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ОФЕРТА 
 
 
Уважаеми дами и господа, във връзка с проявен интерес от Ваша страна към автомобили VOLKSWAGEN 
имаме удоволствието да представим на Вашето внимание следната оферта: 

 
Код Описание на модела Двигател 

(cm3) 
 Трансмисия Мощност (кВт/к.с.) Цена в BGN с вкл. 

ДДС 

SYDG8CAA 
Crafter 55 Автобус 19+1 
задно 

1968 6МТ 130/177 93 555,-- BGN 

 

Цвят екстериор (Код): Бял/ Candy White (B4B4) 0,-- BGN 

Цвят интериор (Код): Черен/Titanium Black (AS) 0,-- BGN 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ  Crafter 55 Автобус 19+1 задно 

Описание на допълнителното оборудване Цена в BGN с вкл.  
ДДС 

Автобус 19+1 места, категория M3: /P89/             36 000,-- BGN 
 - Топло и звукоизолация на тавана 

 - Вътрешно LED осветление – двусекционно 

 - Облицоване на тавана с панели 

 - Облицовка на рамките на стъклата с ABS 

 панели 

 - Топло и звукоизолация на стените 

 - Монтаж на стъкла тип стъклопакет 

 - Авариен люк на тавана 

 - Монтаж на одобрен под за МПС от 

 категория М3. Покритие на пода- балтум, 

 имитация на светло дърво 

 - Седалки: 18 броя луксозни седалки 

 с регулируем наклон на облегалката, 

 подлакътник от страната на пътеката, 

 с триточкови колани, масичка и мрежа за 

 документи. Последният ред седалки, 

 монтирани на „пейка“ с товарно отделение 

 под тях 

 - Седалките, разположени от дясната 

 страна (на двойните седалки) с 

 възможност за „изнасяне“ в дясно 

 - Климатик 13,5 kW 

 - Вътрешни багажници с вградени в тях 

 въздуховоди със струйници за студен 

 въздух, осветление и високоговорители 

Crafter NF 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Брой места: 20 Скоростна кутия: 6МТ Комб. разход на гориво (л/100км): 8,8 

Брой врати: 4 Собствено тегло (кг): 2 592 Комб. CO2 емисии (гр/км): 231 
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 - Отопление: Независимо отопление на 

 салона с топъл въздух Webasto Top Air 

 2kW + радиатор, разположен от лявата 

 страна, работещ с охлаждащата течност на 

 двигателя 

 - Електрическо стъпало, монтирано на 

 плъзгащата врата 

 - Дръжка за качване, монтирана отдясно 

 на касата на плъзгащата врата. Дръжка 

 за слизане, монтирана от вътрешната 

 страна на плъзгащата врата 

 - DVD + 19’’ монитор (16:9) + микрофон 

 - USB изходи за захранване за телефон, 

 таблет или друго устройство 

 - Дълбок багажник под последния ред 

 седалки 

 - Обозначаване на аварийните изходи 

 съгласно изискванията. Аварийни чукчета 

Аудио система "Composition Audio" с /Z22/             599,-- BGN 
 монохромен дисплей, 2 тонколони и 

 Bluetooth връзка с мобилен телефон 

Втори компресор, без фреон и масло /2AB/             1 344,-- BGN 

Външни огледала с електрическа /6XN/             351,-- BGN 
 настройка и отопление 

Комфортна седалка за водача с настройка /3TE/             395,-- BGN 
 по височина, механична лумбална опора и 

 подлакътник от вътрешната страна 

Мултифункционален волан /2ZA/             599,-- BGN 

Пакет за пушачи /9JC/             59,-- BGN 

Таванна ниша за вещи с две 1-DIN /QE4/             290,-- BGN 
 отделения и лампа за четене в кабината 

 на водача 

Темпомат със скоростоограничител /8T6/             409,-- BGN 

Терминал за захранване на допълнително /IS2/             666,-- BGN 
 оборудване и управляващ модул с 

 възможност за програмиране от един 

 доработчик 

Фарове за мъгла с функция /8WH/             488,-- BGN 
 статично осветяване на завоя 

  
 Всичко допълнително оборудване: 41 200,-- BGN 

 Всичко аксесоари: 0,-- BGN 

 Цена с допълнително оборудване: 134 755,-- BGN 

 

 Допълнителна отстъпка: -19 755,-- BGN 

 Крайна цена с вкл. ДДС: 115 000,-- BGN 
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СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ  Crafter 55 Автобус 19+1 задно 

 

• 1 подпорен клин  

• 12-V букса и поставка за чаша на таблото  

• 16" ходова част  

• 2 бр. 12-V букса в кабината на водача  

(на таблото) 

• 2 дистанционни ключа  

• Асистент за поддържане на лентата  

"Lane Assist" 

• Асистент при потегляне по наклон  

• Асистент при страничен вятър  

• Аудиоподготовка с 2 тонколони  

• Без покритие на пода в товарната/  

пътническата зона 

• Въздушна възглавница за водача  

• Външни огледала с ръчно регулиране  

• Външно огледало с вграден LED мигач,  

дясно 

• Външно огледало с вграден LED мигач,  

ляво 

• Гумено покритие на пода в кабината на  

водача 

• Гуми 205/70 R17 C 113/115  

• Двойни предни халогенни дневни светлини  

• Дигитален тахограф (Smart TCO)  

• Дискови предни спирачки, 17"  

• Дневни светлини  

• Дръжка на преградната стена в товарната  

зона 

• Единична седалка до водача  

• Единична седалка за водача  

• Електромеханично сервоуправление и  

кормилна колона,регулируема във височина 

и дълбочина 

• Електронен имобилайзер  

• Електронна стабилизираща програма,  

спирачен асистент, ABS, ASR, EDL 

• Емисионна норма на двигателя Euro VI  

• Задни врати с ъгъл на отваряне 270^  

• Задни двойни врати без остъкляване  

• Капаче на главината на колелото  

• Климатична система Climatic в кабината  

на водача 

• Ламинирано челно стъкло  

• Летни гуми  

• Марка гуми по преценка на производителя  

• Мултифункционален дисплей "Plus"  

• Ограничител на скоростта на 90км/h  

• Осветление в кабината на водача  

• Осветление в товарната зона- 2 спота  

• Пакет за България - бордова литература  

на български език и сертификат 

• Повишено натоварване на предна ос -  

2.100 кг, при двойна гума 2.200 кг 

• Преградна стена към товарната зона  

- висока без прозорец 

• Предна броня, нелакирана  

• Предни електрически стъкла  

• Предни интервални чистачки  

• Предупредителен сигнал за непоставен  

колан за водача 

• Пълноразмерно стоманено резервно колело  

и крик 

• Радиаторна решетка с една хромирана  

лайстна 

• Регистрация - комплектовано МПС кат. N2  

• Резервоар 75 литра  

• Система за наблюдение на зоната пред  

автомобила "Front Assist" с функция за 

аварийно спиране в градски условия 

"City Emergency Braking System" 

• Старт-стоп система на двигателя и  

рекуперация на спирачната енергия 

• Стоманени джанти 5,5 J x 17”  

• Странична дясна плъзгаща врата  

• Странични маркиращи светлини  

• Табло с допълнителна конзола  

• Тапицерия на седалките текстил- "Austin"  

• Терминал за захранване на допълнително  

оборудване и подготовка за управляващ 

модул 

• Топлоизолиращи стъкла  

• Триточкови предпазни колани с настройка  

по височина и електрически обтегачи за 

предните места 

• Халки за укрепване на товари  

• Централно заключване с дистанционно  

управление, задействане отвътре, без 

SAFELOCK 
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Забележка: Моля, имайте предвид, че някои опции подлежат на задължително комбиниране и/или не могат да се комбинират. Моля, 

дискутирайте индивидуалните си изисквания с оторизиран дилър на Volkswagen Лекотоварни автомобили. Само Вашият дилър може 

да провери изискванията за комбиниране на оборудване, както и коректността и пълнотата на данните в системата, която стои на 

негово разположение. Определени допълнителни или специални оборудвания могат да доведат до удължен срок на доставка. Всички 

посочени цени са необвързващо препоръчителни, некартелни ориентировъчни цени, включващи 20 % ДДС и транспортни разходи. 

Показаните в изображението превозни средства могат да се различават в някои детайли от актуалните, предназначени за България 

доставки. Част от показаното представлява нестандартно оборудване, което се доставя срещу доплащане. Отбелязаните тук полезни 

товари не отразяват възможностите за избор или отказ на опции или други обхванати позиции, които не спадат към обхвата на 

серийното оборудване или услуги. Реалният полезен товар на даден автомобил, който се изчислява като разлика между допустимото 

общо тегло и собственото тегло, може да се установи единствено чрез претеглянето на конкретен автомобил. Нашите автомобили са 

оборудвани серийно с летни гуми. Продуктовото наименование Caddy® е запазена търговска марка на Caddie S.A. и се използва от 

Volkswagen Лекотоварни автомобили с любезното позволение на Caddie S.A. TDI®, DSG®, Shiftmatic®, 4MOTION® и BlueMotion® са 

запазени търговски марки на Volkswagen AG и други дружества на Volkswagen Gruppe в Германия и други страни. Фактът, че 

съответният символ не е обозначен със ® в този документ не следва да се тълкува, че същият не е запазен търговски знак и/или че 

този знак може да се използва без предварителното писмено съгласие на  Volkswagen AG. iPod е марка на Apple Computer 

International. Продуктовото наименование AdBlue® е запазена марка на Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA). Не всички описани 

тук марки са задължително част от настоящата ценова листа или съответните технически данни.  

Всички данни в този документ отговарят на информацията, известна към момента на издаването му. Възможни са грешки и промени в 
цените. 
Ценовата листа е валидна от: 10.05.2021. 

Запазено право на промени. 

Обозначения: TDI = турбодизелов двигател с директно впръскване Common-Rail (обща шина); TSI = бензинов двигател с директно 

впръскване и турбонагнетяване; BlueMotion Technology = иновативна концепция, включваща всички технологични мерки, които 

допринасят за спестяване на гориво и редуциране на вредните емисии; 4MOTION = задвижване на четирите колела; DSG = 

автоматична скоростна кутия с два съединителя; МТ = механична скоростна кутия, AT=автоматична скоростна кутия. 

Ред места номерация: 

* Първи ред места= седалки в кабината на водача 

* Втори ред места= първи ред места в пътническата зона 

* Трети ред места= втори ред места в пътническата зона 

* Четвърти ред места= трети ред места в пътническата зона 

 

Гаранция на автомобила: Гаранцията за първите 2 години експлоатация за всички автомобили е без ограничение в пробега. 

Гаранционни претенции могат да се предявяват само в признати и оторизирани от производителя сервизи в държавите от 

Европейската икономическа общност, също така в страните членки на Европейския съюз, както и Норвегия, Исландия, Лихтенщайн 

или Швейцария. Предявени в други държави гаранционни претенции не могат да бъдат удовлетворени. За 3-тата, 4-тата и 5-тата 

години на експлоатация гаранцията е с валидност само в България и е ограничена по пробег до 250 000 и изтича с края на 5-тата 

година или изчерпването на заложения пробег от 250 000 км, което от двете събития настъпи по-рано. За всички автомобили, 

използвани за таксиметрови услуги гаранцията е 2 години без ограничение в пробега. Горепосочената гаранция се дава по отношение 

на всички дефекти на материалите и изработката в обема на доставката на автомобила от завода. За обхвата на специализираните 

доработки, надстройки и вграждания действат единствено гаранционните условия на доработчика. Информация за пълните условия 

на гаранцията можете да намерете на официалния сайт на Volkswagen за България. 3 год. гаранция на лаковото покритие, 12 год. 

гаранция срещу пробив от ръжда. 
 

Гаранция за мобилност: Гаранция за мобилност на Фолксваген (за автомобили с общо тегло до 3.5 тона): в случай на повреда, 

поради която превозното средство не е в състояние да се движи,  ние ще транспортираме Вашия автомобил до най-близкия 

оторизиран сервиз на Фолксваген, а на Вас ще предложим Заместващ автомобил* или Нощувка в хотел**. Задължително условие за 

ползване на услугата е обслужване на автомобила в оторизираната сервизна мрежа на Фолксваген. Гаранция за мобилност е с 

валидност 2 години от датата на получаване на автомобила до първи предписан интервален сервиз / инспекция и се удължава с 

провеждането на интервален сервиз / инспекция, извършени в оторизираната сервизна мрежа на Фолксваген. 

Заместващ автомобил* или Нощувка в хотел** могат да се ползват само алтернативно. Максималният период за ползване на 

заместващ автомобил за времето на извършване на ремонта на лекотоварен автомобил, регистриран като пътнически до макс. 3 дни 

и 2 дни за лекотоварен автомобил, регистриран като товарен (ако повредата не може да бъде отстранена до 3 часа). В зависимост от 

случая вместо заместващ автомобил могат да бъдат покрити разходите за 1 нощувка с включена закуска на всички пътници (до 2 

души за товарен автомобил). Моделът на заместващия автомобил и хотелът се определят от оторизирания сервиз. 

 

Удължен сервизен интервал:  Автомобилът е настроен да индикира необходимото обслужване както следва: Crafter - макс. 40 000 

км  или макс. 2 години, което събитие настъпи първо; Crafter NF - макс. 50 000 км или макс. 2 години, което събитие настъпи първо. 

Автомобилът ви може да бъде настроен да индикира необходимото обслужване и на по-малко километри. 

 

Volkswagen Service® 

24 часа пътна помощ за автомобили с мобилна гаранция до 3.5 т допустимо общо тегло. 

0700 100 VW 

0700 100 89 

Извън България, моля наберете: 

+359 700 100 VW 

+359 700 100 89                        Телефон за връзка:     0889 591 597 

Дата на издаване на офертата: 10.05.2021 

Валидност на офертата до: (15 дни) 

Изготвил офертата: Васил Димитров 
 


