
 

Model:               Crafter skříň 35 130kW 8AU FWD DR SYCB8B00 

Objem motoru: 1968 ccm 

Výkon kW/k: 130/177 

Převodovka: AG8-Automatická převodovka- 

Číslo karoserie: WV1ZZZSYZJ9017197 

Barva vozu: Šedá Indium metalíza 

Barva potahů: Titanově černá 

Kód barvy:  X3X3 / AS 

Číslo komise: 332526 

Rok výroby:      5/2018 

Najeto:  15.400km 

Koupeno v CZ – VW pobočka Fortex Šumperk – první majitel firma. Moznost odpočtu DPH. 

Exkluzivní dodávkový vůz - luxusní minibus pro 9 osob s WC, kuchyní a ledničkou. Přestavba provedla 

firma Eastwander a výsledek je opravdu excelentní a svezení tímto voze je velice komfortní. Interiér 

lze různě modifikovat. Součástí vozu je hliníková postel s matracemi a možností sklopení na sedací 

lavici. Vozidlo Crafter je vybaveno posílenou klimatizační jednotkou a příplatkovou výbavou všech 

jízdních asistentů včetně tempomatu s brzdnou funkcí, Lane Assist systému udržení vozidla v jízdním 

pruhu, hlídání mrtvého úhlu a dalších pomocných funkcí pro aktivní bezpečnost. Z komfortní výbavy 

pak stojí za zmínku vzduchově odpružené sedadlo řidiče s masážní funkcí a nechybí také navigace 

"Discover Media" s velkým barevný dotykový displejem. V rámci přestavby bylo do vozidla 

instalováno nezávislé topení, WC, lednička, umyvadlo, měnič napětí na 230V, nádrž na vodu, nádrž na 

odpadní vodu a komfortní sedadla s polohováním, loketními opěrky a výklopným stolečkem. Každá 

řada sedadel má k dispozici, multimediální systém s obrazovkou a vlastním DVD, USB, digitální televizí 



napojeno také na bezdrátové sluchátka. Lounge osvětlení + osvětlení na čtení. Úložné prostory nad 

sedadly (jako v letadle). Dále ventilační výdech, lampičku a zásuvku na 230V. Díky tomu mají cestují 

zajištěn maximální komfort na dlouhé trasy. Pohonná jednotka se skládá z osmistupňové 

automatické převodovky DSG a nejsilnější motorizace 2.0 BiTDI s výkonem 130kW (180koní)a 

kroutícím momentem 410Nm. Podvozek nového Crafteru je velice komfortně naladěn a již při 

minimálním zatížení se příjemně pohupuje. Jízda je tak srovnatelná s běžnými osobními vozy. 

 

Příplatková výbava: 

Airbag řidiče a spolujezdce 

Asistenční systémy řidiče III:   

- zpětná kamera  

- systém varování při opuštění jízdního pruhu "Lane Assist"  

- asistent pro změnu jízdního pruhu "Side Assist", hlídání mrtvého úhlu  

- systém varování před projíždějícími vozidly při couvání z parkovacího místa "Rear Trafic Allert", 

aktivní brždění v případě hrozící kolize  

- "Front Assist" s funkcí "City Brake", zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení 

odstupu, nouzové brzdění  

- "Light Assist", automatické přepínání mezi dálkovými a potkávacími světlomety dle provozu v 

protisměru  

- automatický spínač světlometů s funkcí "Coming home/Leaving home", světelný a dešťový senzor  

- parkovací asistent "Park Assist" a Parkpilot vředu i vzadu s aktivní ochranou boků vozidla  

- asistent pro jízdu s přívěsem "Trailer Assist"  

- adaptivní tempomat ACC s omezovačem rychlosti  

- vnější zpětná zrcátka elektricky nstavitelná, vyhřívaná a sklopná  

- multifunkční volant  

- multifunkční ukazatel "Plus"  

Boční posuvné dveře vpravo s aretací:   

- možnost vícepolohové aretace míry otevření posuvných dveří  

Dvě dodatečné 12V elektrické zásuvky:   

- 1x vpředu nahoře na palubní desce  

- 1x v rámu sedadla řidiče  

Klimatizace "Climatronic", 2.výparník:  

- automatická regulace  

- s 2.výměníkem topení a 2.výparníkem pod střechou vozidla  



- odkládací přihrádka pod stropem kabiny, s jedním 1-DIN slotem a čtecí lampičkou  

- automatický spínač světel s funkcí "Leaving Home" a "Coming Home"  

- dešťový a světelný snímač  

Mapové podklady západní Evropa:  

- SD karta s mapovými podklady  

Mlhové světlomety s přisvěcováním   

do zatáčky  

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  

- App-Connect  

- Car-Net Guide and Inform na 3 roky  

- navigační data pro Evropu na SD kartě  

- multifunkční ukazatel "Plus"  

- osvětlená schránka na straně spolujezdce s víkem, uzamykatelná  

Okno vpředu vlevo - posuvné  

Pneumatiky 235/65 R16 C115/113 R:   

- se sníženým valivým odporem  

Potahy sedadel "Austin" látkové   

Přední náprava zesílená, maximální  

zatížení 2100 kg  

Sedadlo řidiče "ergoActive":  

- 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 masážní funkcí  

- s pečetí kvality AGR (kampaň pro zdravá záda)  

Sedadlo spolujezdce Komfort Plus:   

- výškově nastavitelné  

- nastavitelný sklon sedáku  

- s loketními opěrkami na obou stranách  

- s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech  

- 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem  

Tažné zařízení - pevné:   

- včetně stabilizace přívěsu  

Vůz určený k podstatné úpravě:  

- u tohoto vozu dochází k podstatné úpravě ( např. přestavba, nástavba či montáž specifické 

zástavby)  

- značka Volkswagen Užitkové vozy ručí v základní, popř. prodloužené, záruce za jakost vozidla pouze 

v tom rozsahu v jakém bylo vyrobeno (opustilo výrobní závod)  

- závady vzniklé v přímé souvislosti s úpravou vozu nemohou být odstraněny na náklady výrobce v 

rámci jím poskytnuté záruky  

- prodejce vozidla je nutné vždy informovat o každé reklamaci, a to bez zbytečného odkladu  

Vyhřívané sedadlo řidiče i spolujezdce:   

- samostatně regulovatelná  

- při objednání dvojsedadla spolujezdce je vyhříváno pouze vnější sedadlo  

 

 

Dodatečná výbava od Eastwander: 

Počet míst k sezení – 6 x VERIS – komfortní sedadla s naklápěním a loketnímy opěrky  

    

Počet míst k sezení – 1 x TAXI otočné s odklopným sedadlem, vč. mat pro instalaci do  konzoly  

Podlaha s rychloupínacími lištami pro sedadla VERITAS       

Instalace podlahy – celkem (dodělání a instalace podlahy celého vozidla)    



Koberec + linoleum + lišty       

Izolace karoserie pěnou Icinene       

Tónování oken karoserie – 6 oken       

Přední střešní okno Remi Vista 400 x 400       

Zadní střešní ventilátorové okno Fiamma Turbo Vent Cristal (bez zastínění)    

Zastínění bočních oken – plisé nebo roleta – 4 kusy      

Strop – PVC + koženka       

Stěny – PVC + překližka + koženka       

Dělící stěna – profily KANYA       

Dělící stěny LEXAN       

Skříňka nad sedadly       

Skříňky kuchyně       

Lišty kotvení stolu – 3 kusy      

Rozkládací stůl vč.podpěrné nohy       

Stropní rozvod Klimatizace       

Lednice INDEL B 100 litrů + druhá police       

Dřez       

Dřezová baterie       

Dávkovač mýdla       

Plnící hrdlo       

Nádrž na čistou vodu vč.ventilu       

Ponorné čerpadlo       

Nádrž na odpadní vodu vč.ventilu       

Záchod       

Štětka k záchodu       

Druhá kazeta k záchodu       

Skříňka u záchodu       

Topení WEBASTO AirTop Evo 55D       

Zástavbová sada k topení AT Evo 40/55       

Otočný ovladač topení      

Sací jehla do palivové nádrže       



Rozvody temperovaného vzduchu       

Trakční baterie Varta AGM Professional 830 115Ah       

Nabíječka 230/12V 16A       

Měnič 12/230 V – 2200 W       

Zásuvka vnějšího připojení 230V       

Ostatní elektromateriál (chráničky, kalely, jistče 230V, pojistky 12V, zásuvky, osvětlení, vypínače) 

Police, kotevní lišty a oka v garáži       

Stropní monitor 11,3“  (CD, DVD, SD, USB) – 3 kusy    

Rádio KENWOOD       

Reproduktory JBL 165 - 2 kusy       

DVB – T příjem TV digitálního signálu       

Anténa       

Bezdrátová sluchátka – 4 kusy  

 

Prodávající: 

ORAMONT SYSTEM s.r.o. 

Žerotínova 400/87 

78701 Šumperk 

E-mail: info@oramont.cz 

Tel.: +420 777 887 600 

mailto:info@oramont.cz

