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e-Crafter



Ceník

e-Crafter

Motor Celková
hmotnost Výkon kW (k) Převodovka Model Cena Kč bez DPH Cena Kč s DPH

Elektro 3500 kg 100 (140) Automat SXBBA1W0 1 289 713 1 560 553

Uvedené údaje jsou platné k datu vydání ceníku. Změny vyhrazeny.
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Sériová výbava

Název Kód

Asistenční systémy řidiče

Asistent pro kompenzaci bočního větru KJ1

Front Assist s funkcí City Brake: - zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění 6K2

Lane Assist: - systém varování při opuštění jízdního pruhu 7Y4

Parkpilot vpředu a vzadu: - s aktivní ochranou boků vozidla 9X0

Regulace dálkových světel Light Assist: - automatické přepínání mezi dálkovými a potkávacími světly dle provozu v protisměru 8G1

Zpětná kamera KA1

Audio/Navigace

Digitální příjem rádia QV3

Multifunkční volant: - s ovládáním navigace, multifunkčního ukazatele a mobilního telefonu 2ZA

Navigace "Discover Media": - 8" barevný dotykový display - 4 reproduktory vpředu - 2 sloty na SD kartu - Aux-In - USB vstup
kompatibilní s iPod/iPad/iPhone - Bluetooth telefonní rozhraní - FM/AM - CD přehrávač mp3/wma - hlasové ovládání - Car-Net App-
Connect - Car-Net Guide and Inform na 3 roky - navigační data pro Evropu na SD kartě

7UF

Bezpečnost

ABS, ESP, ASR, EDS, EBV 1AS

Airbag řidiče a spolujezdce: - s možností deaktivace airbagu spolujezdce 4UF

Asistent pro rozjezd do kopce UG1

Asistent rozpoznání únavy EM1

Automatický spínač stěračů čelního skla: - dešťový a světelný snímač - automatické nastavení cyklovače stěračů 8N6

Automatický spínač světlometů: - s automatickou funkcí "Leaving home" a funkcí "Coming home" (ovládanou manuálně) 8K3

Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu řidiče 9P1

LED čelní světlomety, LED denní svícení 8IT

Mlhové světlomety s přisvěcováním do zatáčky 8WH

Multikolizní brzda 221

Tempomat s omezovačem rychlosti: - do 160 km/h 8T6

Dveře a okna

Vyhřívané čelní sklo: - izolační sklo vrstvené 4GX

Elektrika

Akustická signalizace při couvání vozu: - s možností deaktivace IL2

Čtyři 12V elektrické zásuvky: - 3x vpředu nahoře na palubní desce - 1x v rámu sedadla řidiče EU4

Dvě 12 V zásuvky v nákladovém prostoru: - 1x na C-sloupku - 1x na D-sloupku 7B3

Ostřikovače světlometů: - indikátor nízkého stavu hladiny kapaliny do ostřikovačů - nádržka na kapalinu do ostřikovačů s kapacitou 7
litrů

8X1

Rozhraní pro připojení úpravců IS7: - svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole -
programovatelná jednotka "Mid" pod palubní deskou na straně spolujezdce (rozhraní 1xUSB, WLAN, Bluetooth, připojení pro extení
antény), zobrazení údajů o vozidle - bez telematiky

IS7

Vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla 9T1

Zásuvka 230V v prostoru řidiče: - s funkcí dobíjení - funkční i při vypnutém motoru 9Z3

Funkční výbava

2 funkční klíče 8QJ

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním - bez bezpečnostní pojistky 4I2

Elektrické ovládání bočních oken: - řidič a spolujezdec 111

Imobilizér 7AA

LED osvětlení v nákladovém prostoru: - 4 LED světla ve stropě nákladového prostoru - rozsvěcí se automaticky po otevření zadních
křídlových dveří

9CW

Multifunkční ukazatel "Premium": - palubní počítač s barevným displejem 9S6

Vnější zpětná zrcátka: - elektricky nastavitelná - vyhřívaná 6XN

Klimatizace/Topení

Klimatizace "Climatronic": - automatická regulace 9AK

 Strana 3 z 7



Sériová výbava

Název Kód

Tepelné čerpadlo 9M3

Kola/Pneumatiky

16" kola ocelová, stříbrná: - ET60, zatížení 1 200 kg CM1

Nářadí a zvedák 1S1

Pneumatiky 235/65 R16 C115/113 R: - se sníženým valivým odporem Q70

Středové kryty kol pro ocelová kola 1NE

Sedadla

Bezpečnostní pásy výškově nastavitelné: - na straně řidiče i spolujezdce - výškově nastavitelné s předpínačem 3QN

Potahy sedadel "Austin" látkové N0L

Sedadlo řidiče Komfort Plus: - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní
opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech

3TF

Sedadlo spolujezdce - dvojsedadlo: - s úložným prostorem pod dvojsedadlem a s vyklápěcím stolkem 3SS

Vyhřívané sedadlo řidiče i spolujezdce: - samostatně regulovatelná - při objednání dvojsedadla spolujezdce je vyhříváno pouze vnější
sedadlo

4A3

Vnější výbava

Boční poziční světla 8F1

Mřížka chladiče: - černá nelakovaná - s jednou chromovanou lištou 6KA

Posuvné dveře na pravé straně 5R2

Přední nárazník vozu částečně lakovaný: - šedý nárazník s lištou lakovanou v barvě vozu - s integrovanými schůdky na obou stranách 2JF

Tažné oko vpředu 1F3

Vnitřní výbava

Dělicí přepážka bez okna 3CF

Gumová podlaha v kabině řidiče 5AC

Madlo pro nastupování na dělicí přepážce - v nákladovém prostoru 6X3

Odkládací schránka s víkem: - na straně spolujezdce - uzamykatelná, s osvětlením 4Z3

Úchytná oka v podlaze (10 ks) 6B1

Záruka/servis

Prodloužená záruka výrobce 2+2 /200 000: - 2 + 2 roky / 200 000 km - platí co nastane dříve - záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve
kterém opouští výrobní závod - nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány nebo umístěny dodatečně (úpravy,
příslušenství) - na vysokonapětové baterie vozidla se vztahuje záruka 8 let / 160.000 km (kapacita 80 %)

EJ5

Ostatní

Nástupní schůdek v nárazníku: - dlouhý, po celé šířce nárazníku - nelze kombinovat s tažným zařízením QT4

Opatření ke snížení hluku v kabině Plus 3W3
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Příplatková výbava

Název Kód Cena Kč
bez DPH

Cena Kč
s DPH

Bezpečnost

Systém rozpoznávání dopravních značek: - identifikace a zobrazení dopravních značek relevantních dle
dopravní situace na displeji navigace

QR9 6 684 8 088

Vnitřní zpětné zrcátko, zaclonitelné 4L2
Bez

příplatku
Bez

příplatku

Dveře a okna

Boční posuvné dveře vpravo s aretací: - možnost vícepolohové aretace míry otevření posuvných dveří 5R1 991 1 199

Okno vpředu vpravo - pevné: - pevné okno v bočních posuvných dveřích 4EE 3 525 4 265

Panty zadních dveří s úhlem otevření 270° 5V4 11 017 13 331

Zesílené závěsy dveří na straně řidiče 0D3 1 506 1 822

Funkční výbava

4 funkční klíče 8QL 1 983 2 399

Kola/Pneumatiky

Bezpečnostní šrouby proti odcizení 1PB 697 843

Pneumatiky 235/65 R16 C121/119 R - se sníženým valivým odporem Q74
Bez

příplatku
Bez

příplatku

Středové kryty kol - chromovaný emblém: - středové kryty kol pro ocelová kola s chromovaným emblémem
VW

1NP 343 415

Zakládací klín k zajištění vozidla 1 ks 2NB 551 667

Zakládací klíny k zajištění vozidla 2 ks 2NC 1 028 1 244

Podlahová krytina

Dřevěná podlaha v nákladovém prostoru: - s ochranou nákladové hrany 5BD 14 397 17 420

Dřevěná podlaha v nákladovém prostoru: - s obložením podběhů (plast) - s ochranou nákladové hrany 5BU 15 755 19 064

Sedadla

Potahy sedadel "Austin" látkové $0L
Bez

příplatku
Bez

příplatku

Potahy sedadel "Marathon" z robustní látky N1C 3 379 4 089

Potahy sedadel "Memphis" látkové N2C
Bez

příplatku
Bez

příplatku

Potahy sedadel "Mesh" z umělé kůže N0C 1 359 1 644

Sedadlo řidiče "ergoComfort": - odpružené sedadlo s možností nastavení tuhosti odpružení v závislosti na
hmotnosti řidiče (mechanicko / hydraulické odpružení) - výškově nastavitelné - nastavitelný sklon sedáku a
hloubka sedáku - s loketními opěrkami na obou stranách - s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4
směrech - s pečetí kvality AGR (kampaň pro zdravá záda)

3TP 6 095 7 375

Vnější výbava

Mřížka chladiče černá lakovaná: - se třemi chromovanými lištami 6KD 2 538 3 071

Přední nárazník vozu šedý: - bez lakované lišty - s integrovanými schůdky na obou stranách 2JB
Bez

příplatku
Bez

příplatku

Vnitřní výbava

Bez úchytných ok v podlaze 6B0
Bez

příplatku
Bez

příplatku

Dělicí přepážka s obložením, bez okna 3CS 5 215 6 310

Dělicí přepážka s obložením,pevným oknem - vnitřní zpětné zrcátko zaclonitelné 3CP4L2 6 941 8 399

Dělicí přepážka s obložením a posuvným oknem: - vnitřní zpětné zrcátko zaclonitelné 5WA4L2 12 155 14 708

Dělicí přepážka s pevným oknem: - vnitřní zpětné zrcátko zaclonitelné 3CG4L2 1 726 2 088

Dělicí přepážka s posuvným oknem: - vnitřní zpětné zrcátko zaclonitelné 3CH4L2 7 198 8 710
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Příplatková výbava

Název Kód Cena Kč
bez DPH

Cena Kč
s DPH

Záruka/servis

Prodloužená záruka 2+3 - akční nabídka: - 2 + 3 roky / 200 000 km - platí co nastane dříve - prodloužení
sériové záruky o jeden rok, limit km zůstává beze změny - záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém
opouští výrobní závod - nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány nebo umístěny
dodatečně (úpravy, příslušenství) - v prvních 2 letech platí záruka bez omezení počtu km, ve 3.-5. roce s
omezením max. 200 000km, podle toho, co nastane dříve - na vysokonapětové baterie vozidla se vztahuje
záruka 8 let / 160.000 km (kapacita 80 %)

$Z4EJ8 10 000 12 100

Prodloužená záruka výrobce 2+3/200 000: - 2 + 3 roky / 200 000 km - platí co nastane dříve - prodloužení
sériové záruky o jeden rok, limit km zůstává beze změny - záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém
opouští výrobní závod - nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány nebo umístěny
dodatečně (úpravy, příslušenství) - v prvních 2 letech platí záruka bez omezení počtu km, ve 3.-5. roce s
omezením max. 200 000km, podle toho, co nastane dříve - na vysokonapětové baterie vozidla se vztahuje
záruka 8 let / 160.000 km (kapacita 80 %)

EJ8 18 324 22 172

Ostatní

Bez madla pro nastupování na B-sloupku 6X0
Bez

příplatku
Bez

příplatku

Bez označení modelu a motorizace 0NA
Bez

příplatku
Bez

příplatku

Boční obložení nákladového prostoru: - do výše střechy - z nelakované překližky 5DU 13 624 16 485

Digitální tachograf "Smart TCO": - digitální tachograf druhé generace - umístěný v samostatné odkládací
schránce na palubní desce

9NI4N7 18 047 21 837

Kuřácké provedení: - zapalovač ve 12V zásuvce na palubní desce, popelník 9JC 735 889

Lapače nečistot vpředu 6N3 1 248 1 510

Lapače nečistot vpředu a vzadu 6N2 2 241 2 712

Lapače nečistot vzadu 6N1 1 248 1 510

Lišty k uchycení nákladu I: - na dělicí přepážce IH0 1 726 2 088

Lišty k uchycení nákladu II: - na stropě nákladového prostoru 6L1 5 839 7 065

Lišty k uchycení nákladu III: - na bocích nákladového prostoru a na dělicí přepážce 6L2 7 565 9 154

Lišty k uchycení nákladu IV: - na stropě nákladového prostoru a na dělicí přepážce 6L3 7 565 9 154

Lišty k uchycení nákladu V: - na bocích, na stropě nákladového prostoru a na dělicí přepážce 6L5 13 404 16 219

Lišty k uchycení nákladu VI: - na bocích nákladového prostoru 6L6 5 839 7 065

Lišty k uchycení nákladu VII: - na bocích nákladového prostoru a na střešním rámu v nákladovém prostoru 6L8 11 642 14 087

Nabíjecí kabel mode 3 typ 2 / 3 16 A 76C 3 658 4 426

Nástupní madla na zadních sloupcích 7C3 624 755

Speciální výbava

Dvě brašny na křídlových dveřích - v nákladovém prostoru YDD 4 480 5 421

Lišty pro uchycení střešního nosiče 3S4YBA 6 610 7 998

Příprava pro vnitřní stropní nosič YDM 4 112 4 976

Střešní nosič: - obsahuje lišty pro uchycení a 3 příčníky
3S4YBA

YBB
15 422 18 661

Střešní ventilátor mechanický: - bez uzavírací klapky - pro odvětrávání nákladového prostoru - výška 130mm
nad střechu vozu (zvyšuje výšku vozidla)

YBG 4 957 5 998

Střešní ventilátor mechanický s klapkou: - s uzavírací klapkou - pro odvětrávání nákladového prostoru - výška
130mm nad střechu vozu (zvyšuje výšku vozidla)

YBP 5 507 6 663

Úložné boxy nad podběhy vpravo i vlevo - v nákladovém prostoru YDC 8 080 9 777

Úložný box nad podběhem vlevo - v nákladovém prostoru YDK 4 371 5 289

Úložný box nad podběhem vpravo - v nákladovém prostoru YDL 4 371 5 289

Univerzální podlaha s podélnými lištami: - včetně plastového obložení podběhů - v univerzální podlaze
zapuštěné kotevní lišty v podélném směru pro snadnou instalaci vestavby - podlaha obsahuje vlastní úchytná
oka

YDA
5BB6B0

22 660 27 419

Univerzální podlaha s podélnými lištami: - bez obložení podběhů - v univerzální podlaze zapuštěné kotevní
lišty v podélném směru pro snadnou instalaci vestavby - podlaha obsahuje vlastní úchytná oka

YDA
5BJ6B0

21 301 25 774
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Příplatková výbava

Název Kód Cena Kč
bez DPH

Cena Kč
s DPH

Vnitřní stropní nosič: - v nákladovém prostoru - dva posuvné hliníkové profily pod stropem vozidla, nosnost
každého je 50 kg

YDGYDM 11 824 14 307

Originální příslušenství Volkswagen

Upozornění - prodej modelu e-Crafter: Prodej modelu e-Crafter bude uskutečněn výhradně v autorizovaném
prodejním místě elektromobilů značky Volkswagen Užitkové vozy, kterými v České republice jsou: - Auto
Jarov (Praha 3) - Auto Podbabská - Autotrend Liberec - CARPOINT Karlovy Vary - ROS Brno

$EC
Bez

příplatku
Bez

příplatku

Příslušenství - nabíjení

MOON Wallbox Basic: - obj.č.: MOON3M801 - výkon až 11 kW - kompatibilní se všemi plně elektrickými
vozidly a plug-in-hybridy s nabíjecím konektorem Typ 2 - na produkt se vztahuje záruka 24 měsíců

$1E 17 347 20 990

MOON Wallbox Connect: - obj.č.: MOON3M802 - výkon až 22 kW (2 x 22 kW při nabíjení dvou vozidel) -
kompatibilní se všemi plně elektrickými vozidly a plug-in-hybridy s nabíjecím konektorem Typ 2 - možnost
nabíjení 2 elektromobilů současně - rozhraní WLAN / GSM - online monitoring spotřeby, doby nabíjení a
nákladů - na produkt se vztahuje záruka 24 měsíců

$2E 30 570 36 990

Nabíjecí systém MOON2GO: - obj.č.: MOON20271 - přenosný nabíjecí kabel - výkon až 22 kW - sada
adaptérů - 4 typy konektorů (kompatibilní s unifikovanými zásuvkami na území ČR) - monitoring nabíjecího
výkonu, aktuálního nabití a dojezdu pomocí aplikace (podporuje Android / Apple) - na produkt se vztahuje
záruka 24 měsíců

$3E 26 438 31 990
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