T6.1 California Ocean2.0 TDI DSG 4Mot W3
Konfiguráció azonosító: T6PEP8

Teljes ajánlott
kiskereskedelmi ár
(bruttó)
T6.1 California Ocean2.0 TDI DSG 4Mot W3
Ajánlott fogyasztói ár (bruttó)

Tájékoztató készítésének dátuma: 27.11.2021

36 497 640 Ft

Tájékoztató készítésének dátuma: 27.11.2021

Motor
1968 ccm Összkerék hajtás DSG váltó 7 fokozatú
Teljesítmény 150 kW / 204 LE
Diesel:
Kombinált üzemanyag felhasználás 8,60 l/100km
Szén-dioxid-kibocsátás (CO₂) kombinált: 226 g/km
Összesen
Szén-dioxid-kibocsátás (CO₂) kombinált: 226 g/km
Nitrogén-oxid-kibocsátás: 0,0465 g/km

Fényezés
fehér

Cukorfehér

Üléshuzat
Belső szín Palladium
Műszerfal titánfekete-titánfekete
Szőnyeg: titánfekete
Kárpit: Palladium

Tájékoztató készítésének dátuma: 27.11.2021

125 730 Ft

Felszereltségek
Vezető- és utasoldali légzsák
- az utasoldali légzsák kikapcsolható
Oldallégzsák a vezetőfülkében
függönylégzsákkal
Elektro hidraulikisan felnyitható Camper
tető az autó színében (a sátor rész "bazalt szürke" - elöl ablakkal) - 2 db alvóhellyel külső szellőzőnyílásokkal - felmászni a vezetőtérből lehet, elhúzható rolóval - komfort
farugós matrac - szellőző ablakok /-nyithatók, szúnyoghálóval a jobb- és a baloldalon piperetükrök a vezető- és az utasoldalon - kapaszkodó a B-oszlopon - 1,2 x 2,0 m - belső
világítás a felnyitott Camper tetőben
Klímaberendezés "Air Care Climatronic"
- 3-zónás hőmérséklet szabályozás - allergia szűrő - kiegészítő fűtés - komfort tető
Euro 6d TEMP-EVAP-ISC
Külső tükrök: elektromosan állíthatóak
és fűthetőek
Multifunkciós bőrkormány
Elektromos ablakemelők a vezetőtérben
- komfort kapcsolással és akadály érzékelővel
Fűthető ablakmosó fúvókák, elöl
ablakmosó folyadék szint kijelzéssel
Ködfényszóró kanyarfénnyel
"Composition Colour" rádió
- 6,5" érintő képernyő - Bluetooth mobiltelefon csatlakozó - beszédvezérlés nélkül - 2 db
USB csatlakozó (Typ C) a műszerfalon - navigáció funkció nélkül - 4 db hangszóró:2 db
magas és 2 db mély - Car-Net App-Connect - vészhívó rendszer eCall - We Connect
Plus(1 évig ingyenes) - Online szolgáltatás, OCU-val (Online Connectivity Unit)
Ülés, az utastér 2. sorában
- 2-személyes üléspad - kinyitható 2-személyes ággyá - sínrendszeren állítható - támla
lehajtható - integrált biztonsági övek - Isofix gyermekülés rögzítési pontokkal - ágy
méret 1,5 x 2,0 m
Rádiótávirányítású központi zár belső
kapcsolóval - 2 db bicskakulcs rádió távirányítással
Fényszóró magasság állítás automatikusan
szabályozott
Hátsó ablak dupla üvegezéssel
- nem fűthető - hátsó ablaktörlő- és mosóberendezés
Fűthető ülések a vezetőfülkében
Forgatható ülések a vezetőtérben
- gerinctámasszal - ülésenként 2-2 db kartámasszal - nem állítható magasságúak az
ülések
Normál méretű acél pótkerék
- hátul az autó alatt rögzítve
Sebességfüggő szervokormány
(elektromechanikus) - sebességfüggő szabályozással - kormányoszlop magasság és
axiális állítással
Tájékoztató készítésének dátuma: 27.11.2021

Felszereltségek
Teljes dísztárcsa 16" keréktárcsához
Szerszámkészlet és autóemelő
Színre fújt lökhárítók az autó színében
Gyerekülés rögzítési pontok ISOFIX és
Top Tether (Multivan/California modelleknél a 2. tól a 4. üléssorig)
Hátsó ajtó szervo nyitással és zárással
Tetőcsomagtartó előkészítés: C-sín
- C-sínek a tetőcsatornákban
Tolóablak a bal oldalon elöl
szúnyoghálóval
Komfort műszerfal
(alsó rész Palladium) - króm aplikációkkal és feketére fényezett blendékkel
Szőnyegpadló a vezetőtérben
Padló az utastérben: műanyag
Szervózár a jobb oldali tolóajtón
Külső tükrök: bal és jobb konvex
Megvilágított piperetükör mindkét
napellenzőben
Fejtámlák állítható magasságúak
- ostorcsapás elleni védelemmel ellátott fejtámlák (Whiplash) -elöl állítható
magasságúak -hátul állítható magasságúak és dönthetőek (Kombi és Caravelle Trendline
esetén csak állítható magasságúak)
Külső tükörházak az autó színében
- színrefújt külső kilincsekkel
Kapaszkodó a vezető és az utasoldalon
az "A"-oszlopon
230-Voltos csatlakozás töltési
funkcióval a jármű akkumulátoraihoz (külső), valamint 230-Voltos csatlakozó a belső
térben
Gumiabroncs légnyomás kontroll
Motor Start-Stop kapcsoló
Dekorbetétek: "Pewter Wave Grey"
2 kiegészítő akkumulátor gondozásmentes
(1 kiegészítő akkumulátor kapcsolórelével)
Nappali fény kapcsoló
Pótkulcs
-rádió-távirányítással
Ködlámpa hátul
LED hátsó lámpák (vörös)
Tájékoztató készítésének dátuma: 27.11.2021

Felszereltségek
Egyszólamú kürt
Camper belső világítás csomag:
- a felnyitható tetőben - a hátsó ajtóban - Coast és Ocean esetén a konyhaszekrényben
is!!!
Dohányzó kivitel
- 12V-os csatlakozó szivargyújtóval és hamutartóval a műszerfalon
Övkontroll a vezetőüléshez
- elektromos kontakt az övcsatban - 2021/25 hetétől gyártott 2022-es modellévű autók
esetén a két első üléshez széria
Övkontroll az első ülésekhez
- elektromos kontakt az övcsatban a vezető- és a kísérőüléshez elöl - 2021/25 hetétől
gyártott 2022-es modellévű autók esetén széria
Car-Net App-Connect
230 V csatlakozó a vezetőülésnél
Mobiltelefon csatlakozás (Bluetooth)
2 db 12V-os csatlakozó a műszerfalon
Napellenző oldalsátor rögzítéséhez sín
fekete színben - sátor nélkül!!!
Lépcső megvilágítás "California "
felirattal az utastérben
Megnövelt generátor kapacitás
- normál akkumulátor kapacitás
"B"-oszlop fóliázás nélkül
LED fényszórók és LED hátsó lámpák
- LED fényszórók és nappali menetfény - automata, dinamikus fényszóró magasság
állítás - LED hátsó lámpák (vörös) - csak felfelé nyíló hátsó ajtós modellekhez!!!
Gumiabroncsok: 215/60 R 17 C 109/107 T
- optimalizált gördülésű
Digitális rádióvétel (DAB)
- az analóg rádióadások mellett kiegészítőleg a sugárzott digitális rádióadók valamint
közlekedési információk vétele - a vétel függ a helyi digitális hálózatok elérhetőségétől
Multifunkciós kijelző "Premium",
fáradtság érzékelővel - színes kijelzővel

Tájékoztató készítésének dátuma: 27.11.2021

Extrafelszereltségek
Keréktárcsa - könnyűfém "Woodstock"
fekete - 4 db könnyűfém keréktárcsa 7J x 17

666 750 Ft

"Discover Media "Streaming & Internet"
- "Discover Media" rádió és navigációs rendszer 8" színes
érintőképernyővel (Touchdisplay), közelítés érzékelővel,
valamint "Streaming & Internet" - beszédvezérlés (magyar
nyelven nem működik) - 2 db USB csatlakozó (Typ C)a
műszerfalon - 4 db hangszóró (2 db magas, 2 db mély
hangszóró) - Wired & Wireless App-Connect - mobiltelefon
csatlakozó (BlueTooth) - We Connect Plus, 1 évig ingyenes eCall vészhívó rendszer - Online szolgáltatás, OCU-val (Online
Connectivity Unit)

548 640 Ft

Levegős állóhelyi fűtés és vizes
kiegészítő fűtés, (programozható) rádió távirányítással

250 190 Ft

Hővédő üvegezés külső zajszigeteléssel a
vezetőtérben és sötétített (Privacy) duplaüvegezés az
utastérben - duplaüvegezés az utastérben, kivéve a
tolóablak(ok) - sötétített üvegezés az utastérben a B-oszloptól szélvédő speciális bevonattal - nem fűthető a hátsó ablak!!! hátsó ablaktörlő-mosó

313 690 Ft

Üléshuzat Mikrovlies "ArtVelours"
(üléstámla), oldala bőr optikával

646 430 Ft

Riasztóberendezés belsőtér védelemmel
- emelésérzékelő - ultrahangos - a vezetőtérben

167 640 Ft

" Raktárkészlet akció 2021"
Üzemanyagtartály térfogat kb. 80l

-284 480 Ft
36 830 Ft

Vonóhorog levehető fejjel
- lezárható

453 390 Ft

Tolóablak a jobb oldalon elöl
szúnyoghálóval

173 990 Ft

Zárható széf a szekrény alján

68 580 Ft

Padló az utastérben: fa dekor optikával

271 780 Ft

Elektromosan nyitható tolóajtó (jobb)
- jobboldalon, szervó zárással

231 140 Ft

Szekrény "Bright Oak" dekorral
- külső tusolóhoz csatlakozóval

267 970 Ft

Napellenző oldalsátor rögzítéséhez sín
fekete színben, sátoradapterrel

297 180 Ft

Megnövelt generátor kapacitás
- normál akkumulátor kapacitás

Tájékoztató készítésének dátuma: 27.11.2021

83 820 Ft

Extrafelszereltségek
Vezető asszisztens csomag "Plusz"
- Közlekedési tábla felismerő rendszer - Multifunkciós
bőrkormány (3-küllős) - Automatikusan elsötétedő belső
visszapillantótükör - Távolságtartó automatika ACC (városi
vészfék, Front Assist és tempomat funkciókkal) - elektromosan
állítható fűthető és behajtható külső visszapillantó tükrök Lane Assist és Side Assist, kiparkolási asszisztenssel - Light
Assist automatikus fényszóró szabályozás - állandó nappali fény
automatikus fény asszisztens kapcsolóval - "Coming home" és
Leaving Home" funkció - esőérzékelős ablaktörlő

1 143 000 Ft

Trailer Assit vontatmány irányító
tolatási rendszer (Trailer maneuvering system) - tolató kamera
"Rear View" dimnamikus segéd vonalakkal - első és hátsó
parkolóradarral

632 460 Ft

Csomagháló a tetőágynál és 2. fiók az
üléspad alatt

104 140 Ft

Lejtmenet asszisztens

52 070 Ft

Digitális műszerfal
- fáradtság érzékelővel

241 300 Ft

Króm csomag
- B-oszlop csillogó fekete - krómcsík elöl az alsó légbeömlőknél,
oldalt és hátul - feketére fényezett hűtőmaszk 5 krómcsíkkal, az
alsó hűtőmaszkon egy további krómcsíkkal - ködfényszóró
kanyarfénnyel

200 660 Ft

Tájékoztató készítésének dátuma: 27.11.2021

Műszaki adatok
Motor - típus

2.0 Gázolaj

Teljesítmény

150 kW 204 LE

Hengerűrtartalom

1968 ccm

Sebességváltó

DSG váltó 7 fokozatú

Meghajtás

Összkerék hajtás

Ajtók száma

3

Ülések száma

4

Legnagyobb megengedett össztömeg

3080 kg

Tényleges tömeg

2607 kg

Tényleges tömeg

2738 kg

Tüzelőanyag-fogyasztás, menetciklus - kombinált
(Diesel)

8,60 l/100km

Szén-dioxid-kibocsátás (CO₂) kombinált:

226 g/km

Nitrogén-oxid-kibocsátás

0,0465 g/km

Alvázszám

WV2ZZZ7HZMH121683

Kereskedés
Porsche Buda
Prielle Kornélia u. 45.
1117 Budapest
+36 1 382 8624
vwlnf@porschebuda.hu
https://www.porschebuda.hu
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