
1 VWC 07/06/2018

N49מספר מחירון:

1.1.2018תאריך תוקף:

Crafter 35 GPקבוצת דגם:

קוד הדגם / 
תוספת 
מקורית

תאור הדגם
מחיר לפני 

מע"מ בש"ח
מע"מ בש"ח

מחיר מלא 
כולל מע"מ

מחיר 
דיפלומט 

בש"ח

מחיר עולה 
חדש כולל 

מע"מ בש"ח

מחיר מונית 
כולל מע"מ

מחיר סיור 
ותיור כולל 

מע"מ
קבוצת אגרה

אגרת רישוי 
בש"ח

הערותקוד לוי יצחקקבוצת זיהום

SYBB4A(140 כ"ס) 6 הילוכים ידני TDI 2.0 215,00036,550251,550151,193228,5760002,07715ואן משלוח בינוני גג רגיל

SYCB4A(140 כ"ס) 6 הילו' ידני TDI 2.0 231,00039,270270,270163,692246,0450002,077151724445/3724445ואן משלוח ארוך גג גבוה

SYBB4B(140כ"ס) 8 הילוכים אוטומט TDI 2.0 226,00038,420264,420157,848239,8930002,08215ואן משלוח בינוני גג רגיל

SYCB4B(140כ"ס) 8 הילוכים אוטומט TDI 2.0 242,00041,140283,140170,347257,3620002,08215ואן משלוח ארוך גג גבוה

SYBB8A(177 כ"ס) 6 הילוכים ידני TDI 2.0 223,00037,910260,910155,875236,7500002,08215ואן משלוח בינוני גג רגיל

SYCB8A(177 כ"ס) 6 הילוכים ידני TDI 2.0 239,00040,630279,630167,640253,9560002,08215ואן משלוח ארוך גג גבוה

SYBB8B(177 כ"ס) 8 הילוכים אוטומט TDI 2.0 234,00039,780273,780162,530248,0670002,082153724448ואן משלוח בינוני גג רגיל

SYCB8B(177 כ"ס) 8 הילוכים אוטומט TDI 2.0 250,00042,500292,500175,030265,5360002,08215ואן משלוח ארוך גג גבוה

12,7352,16514,90010,16313,703000000צבע מטאלי001 44

14,4442,45616,9006,92814,213000000צבע אפקט פנינה (זוהר)002 44

44 1UA18,0003,06021,06022,92723,352000000משקל כולל 3.5 טון

44 3R2רק לבסיס גלגלים בינוני. סטנדרט 10,0001,70011,7007,06910,337000000גג גבוה בצבע הרכב
בבסיס גלגלים ארוך.

44 3SEComfort 855-145-1,000-336-759000000-מושב בודד ליד הנהג

44 4DM1,7953052,1001,2731,857000000חלון הזזה בדלת הזזה שמאל

44 4EM1,7953052,1001,2731,857000000חלון הזזה בדלת הזזה ימין

44 5Q26,1541,0467,2004,4936,428000000דלת הזזה צד שמאל

44 5V45,5569446,5004,3565,942000000דלתות אחוריות נפתחות ל- 270 מעלות

44 7Y43,000-510-3,510-175-2,19600000- ללא חבילת בטיחות. עם בקרת סטייה מנתיב אקטיבית - ראה פירוט מטה
ללא חבילת ZF2. ראה הערה 

מורחבת.

44 8FB3,3335673,9002,4413,48500000מצבר נוסף

44 8WH2,3934072,8001,7562,50400000פנסי ערפל מתכווננים בפניות
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44 9X06,4101,0907,5003,9796,36900000 חיישני חניה קד' ואחורי

44 9CW1,7953052,1001,3501,89300000תאורת לד בארגז

44 9X1Park Assist 7,6921,3089,0004,8037,65600000 חיישני חניה 360 + מערכת עזר לחניה

44 QL57,6921,3089,0006,1838,46000000חלונות כהים

44 KA12,7354653,2002,0982,90400000 מצלמה אחורית

44 ZF2
חבילת בטיחות הכוללת ניטור מרחק מלפנים, בקרת שיוט אדפטיבית, 

1010000000בקרה על סטייה מנתיב אקטיבית ובלימה אוטומטית בעת חירום

44 8IT9,7001,64911,3497,05110,11700000פנסי לד כולל תאורת נהיגת יום

44 NY42,9915093,5002,2783,2452,7000000מצבר ואלטרנטור מחוזקים

ESP, ABS, EDL, ASRואן משלוח
מנוע יורו 6 רומי

כרית אוויר לנהג+כרית אוויר כפולה לנוסעים ליד הנהג
בקרת סטיה מנתיב אקטיבית, ניטור מרחק מלפנים, בקרת שיוט 

אדפטיבית, בלימה אוטומטית בעת חירום
התראת עייפות נהג

דלתות כנף אחוריות ללא חלונות
דלת הזזה צד ימין

מחיצה מלאה עם חלון קבוע

ריפודים:
AS - אפור אוסטין

הערה לרכבים 
 7Y4 עם

(ZF2 ללא)

ללא בקרת שיוט אדפטיבית
ללא התראת עייפות נהג
ללא ניטור מרחק מלפנים

ללא בלימה אוטומטית בעת חירום
ללא שליטה מגלגל ההגה על מעכרת השמע ומחשב הדרך

מושב כפול ליד הנהג+מושב פנימי במושב הכפול מתקפל קדימה לשולחן 
הכולל תא אחסון

מושב נהג "ergoActive" עם עיסוי ו 14 מצבי כוונון
מזגן  Climatic קדמי מקורי

מערכת שמע Composition Media כולל 4 רמקולים ומסך מגע 8"
מראות צד מתכווננות ומתקפלות חשמלית עם מפשיר אדים

מדף מעל שמשה קדמית

אימובילייזר
הגה כוח מתכוונן לגובה ולעומק

שליטה מגלגל ההגה על מערכת השמע ומחשב הדרך
2 חלונות חשמל

נעילה מרכזית + שלט 

ברכבים אלו נדרש מובילאיי בהתקנה מקומית


