
VW Alhambra 2,0 TDI ,wersja 7- 
miejscowa, Xenony, Nawigacja, 2-

strefowa  klimatyzacja... 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
Van/mikrobus, Pojazd używany  



Przebieg:  
135 634 km  
Rok produkcji:  
2006  
Moc:  
103 kW (140 KM)  
Rodzaj paliwa:  
Olej napędowy  
Naklejka informująca o klasie emisji spalin:  
4 (Zielony)  
Zużycie paliwa (cykl mieszany):   
ok. 6,9 l/100 km  
Zużycie paliwa (cykl miejski):  
ok. 8,6 l/100 km  
Zużycie paliwa (cykl pozamiejski):  
ok. 6,0 l/100 km  
Emisja CO2 w cyklu mieszanym:  
ok. 186 g/km  
Pierwsza rejestracja:  
02/2006  
Dodatkowe szczegóły  
 

Wyposażenie 

ABS, Alufelgi, Centralny zamek, Czujniki parkowania, Elektryczne szyby, Filtr cząstek stałych, 
Immobilizer, Podgrzewane fotele, Reflektory ksenonowe, Serwisowany, System nawigacji, Tempomat, 
Układ ESP, Wspomaganie kierownicy , Przednie, boczne i inne poduszki powietrzne  

Opis pojazdu 

 Xenonowe reflektory,  
 2-strefowa klimatyzacja automatyczna,   
 System nawiagacji satelitarnej,  
  Wersja 7- miejscowa,   
 Zmieniarka płyt CD ,  
 Filtr cząstek stałych (DPF)  
 Park Distance Control z przodu i z tyłu,   
 Elektr. Podnoszone szyby z przodu i z tyłu,   
 Sportowe zawieszenie,   
 Sportowe podgrzewane przednie siedzenia,   
 Aluminiowe 17 calowe felgi,  
 System stabilizacji toru jazdy (ESP),  
 Elektr. Sterowane i składane lusterka zewnętrzne,  
 Centralny zamek sterowany pilotem,  
 Podgrzewana przyciemniana szyba przednia,  
 Tempomat,  
 Przygotowanie do telefonu,   
 3-Ppunktowe pasy bezpieczeństwa z tyłu,  
 Dodatkowo przyciemniane szyby w tylnejczęści nadwozia ,    
 Zintegrowane siedzenie dla dziecka z tyłu ISOFIX,   
 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera,boczne i kurtyny powietrzne,  



 Elektr. Regulacja lusterek zewnętrznych,  
 Komputer pokładowy,  
 Relingi dachowe,  
 Regulowane ustawienie kierownicy,  
 Podłokietniki przednie,  
 3. światło stop,  
 Możliwość odłączenia poduszki pasażera,  
  ABS, ,  
 Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia,  
 Termometr zewnętrzny,  
 Obrotomierz,  
 Roleta przestrzeni bagażowej ,  
 Manualna 6-przełożeniowa skrzynia biegów,  
 Podgrzewana tylna szyba,  
 Wnętrze wykończone elementami w ciemnym Carbonie, ,  
 Regulacja zasięgu reflektorów,  
 Halogeny,  
 Pakiet dla palaczy,  
 Skórzana osłona lewarka zmiany biegów,  
 Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby,  
 Spryskiwacze reflektorów, ,  
 Wspomaganie układu kierowniczego,  
 Regulowana wysokość ustawienia siedzen przednich,  
 Zasłony słoneczne z przodu z podświetlanym lusterkiem, 
 Zderzaki w kolorze nadwozia,   
 Przyciemniane szyby,  
 Zabezpieczenie przed kradzieżą- immobilajzer,  

 
 
 
 

Samochód od pierwszego właściciela z książką serwisową, 
Wymieniony pasek rozrządu. Samochód bezwypadkowy w bardzo 

bogatej wersji wyposażenia, 
 

 
 




