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Volkswagen eCrafter 35 -umpipakettiautot
Pvm

Mallikoodi

Malli

Mallin tarkennin

Istuin-

Moottori

paikkaluku

SXBBA1

Crafter 35 eCrafter 100 kW, akku 35,8kWh

3.1.2022

Nro

HINNASTO WLTP

3

kW

sähkö 100

Vaih-

Veto-

teisto

tapa

hv

136

Aks.
väli

Kokonaismassa

mm

a

Etuveto

3640

3500

Hinta €

1

Kulutus

CO2

EU-yhd.
kWh/100km

-päästö

Sis. ALV 24 %

Arvioitu
autovero €*

g/km *

Ilman autoveroa

1)

29,1 kWh/100km

0

68960

0,00

Hintoihin lisätään jälleenmyyjäkohtaiset toimituskulut
Osa lisävarusteista vaikuttaa auton CO2-päästöarvoon, polttoaineenkulutukseeen/toimintamatkaan sekä autoveron määrään.
Arvioitu autovero on laskettu hinnastossa uuden päästömittaustavan (WLTP) mukaan kunkin mallin vakiovarusteilla.
* Uusi päästömittaustapa. Lopullinen CO2 g/km, jonka perusteella autovero määräytyy, ilmoitetaan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksessa (COC-todistus).
**Ajoneuvon kulutus/toimintamatka on määritelty maailmanlaajuisesti yhtenäistetyn testimenetelmän (WLTP) mukaisesti.
Ilmoitettu WLTP-kulutus ja -toimintamatka saattaavat vaihdella olennaisestikin riippuen mm. kuljettajan ajotavasta, akkukapasiteetista, lataamisen säännöllisyydestä,
sähkövarusteiden käytöstä, mahdollisen lisälämmittimen käytöstä, ulkolämpötilasta, sääolosuhteista, matkustajien ja kuorman määrästä, valitusta ajoprofiilista tai tieprofiilista.
***Ajoneuvon latausteho ja -aika voivat vaihdella olennaisestikin ilmoitetusta ohjearvosta. Latausteho ja -aika
riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, akuston lämpötilasta ja peräkkäisten latausten tiheydestä
Oikeus muutoksiin pidätetään. Myynti: Volkswagen-jälleenmyyjät. Maahantuoja: K Auto Oy.

Arvioitu
kokonaishinta € *

68 960,00

e-Crafter
VAKIOVARUSTEET VARUSTETASOITTAIN
e-Crafter
ESP-ajonvakautusjärjestelmä
Turvatyyny kuljettajalle ja etumatkustajalle
Turvavyön kiristimet ohjaamon uloimmilla istuinpaikoilla
Kromipaketti; etuosan kromisomisteet
Sähköiset lasinnostimet etuovissa
Kauko-ohjattu keskuslukitus, sisäkäyttöpainikkeet tavaratilan lukitukselle
Värillinen monitoiminäyttö MFD "Premium"
Climatronic-automaattinen ilmastointi
Monitoimiohjauspyörä
Radio-navigointi "Discover Media", Car-Net
Ohjaamossa 1+2 -istuimet, 2-h istuimen alla säilytystila ja selkänoja taitettavissa
Comfort+ -istuin kuljettajalla (Sis. Kyynärtuki, korkeudensäätö
ja sähköinen ristiseläntuensäätö)
Led-ajovalot, ajovalonpesimet
Sumuvalot kulmavalotoiminnolla
Kaukovaloavustin "Light Assist"
Led-tavaratilanvalot
Korkea katto
Umpinaiset takapariovet, vakiosaranat
Nousukahva väliseinässä oikealla puolella
Liukuovi oikealla
Kannellinen hansikaslokero
Korinväriin maalattu puskurin yläosa, mustat peilikotelot
Istuinten verhoilukangas: "Austin"
Rengaskoko 235/65 R16 C115/113
Kuljettajan ja etumatkustajan istuinlämmitys
Sähkösäätöiset ja lämmitettävät peilit
Vakionopeudensäädin
Kaistallapitoavustin "Lane Assist"
Peruutuskamera
Pysäköintitutkat edessä ja takana, kylkisuojaus
Istuinlämmitys molemmissa etuistuimissa
Automaattitoimiset ajovalot, sadetunnistin, coming/leaving home -toiminto
Lämmitettävä tuulilasi
Sumuvalot
Suomenkieliset ohjekirjat
Korinväriin maalattu puskurin yläosa
Verhoiltu väliseinä
Latauskaapeli M2 EU Schuko (8 A)
Latauskaapeli mode 3 type 2 3x16 A

Autojen yksityiskohtaisen vakiovarusteluettelon löydät rakennusautomaatista
https://www.volkswagen.fi/fi/mallit.html
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