przewodów
- stabilizacja przyczepy
DMC przyczepy 2,0 t
maksymalny nacisk na hak 100 kg

> hak holowniczy dla przyczepy o masie do 2.8 t
- belka haka holowniczego
- zaczep kulowy
- gniazdo elektryczne 13-pin (napięcie 12 V)
- sterownik rozpoznawania przyczepy
- wiązka przewodów

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.
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1M4

5 776

- stabilizacja przyczepy
DMC przyczepy 2,8 t
DMC zespołu pojazdów 6300 kg
maksymalny nacisk na hak 120 kg
dla silnika 80 i 100 kW tylko z przełożeniem tylnego mostu 4,364:1 (7WZ)
tylko dla Craftera 35

> hak holowniczy dla przyczepy o masie do 3.5 t
- belka haka holowniczego
- zaczep kulowy
- gniazdo elektryczne 13-pin (napięcie 12 V)
- sterownik rozpoznawania przyczepy
- wiązka przewodów
- stabilizacja przyczepy
nie dla Craftera 30 i Craftera 35 z r.o. 3250 mm; nie dla silnika 120 kW
tylko z przełożeniem tylnej osi 7WZ

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.
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> przygotowanie do haka holowniczego dla przyczepy o masie do 3,5 t
- gniazdo elektryczne 13-pin (napięcie 12 V)
- sterownik rozpoznawania przyczepy
- wiązka przewodów
- stabilizacja przyczepy

1M1

844

1M5

259

1M7

400

1D7

830

1D8

1 314

2C5
PMK

395
1 388

DMC przyczepy 3,5 t
przygotowanie zawiera kompletną elektrykę łącznie z kodowaniem sterownika rozpoznawania przyczepy
tylko dla Craftera 35 z rozstawem osi 3665 mm, 4325 mm, nie dla silnika 120 kW, tylko z przełożeniem krótszym od standardowego, tylko z 1F3

> przygotowanie do haka holowniczego dla przyczepy o masie do 2 t
- wiązka przewodów
- stabilizacja przyczepy
DMC przyczepy 2,0 t
przygotowanie zawiera instalację wiązki elektrycznej
w przypadku montażu haka pojazd musi zostać doposażony w sterownik rozpoznawania przyczepy oraz gniazdo elektryczne; sterownik aktywowany jest przez ASO

> przygotowanie do haka holowniczego dla przyczepy o masie do 2,8 t
- wiązka przewodów
- stabilizacja przyczepy
DMC przyczepy 2,8 t dla Craftera 35
przygotowanie zawiera instalację wiązki elektrycznej
w przypadku montażu haka pojazd musi zostać doposażony w sterownik rozpoznawania przyczepy oraz gniazdo elektryczne;sterownik aktywowany jest przez ASO
dla Craftera 35 z odpowiednim przełożeniem - 7WZ, tylko z 1F3
nie dla Craftera 30

> przygotowanie do haka holowniczego dla przyczepy o masie do 2 t
- gniazdo elektryczne 13-pin (napięcie 12 V)
- sterownik rozpoznawania przyczepy
- wiązka przewodów
- stabilizacja przyczepy
DMC przyczepy 2,0 t
przygotowanie zawiera kompletną elektrykę łącznie z kodowaniem sterownika rozpoznawania przyczepy

> przygotowanie do haka holowniczego dla przyczepy o masie do 2 t
- belka haka holowniczego
- gniazdo elektryczne 13-pin (napięcie 12 V)
- sterownik rozpoznawania przyczepy
- wiązka przewodów
- stabilizacja przyczepy
DMC przyczepy 2,0 t
przygotowanie zawiera kompletną elektrykę łącznie z kodowaniem sterownika rozpoznawania przyczepy
tylko z 1F3

Więcej szczegółów na temat haków i przegotowań do haków w 'Katalogu elementów wyposażenia' Nowego Craftera znajdującej się w Intranecie
kierownica
> regulacja kolumny kierownicy w 2 płaszczyznach
> kierownica wielofunkcyjna i komputer pokładowy
- kierownica wielofunkcyjna
- wyświetlacz wielofunkcyjny
kierunkowskazy
> kierunkowskazy dachowe tylne (lewy i prawy)
klimatyzacja
> klimatyzacja półautomatyczna "Climatic"
- półautomatyczna klimatyzacja "Climatic" (7kW) z filtrem kurzu i pyłków z aktywnym węglem (9AP)
- czujnik temperatury zewnętrznej (9Q9)

9H1

551

ZK8

6 178

ZK0

5 627
12 283

ZK9

11 730
12 283

w przypadku Craftera 4MOTION tylko opcja 9AP
cena opcji przy doposażeniu pojazdu w kierownicę wielofunkcyjną (PMK)

> klimatyzacja półautomatyczna "Climatic" przód i tył - dla wysokiego dachu
- półautomatyczna klimatyzacja "Climatic" (7kW) z filtrem kurzu i pyłków z aktywnym węglem oraz drugim parownikiem na dachu (9AS)
- wyłożenie dachu podsufitką dla wysokiego dachu w przestrzeni ładunkowej/pasażerskiej (5CF)
- czujnik temperatury zewnętrznej (9Q9)
zewnętrzna wysokość pojazdu zwiększona o ok. 17 cm, kanał klimatyzacyjny z oświetleniem i nawiewami w przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej zmniejsza
wewnętrzną wysokość o ok. 10 cm
nie dla niskiego dachu
cena opcji przy doposażeniu pojazdu w kierownicę wielofunkcyjną (PMK)

> klimatyzacja półautomatyczna "Climatic" przód i tył - dla niskiego dachu
- półautomatyczna klimatyzacja "Climatic" (7kW) z filtrem kurzu i pyłków z aktywnym węglem oraz drugim parownikiem na dachu (9AS)
- wyłożenie dachu podsufitką dla wysokiego dachu w przestrzeni ładunkowej/pasażerskiej (5CF)
- czujnik temperatury zewnętrznej (9Q9)
zewnętrzna wysokość pojazdu zwiększona o ok. 17 cm, kanał klimatyzacyjny z oświetleniem i nawiewami w przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej zmniejsza
wewnętrzną wysokość o ok. 10 cm
tylko dla niskiego dachu
cena opcji przy doposażeniu pojazdu w kierownicę wielofunkcyjną (PMK)

11 730

koło zapasowe
> koło zapasowe z koszem mocującym i zestawem narzędzi z podnośnikiem (zastępuje zestaw naprawczy do koła)
- kosz na koło zapasowe (1B1)
- koło zapasowe (1G2)
- zestaw narzędzi i podnośnik 1S1

ZR9

327

nie dla pojazdu z oponami Super-Single
opcja zawarta w cenie katalogowej modelu bazowego

lakiery metaliczne i perłowe
> srebrny metalik (Q5), grafitowy metalik (M4), brązowy metalik (U9), czarny metalik (V6)
lakiery podstawowe
J2 szary, V7 ciemnozielony,
G2 czerwony (Tornado), F3 granatowy
1X żółty, B6 niebieski (stalowy),
B4 biały, E3 pomarańczowy
lusterka
> lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
obręcze ze stopu metali lekkich
> 6.5J x 16, obręcze "Altamont" (4 sztuki)

4 673
0

6XD

906

CB4

2 822

tylko dla Craftera 35

> 6.5 1/2J x 17 (C9C) obręcze "Hedemora"+ opony 235/60 R17C (HR8)
>> Crafter 30
>> Crafter 35
ocieplenie
> izolacja cieplna kabiny kierowcy
> izolacja cieplna przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej
> izolacja cieplna kabiny kierowcy i przestrzeni pasażerskiej/ ładunkowej
okna w przestrzeni ładunkowej
> przednie dla rozstawów osi 3250/3665/4325 mm
>> przesuwne okno boczne - z przodu po lewej stronie
>> przesuwne okno boczne - z przodu po prawej stronie
> środkowe dla rozstawów osi 4325 mm
>> przesuwne okno boczne - środkowe po lewej stronie
>> przesuwne okno boczne - środkowe po prawej stronie
> tylne dla rozstawu osi 3665 mm
>> elektrycznie regulowane okno boczne - z tyłu po lewej stronie
>> elektrycznie regulowane okno boczne - z tyłu po prawej stronie
przyciemniane okna w przedziale pasażerskim
>> Crafter z rozstawem 3250 mm
>> Crafter z rozstawem 3665 mm
>> Crafter z rozstawem 4325 mm

ZR7
6 028
5 128
4T1
4T2
4T3

420
658
1 078

4DM
4EM

783
783

6VJ
6WJ

783
776

4FZ
4JZ
QL5

757
757
1 228
1 625
2 022

nie dla okien przesuwnych i elektrycznie regulowanych w przedziale pasażerskim

ogranicznik prędkości
> do 90 km/h
> do 100 km/h
> do 120 km/h
ogrzewanie
> elektryczne ogrzewanie pomocnicze 1.5 kW, przednie

7H1
7H2
7H3

220
220
220

7E6

s

7VA

5 543

7VG

7 431

max. moc 1.5 kW osiągana po 28 s po uruchomieniu silnika; współpracuje z klimatyzacją ZK8 w utrzymywaniu zadanej temperatury;

powietrzne
> postojowe ogrzewanie powietrzne 3.5 kW, z regulatorem czasowym i nawiewem tylko do przestrzeni pasażerskiej / ładunkowej
funkcja ogrzewania postojowego (przy wyłączonym silniku)
obsługa i programowanie poprzez konsolę nad przednią szybą
maksymalny czas pracy 120 min
nawiew jednostronny tylko w przestrzeni pasażerskiej / ładunkowej z lewej strony (nie nagrzewa kabiny kierowcy)
tylko ze schowkiem nad przednią szybą - otwór zgodny ze standardem DIN (QE4)
nie z alarmami z dozorem wnętrzma (7AK, 7AQ)

> postojowe ogrzewanie powietrzne 3.5 kW z regulatorem czasowym i pomocniczym ogrzewaniem wodnym 5 kW
funkcja dogrzewacza (przy włączonym silniku)
funkcja ogrzewania postojowego (przy wyłączonym silniku)
obsługa i programowanie poprzez konsolę nad przednią szybą
maksymalny czas pracy 120 min
nawiew jednostronny tylko w przestrzeni pasażerskiej / ładunkowej z lewej strony (nie nagrzewa kabiny kierowcy)
funkcja dogrzewacza (przy włączonym silniku)
obsługa poprzez przycisk na desce rozdzielczej
zintegrowany z obiegiem układu chłodzenia - szybciej osiągana temperatura robocza płunu chłodzącego
nawiew do kabiny

dot. ogrzewania powietrznego

dot. ogrzewania wodnego

tylko ze schowkiem nad przednią szybą - otwór zgodny ze standardem DIN (QE4)
nie z alarmami z dozorem wnętrzma (7AK, 7AQ)

> postojowe ogrzewanie powietrzne 3.5 kW z regulatorem czasowym i pomocniczym ogrzewaniem wodnym 5 kW,
z pilotem (do ogrzewania wodnego)
funkcja dogrzewacza (przy włączonym silniku)
funkcja ogrzewania postojowego (przy wyłączonym silniku)
obsługa i programowanie poprzez konsolę nad przednią szybą
maksymalny czas pracy 120 min
nawiew jednostronny tylko w przestrzeni pasażerskiej / ładunkowej z lewej strony (nie nagrzewa kabiny kierowcy)
funkcja dogrzewacza (przy włączonym silniku)

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.
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Wyposażenie dodatkowe
Rok modelowy: 2015
Cennik obowiązuje od: 01.05.2014
Data ostatniej modyfikacji: 01.05.2014

opis wyposażenia
funkcja ogrzewania postojowego (przy wyłączonym silniku)
maksymalny czas pracy 60 min
obsługa i programowanie poprzez przycisk na desce rozdzielczej lub zestaw wskaźników lub kierownicę wielofunkcyjną
obsługa poprzez pilot - zasięg 800 m
zintegrowany z obiegiem układu chłodzenia - szybciej osiągana temperatura robocza płunu chłodzącego
nawiew do kabiny

kod

cena PLN
bez VAT

7VE

5 213

7VL

4 259

7VN

3 282

9M5

2 198

6AC

783

dot. ogrzewania wodnego

tylko ze schowkiem nad przednią szybą - otwór zgodny ze standardem DIN (QE4)
nie z alarmami z dozorem wnętrzma (7AK, 7AQ)

wodne
> wodne ogrzewanie pomocnicze 10 kW, programowalne, parkingowe
funkcja dogrzewacza (przy włączonym silniku) - moc grzania 10 kW
funkcja ogrzewania postojowego (przy wyłączonym silniku) - moc grzania 5 kW
zintegrowany z obiegiem układu chłodzenia - szybciej osiągana temperatura robocza płunu chłodzącego
drugi wymiennik ciepła działa tylko w trybie dogrzewacza
nawiew do kabiny i do przestrzeni pasażerskiej / ładunkowej
tylko z 6AC (drugi wymiennik ciepła)
drugi wymiennik ciepła działa tylko w funkcji dogrzewacza

> wodne ogrzewanie pomocnicze 5 kW, programowalne, parkingowe, z pilotem
funkcja dogrzewacza (przy włączonym silniku) - analogicznie jak w 9M5
funkcja ogrzewania postojowego (przy wyłączonym silniku)
maksymalny czas pracy 60 min
obsługa i programowanie poprzez przycisk na desce rozdzielczej lub zestaw wskaźników lub kierownicę wielofunkcyjną
obsługa poprzez pilot - zasięg 800 m
zintegrowany z obiegiem układu chłodzenia - szybciej osiągana temperatura robocza płunu chłodzącego
nawiew do kabiny
z 6AC (drugi wymiennik ciepła) nawiew również do przestrzeni pasżerskiej / ładunkowej

> wodne ogrzewanie pomocnicze 5 kW, programowalne, parkingowe (max czas grzania 1 godz)
funkcja dogrzewacza (przy włączonym silniku) - analogicznie jak w 9M5
funkcja ogrzewania postojowego (przy wyłączonym silniku)
maksymalny czas pracy 60 min
obsługa i programowanie poprzez przycisk na desce rozdzielczej lub zestaw wskaźników lub kierownicę wielofunkcyjną
zintegrowany z obiegiem układu chłodzenia - szybciej osiągana temperatura robocza płunu chłodzącego
nawiew do kabiny
z 6AC (drugi wymiennik ciepła) nawiew również do przestrzeni pasżerskiej / ładunkowej

> wodne ogrzewanie pomocnicze 5 kW; dogrzewacz (skraca czas pracy zimnego silnika)
funkcja dogrzewacza (przy włączonym silniku)
obsługa poprzez przycisk na desce rozdzielczej
zintegrowany z obiegiem układu chłodzenia - szybciej osiągana temperatura robocza płunu chłodzącego
nawiew do kabiny
z 6AC (drugi wymiennik ciepła) nawiew również do przestrzeni pasżerskiej / ładunkowej

> drugi wymiennik ciepła (ogrzewanie przestrzeni ładunkowej)
tylko z dodatkowym ogrzewaniem wodnym ( 7VE, 7VL, 7VN, 9M5)

Kod

typ ogrzewania

funkcja I

funkcja II

funkcja III

9M5

wodne ogrzewanie pomocnicze 5 kW

funkcja ogrzewania dodatkowego

-

-

7VN

wodne ogrzewanie pomocnicze 5 kW

funkcja ogrzewania dodatkowego

-

-

7VL

wodne ogrzewanie pomocnicze 5 kW

funkcja ogrzewania dodatkowego,
dogrzewanie pojazdu

pilot

-

7VE

wodne ogrzewanie pomocnicze 10 kW

funkcja ogrzewania dodatkowego,
dogrzewanie pojazdu

durgi wymiennik ciepła i wyloty w
przedziale ładunkowym

-

7VA

postojowe ogrzewanie powietrzne 3,5 kW (dla funkcja ogrzewania dodatkowego,
podwozia 2 kW)
dogrzewanie pojazdu

wyloty w przedziale
pasażerskim/ładunkowym

-

7VG

postojowe ogrzewanie powietrzne 1,5 kW z
wodnym ogrzewaniem pomocniczym 5 kW

funkcja ogrzewania dodatkowego,
dogrzewanie pojazdu

wyloty w przedziale
pasażerskim/ładunkowym

7VM

postojowe ogrzewanie powietrzne 3,5 kW z
wodnym ogrzewaniem pomocniczym 5 kW

funkcja ogrzewania dodatkowego,
dogrzewanie pojazdu

wyloty w przedziale
pasażerskim/ładunkowym

opony
> typ opon (w standardzie opony letnie)
>> wielosezonowe
>> zimowe CONTINENTAL
> marka opony (w standardzie konkretna marka opon nie jest określona; przy zamówieniu wskazany kontakt z DSU)
>> CONTINENTAL

pilot (dla ogrzewania wodnego
pomocniczego)

VG1
VG2/V0F

558
694

V0F

136

V0D

136

dla Craftera 30 tylko z kodem VG1 lub VG2

>> PIRELLI
tylko dla Craftera 30

>> GOODYEAR

V0L/VG1

694

ZLS

1 908

4S2
4S3

274
274

4S1

547

6D3
6D4
6D5

353
353
704

4UC
4UE
4X9
4X1

s
1 260
651
1 303

4X3

3 476

4X6

2 825

0R3
0R7
0R1
0R6

4 566
4 783
4 344
4 566

RV1

651

RV2

1 019

R20

1 104

R21

1 450

tylko dla Craftera 35

pakiet 'long-distance'
- stalowe obręcze 6,5J x 16 (CM1)
- opony 235/65 R 16 C ze zoptymalizowanym oporem toczenia (H3D)
- czujnik ciśnienia w ogumieniu (7K1)
- długie przełożenie osi (dłuższe od standardowego)
- tempomat (8T1)
tylko dla Craftera 30 i 35
budowalność do potwierdzenia z DSU

podłokietnik
> podłokietnik przy fotelu kierowcy po prawej stronie i podłokietnik z tapicerką w osłonie lewych drzwi
> podłokietnik przy fotelu pasażera po lewej stronie i podłokietnik z tapicerką w osłonie prawych drzwi
nie z siedzeniem dwuosobowym obok kierowcy (3SJ)

> podłokietniki przy fotelach kierowcy i pasażera oraz tapicerowane podłokietniki w osłonach drzwi prawych i lewych
nie z siedzeniem dwuosobowym obok kierowcy (3SJ)

> podłokietniki w przestrzeni ładunkowej/pasażerskiej po prawej stronie (przy kanapach)
> podłokietniki w przestrzeni ładunkowej/pasażerskiej po lewej stronie (przy kanapach)
> podłokietniki w przestrzeni ładunkowej/pasażerskiej po lewej i prawej stronie (przy kanapach)
poduszki powietrzne
> poduszka bezpieczeństwa kierowcy
> poduszka bezpieczeństwa dla pasażera (i kierowcy)
> boczna poduszka bezpieczeństwa kierowcy
> boczne poduszki bezpieczeństwa kierowcy i pasażera
tylko z poduszką powietrzną dla pasażera (4UE)
nie z siedzeniem dwuosobowym obok kierowcy (3SJ lub 3TJ)

> poduszki powietrzne boczne w kabinie kierowcy oraz kurtyny powietrzne
tylko z poduszką powietrzną dla pasażera (4UE)
nie z siedzeniem dwuosobowym obok kierowcy (3SJ lub 3TJ)

> poduszka powietrzna boczna dla kierowcy i kutryny powietrzne dla kierowcy i pasażera
tylko z siedzeniem dwuosobowym obok kierowcy (3SJ lub 3TJ)

przełożenie osi tylnej

EURO 5

Kod

Crafter 30
2E*0F5
2E*0H5
2E*0K5

7WW
3,692:1

opcja

7WW
3,692:1

Crafter 35
2E*1F5
2E*1H5
2E*1K5

opcja

7WX
3,923:1
opcja
opcja
standard

7WY
4,182:1
standard
standard

7WZ
4,364:1
opcja
opcja

7XA
4,727:1

7XB
5,100:1

7WX
3,923:1
opcja
opcja
standard

7WY
4,182:1
standard
standard

7WZ
4,364:1
opcja
opcja

7XA
4,727:1

7XB
5,100:1

przystawka odbioru mocy
> z kołnierzem wału wyjściowego bez blokady (możliwość poruszania się pojazdem z załączoną przystawką)
> z kołnierzem wału wyjściowego oraz blokadą
> bez kołnierza wału wyjściowego (możliwość poruszania się pojazdem z załączoną przystawką)
> bez kołnierza wału wyjściowego oraz blokadą
radio / nawigacja
> przygotowanie do montażu radia z głośniami z przodu
- dwudrożny system głośników z pięcioma głośnikami z przodu (8RS)
- przygotowanie do montażu radia: zasilanie napięciowe 12 V z eliminacją zakłóceń, przewód antenowy (8UB)
- antena dachowa ze wzmacniaczem antenowym - w zależności od radia antena Simplex, Duplex lub Triplex (8ZE)
opcja zawarta w cenie katalogowej modelu bazowego

> przygotowanie do montażu radia z głośnikami z przodu i z tyłu
- dwudrożny system głośników z pięcioma głośnikami z przodu i ośmioma głosnikami z tyłu (8RT)
- przygotowanie do montażu radia: zasilanie napięciowe 12 V z eliminacją zakłóceń, przewód antenowy (8UB)
- antena dachowa ze wzmacniaczem antenowym - w zależności od radia antena Simplex, Duplex lub Triplex (8ZE)
tylko z 5DD (komfortowe wyłożenie ścian bocznych)

> radio "RSD 2000" 2-DIN z głośnikami w kabinie kierowcy (brak CD)
- radio AM/FM "RSD 2000" 2-DIN
zintegrowany zestaw głośnomówiący Bluetooth
4,3 - calowy monochromatyczny wyświetlacz LCD
czytnik kart SD
wejście AUX/IN, USB
- system głośników z pięcioma głośnikami z przodu (8RS)
niedostępne z kamerą cofania

> radio "RSD 2000" 2-DIN z głośnikami w kabinie kierowcy i w przestrzeni pasażerskiej (brak CD)
- radio AM/FM "RSD 2000" 2-DIN
zintegrowany zestaw głośnomówiący Bluetooth
4,3 - calowy monochromatyczny wyświetlacz LCD
czytnik kart SD
wejście AUX/IN, USB

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.
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VW Crafter Kombi
Wyposażenie dodatkowe
Rok modelowy: 2015
Cennik obowiązuje od: 01.05.2014
Data ostatniej modyfikacji: 01.05.2014

opis wyposażenia

kod

cena PLN
bez VAT

R40

1 647

R41

1 999

- system głośników z pięcioma głośnikami z przodu i ośmioma głosnikami z tyłu (8RT)
niedostępne z kamerą cofania, budowalność do potwierdzenia z DSU

> radio "RSD 4000" 2-DIN z głośnikami w kabinie kierowcy (brak CD)
- radio AM/FM "RSD 4000" 2-DIN
zintegrowany zestaw głośnomówiący Bluetooth
5,8 - calowy kolorowy wyświetlacz TFT
czytnik kart SD
wejście AUX/IN, USB
- system głośników z pięcioma głośnikami z przodu (8RS)
> radio radio "RSD 4000" 2-DIN z głośnikami w kabinie kierowcy i w przestrzeni pasażerskiej (brak CD)
- radio AM/FM "RSD 4000" 2-DIN
zintegrowany zestaw głośnomówiący Bluetooth

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Strona 5/7

VW Crafter Kombi
Wyposażenie dodatkowe
Rok modelowy: 2015
Cennik obowiązuje od: 01.05.2014
Data ostatniej modyfikacji: 01.05.2014

opis wyposażenia

kod

cena PLN
bez VAT

R42

2 704

R43

3 055

R60

3 713

R61

4 066

US2

551

1H5

377

5,8 - calowy kolorowy wyświetlacz TFT
czytnik kart SD
wejście AUX/IN, USB
- system głośników z pięcioma głośnikami z przodu i ośmioma głosnikami z tyłu (8RT)
budowalność do potwierdzenia z DSU

> radio "RSD 4000" 2-DIN z głośnikami w kabinie kierowcy i z przygotowaniem pod nawigację (brak CD)
- radio AM/FM "RSD 4000" 2-DIN z przygotowaniem pod nawigację
zintegrowany zestaw głośnomówiący Bluetooth
5,8 - calowy kolorowy wyświetlacz TFT
czytnik kart SD
wejście AUX/IN, USB
- system głośników z pięcioma głośnikami z przodu (8RS)
- oświetlany schowek podręczny z zamykaną pokrywą (4Z3)
> radio "RSD 4000" 2-DIN z głośnikami w kabinie kierowcy i w przestrzeni pasażerskiej, z przygotowaniem pod nawigację (brak CD)
- radio AM/FM "RSD 4000" 2-DIN z przygotowaniem pod nawigację
zintegrowany zestaw głośnomówiący Bluetooth
5,8 - calowy kolorowy wyświetlacz TFT
czytnik kart SD
wejście AUX/IN, USB
- system głośników z pięcioma głośnikami z przodu i ośmioma głosnikami z tyłu (8RT)
- oświetlany schowek podręczny z zamykaną pokrywą (4Z3)
budowalność do potwierdzenia z DSU

> system radia i nawigacji "RNS 6000" 2-DIN głośnikami w kabinie kierowcy (brak CD)
- system nawigacji z radiem AM/FM "RNS 6000" 2-DIN
nawigacja Becker MAP PILOT (mapa 3D); jednostka nawigacji zabudowana jest w schowku 4Z3
aktualizacja map przez PC / internet
zintegrowany zestaw głośnomówiący Bluetooth
5,8 - calowy kolorowy wyświetlacz TFT
czytnik kart SD
wejście AUX/IN, USB
- system głośników z pięcioma głośnikami z przodu (8RS)
- oświetlany schowek podręczny z zamykaną pokrywą (4Z3)
> system radia i nawigacji "RNS 6000" 2-DIN głośnikami w kabinie kierowcy i w przestrzeni pasażerskiej (brak CD)
- system nawigacji z radiem AM/FM "RNS 6000" 2-DIN
nawigacja Becker MAP PILOT (mapa 3D); jednostka nawigacji zabudowana jest w schowku 4Z3
aktualizacja map przez PC / internet
zintegrowany zestaw głośnomówiący Bluetooth
5,8 - calowy kolorowy wyświetlacz TFT
czytnik kart SD
wejście AUX/IN, USB
- system głośników z pięcioma głośnikami z przodu i ośmioma głosnikami z tyłu (8RT)
- oświetlany schowek podręczny z zamykaną pokrywą (4Z3)
budowalność do potwierdzenia z DSU

regulacja prędkości obrotowej silnika na postoju (ADR)
tylko z elektrycznym interfacem do urządzeń zewnętrznych (technologia CAN bus) UF1 lub UF2

retarder, przygotowanie pod montaż (Telma)
tylko z elektrycznym interfacem do urządzeń zewnętrznych (technologia CAN bus) UF1 lub UF2
tylko dla rozstawu osi 4325
nie ze zbiornikiem 100 l (0M1)
nie z szybą przednią ogrzewaną (4GX)

rura wydechowa
> rura wydechowa po lewej stronie, przedłużona

0P7

158

QE4

175

4N2
4Z3
7N4

175
82
s

nie dla rozstawu osi 3250 mm

schowek
> nad przednią szybą (otwór zgodny ze standardem DIN) i kieszeń z siatki na tylnych drzwiach przeszklonych
tylko z ZH1 lub ZH2

> schowek z pokrywą w desce rozdzielczej
> oświetlany schowek podręczny z zamykaną pokrywą
> półka nad przednią szybą
siedzenia w kabinie kierowcy
> fotel kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach

3TH

s

3TN
3TQ

395
1 009

3TC
3SH
3SN
3SQ

1 150
s
395
1 009

3SC
3SJ
4A1
4A3
3SY/4QX
/6CA
3J3

1 150
1 310
608
1 217
-445

standard dla Craftera Kombi

> fotel kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach, regulacją pochylenia poduszki siedzenia oraz regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
> fotel kierowcy obrotowy z regulacją w 3 płaszczyznach, regulacją pochylenia poduszki siedzenia oraz regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
obrót do ok. 180 o , tylko ze składaną dźwignią hamulca ręcznego (UH1), nie dla podwójnogo siedzenia pasażera (3SJ)

> fotel kierowcy amortyzowany z regulacją w 3 płaszczyznach, regulacją pochylenia poduszki siedzenia oraz regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
> fotel pasażera z regulacją w 3 płaszczyznach
> fotel pasażera z regulacją w 3 płaszczyznach, regulacją pochylenia poduszki siedzenia oraz regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
> fotel pasażera obrotowy z regulacją w 3 płaszczyznach, regulacją pochylenia poduszki siedzenia oraz regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
obrót do ok. 180 o ,

> fotel pasażera amortyzowany z regulacją w 3 płaszczyznach, regulacją pochylenia poduszki siedzenia oraz regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
> siedzenie dwuosobowe obok kierowcy ze schowkiem pod siedziskiem i z rozkładanym stolikiem
> ogrzewanie fotela kierowcy
> ogrzewanie fotela kierowcy i pasażera oddzielnie sterowane
> brak siedzenia pasażera oraz pasa bezpieczeństwa na prawym słupku "B"
tylko z kodem 6CA (brak kanału wentylacyjnego)

> przednie zagłówki ze sztucznej skóry z regulacją wysokości i pochylenia
siedzenia w przestrzeni pasażersiej

220

wszystkie siedzenia w przedziale pasażerskim tylko z zagłówkami 3Q3

drugi rząd siedzeń
> kanapa dwuosobowa

3UG

2 173

3UM

3 264

3VQ

2 173

3VS

3 264

3VR

3 264

3WG
3WF

2 173
3 264

opcja zawarta w cenie katalogowej modelu bazowego

> kanapa trzyosobowa (wąska wersja)
trzeci rząd siedzeń
> kanapa dwuosobowa
opcja zawarta w cenie katalogowej modelu bazowego Craftera kombi 35 z r.o. 3665 i 4325 mm.

> kanapa trzyosobowa
opcja zawarta w cenie katalogowej modelu bazowego Craftera kombi 30 i Craftera 2EB1*5

> kanapa trzyosobowa (wąska wersja)
czwarty rząd siedzeń
nie dla rozstawu osi 3250 mm

> kanapa dwuosobowa
> kanapa trzyosobowa
opcja zawarta w cenie katalogowej modelu bazowego Craftera kombi 35 z r.o. 3665 i 4325 mm.

> mocowania ISOFIX dla fotelików dziecięcych (2-osobowa kanapa = 1, 3-osobowa kanapa = 2)

3B4

0

4M3
3Q3

420
0

opcja zawarta w cenie katalogowej modelu bazowego

> uchwyty na kubki w przestrzeni pasażerskiej (wyjmowane spod siedzeń)
> tylne zagłówki ze sztucznej skóry z regulacją wysokości i pochylenia

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.
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VW Crafter Kombi
Wyposażenie dodatkowe
Rok modelowy: 2015
Cennik obowiązuje od: 01.05.2014
Data ostatniej modyfikacji: 01.05.2014

opis wyposażenia

kod

cena PLN
bez VAT

składana dźwignia hamulca ręcznego

UH1

158

dźwignia hamulca postojowego (ręcznego) po uruchomieniu hamulca może zostać złożona do pozycji wyjściowej. W tym celu w przypadku uruchomienia hamulca
postojowego należy przesunąć dźwignię hamulca postojowego z górnego położenia spowrotem w położenie spoczynkowe bez naciskania przycisku
zabezpieczającego. Aby zwolnić hamulec postojowy należy ponownie pociągnąć dźwignię w górę, a następnie przesunąć w dół naciskając jednocześnie przycisk
zabezpieczający.
spryskiwacze świateł przednich
stopień tylny
> zintegrowany ze zderzakiem

8X1

1 197

QT4

527

nie dla haka holowniczego zdejmowalnego (1D2)

> stopień tylny umieszczony pod prawym skrzydłem drzwi tylnych

QT9

383

ZMS

1 478

4GX

826

4GC
8K1

117
288

7R0

406

8F5

662

8WB
8WH

652
991

tylko z hakiem 1D1, 1D2, 1D8, 1M0 lub 1M4

system Start-stop
- system Start-stop
- rekuperacja
- zarządzanie energią
- czujnik zapięcia pasów kierowcy
zmniejszenie zużycia paliwa o ok. 0,3 l/100 km; budowalność do potwierdzenia z DSU KT

szyba przednia
> szyba przednia ogrzewana z przyciemnianym pasem przy górnej krawędzi
tylko z czujnikiem deszczu i zmierzchu (ZA3)

> szyba przednia z przyciemnianym pasem przy górnej krawędzi
światła do jazdy dziennej
światła - kierunkowskazy
> kierunkowskazy w przednim błotniku
tylko dla krótkiego rozstawu osi

> kierunkowskazy w przednim błotniku i lampy obrysowe boczne (usunięcie kierunkowskazów z lusterek bocznych)
nie dla krótkiego rozstawu osi

światła przeciwmgielne
> światła przeciwmgielne przednie
> światła przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów
światła wewnętrzne
> oświetlenie wnętrza w przestrzeni ładunkowej/pasażerskiej za pomocą lamp z przełącznikami stykowymi przwi przesuwnych i tylnych drzwi
skrzydowych
> dwie lampki do czytania w kabinie kierowcy (konsola dachowa)
> komfortowe oświetlenie wnętrza w przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej z przełącznikiem w desce rozdzielczej
> oświetlenie stopnia wejściowego w przestrzeni ładunkowej/pasażerskiej oraz oświetlenie w drzwiach kabiny kierowcy
tachograf cyfrowy
> tachograf cyfrowy z funkcją rejestracji prędkości

9MA

s

8S5
9ME
9N2

230
438
311

9NZ

2 628

N0H
N1S
N0P
8T1

0
195
349
1 260

7C1
7C2
7C3
6X1

0
96
193
101

UG1
5DX

220
1 191

tachografy cyfrowe wymagają przeprowadzenia przez klienta kalibracji w autoryzowanej stacji obsługi tachografów cyfrowych,
niezwłocznie po dokonaniu pierwszej rejestracji

tapicerka
> tapicerka "Tasamo" (RE) (standard fabryczny)
> tapicerka "sztuczna skóra" (MF)
> tapicerka "Timo" (RF)
tempomat
uchwyt wejściowy do przestrzeni ładunkowej
> uchwyt wejściowy na słupku D z tyłu po lewej stronie
> uchwyt wejściowy na słupku D z tyłu po prawej stronie
> uchwyty wejściowe na słupkach D z tyłu po lewej i prawej stronie
> uchwyt wejściowy na słupku B przy drzwiach przesuwnych w przestrzeni ładunkowej/pasażerskiej
w przypadku drzwi przesuwnych po obu stronach pojazdu montowane są dwa uchwyty (po jednym na każde drzwi przesuwne)

wspomaganie ruszania pod górę
wyłożenie ścian bocznych (do połowy wysokości) płytą pokrytą PVC oraz wyłożenie ram okiennych dla rozstawów:
komfortowe wyłożenie ścian bocznych (do połowy wysokości) płytą z popielniczkami i wstawkami tekstylnymi oraz wyłożenie ram okiennych w
przestrzeni ładunkowej/pasażerskiej dla rozstawów:
> 3.250 mm
> 3.665 mm
> 4.325 mm
wyłożenie ścian bocznych (do połowy wysokości) płytą z popielniczkami pokrytą PVC oraz wyłożenie ram okiennych dla rozstawów:
zawieszenie

5DD

5DN

1 997
2 233
2 306
1 338

1BF

395

zamawialne niezaleznie od pakietów zawieszeń

> amortyzatory tylne wzmocnione
standard dla Craftera 35 z roztawem osi 4325 mm

pakiety zawieszeń - gotowe kombinacje elementów zawieszeń:
Crafter 35
> 0BC + 0AC + GC2 (kod sterujący - pakiet A)

ZG2

752

> 0BD + 0AC+ VV8 + 1BF + GC3 (kod sterujący - pakiet B) -> dla wszystkich rozstawów osi
> 0BC + 0AC+ VV8 + GC4 (kod sterujący - pakiet C) -> dla wszystkich rozstawów osi

ZG3
ZG4

2 224
2 032

elementy zawieszeń dostępne tylko w w/w pakietach zawieszeń ZG*:
> oś przednia wzmocniona (dopuszczalny nacisk na oś przednią: dla Craftera 35 = 1.800 kg)
> stabilizator przedni wzmocniony
> stabilizator tylny

VV8
0AC
0BC

dla krótkiego i średniego rozstawu osi 2EB1** i 2EE1**

standard dla Craftera 35 z rozstawem osi 4325mm

> stabilizator tylny wzmocniony
> wzmocniony tylny amortyzator
zbiornik paliwa 100 l (zamiast 75 l)

0BD
1BF
0M1

934

2JF

527

UF3
UF1
UF2
UF4
UF5

261
1 007
1 271
88
353

1UC/FV2

-3 757

1UM/FV2

0

nie dla rozstawu osi 3250 mm

zderzak - przygotowany do lakierowania
złącze do zabudów
> przyłącze od strony kierowcy
> elektryczny interface do urządzeń zewnętrznych (technologia CAN bus)
> elektryczny interface do urządzeń zewnętrznych (technologia CAN bus) i przyłącze od strony kierowcy
> przygotowanie pod elektryczny interface do urządzeń zewnętrznych (technologia CAN bus)
> przygotowanie pod elektryczny interface do urządzeń zewnętrznych (technologia CAN bus) i przyłącze od strony kierowcy
zredukowana dopuszczalna masa całkowita
> z 3.5 t do 3.2 t
Crafter z redukcją DMC do 3,2 t może mieć maksymalnie 7 miejsc siedzących w przedziale pasażerskim

> z 3.5 t do 3.49 t

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT.
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian.

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.
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