
Model: Transporter Kombi (7JE131) 

Objem motoru (l): 2,0 TDI 

Výkon kW (k): 103 (140) 

Rok výroby: 2011 

Nájezd: 58.000 km 

Převodovka: manuální 6 stupňová 

Rozvor/Užit. Hm.: Dlouhý rozvor 3400 mm/815-497kg 

Číslo karoserie: WV2ZZZHZCH055319 

Barva vozu/potahů: červená „salsa“/ šedý odstín (kód: 4Y4Y/RD) 

Cena: 1.089.000,- vč.DPH 

STK: do 2/2024 

VIDEO: https://youtu.be/2WXhmD7rao0 

Multi-variabilní obytná dodávka CrossWay 3 in 1 by Eastwander. Automobil nabízí 5 různých 

konfigurací. 1. Nákladní pro 2 osoby. 2. Cestovní pro 5 osob. 3. Cestovní pro 7 osob. 4. Kemper pro 4 

osoby + kuchyň, WC a stolek. 5 Kemper pro 4 osoby + lůžková úprava 1 kuchyň, WC a stolek. Vůz je 

vybaven nezávislým topením. Přestavba obsahuje bohatou komfortní výbavu. 

  

Sériová výroba: 

Airbag řidiče a spolujezdce + možnost deaktivace airbagu spolujezdce * ESP včetně brzdového 

asistentu * ABS, EDS, ASM, MSR, asistent pro rozjezd do kopce * Stínítko vpravo a vlevo bez make-up 

zrcátka * Třetí brzdové světlo * Posilovač řízení * Topení v kabině řidiče a v prostoru pro cestující 

s mechanickou regulací, prachovým a pylovým filtrem * Elektrika I: vnější zpětná zrcátka elektricky 

nastavitelná a vyhřívaná, elektrické ovládání oken * Centrální zamykání s bezpečnostní pojistkou a 

dálkovým ovládáním * Osvětlení nástupního schůdku v prostoru pro cestující * Příprava pro rádio – 

anténa integrovaná ve vnějším zpětném zrcátku a 2 reproduktory * Automatický spínač denního 

svícení * Výškově a sklonově nastavitelný tříramenný volant * 12 V zásuvka v kabině řidiče * 

Nekuřácké provedení * Přihřívač motoru * Prodloužený servisní interval * 1. řada sedadel v prostoru 

pro cestujíc dvojsedadlo a sedadlo sklopné + Isofix příprava pro upevnění dětských sedaček na 

dvojsedadle * Sedadlo spolujezdce – dvojsedadlo * Gumová podlaha * Úchytná oka v podlaze (8 ok u 

dlouhého rozvoru) * Vnitřní stropní osvětlení * Polovysoké obložení bočních stěn z tvrdých desek * 

Obložení dveří plastem * Látkové potahy sedadel * Kotoučové brzdy na všech kolech * 4 ocelová kola 

6,5 J x 16 se středovými kryty kol * Teleskopické tlumiče * Plnohodnotné rezervní kolo * Body pro 

uchycení střešního nosiče * Tepelně izolující tónovaná okna a přední sklo * Posuvné dveře v prostoru 

pro cestující vpravo * Dětská pojistka pro posuvné dveře * Zadní křídlové dveře * Palivová nádrž 80 l 

* Tažné oko vpředu a vzadu * Nástupní schůdek * Systém Start-Stop, rekuperace energie při brždění, 

tempomat 

 

Příplatková výbava: 

https://youtu.be/2WXhmD7rao0


+ Rádio „RCD 310“ s CD-MP3 přehrávačem, anténou ve vnějších zpětných zrcátkách, 4 reproduktory 

+ Multifunkční ukazatel „Plus“ (černobílý LCD displej) a rozšířenými funkcemi (obsahuje 4 měřící 

přístroje) 

+ Stěrač zadního okna s cyklovačem 

+ Klimatizace „Climatic“ s poloautomatickou regulací a druhým výměníkem topení v prostoru pro 

cestující 

+ Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou 

+ 7 míst: 1. řada sedadel v prostoru pro cestující dvojsedadlo s loketní opěrkou vpravo, 2. řada 

sedadel trojlavice sklopná, jednosedadlo spolujezdce (2+2+3+0) 

+ Modulární upevnění sedadel v prostoru pro cestující 

+ Tažné zařízení, napravo namontované 

 

Vestavba od Eastvander: 

VARTA 115Ah - vysoce výkonná trakční baterie 

Elektro pro gelové baterie - Základní výbava pro zapojení GEL baterií obsahuje : Vypínač 

elektroinstalace. Jištění a rozvod sítě 230V, zásuvky 230V - 3ks, jištění a rozvod sítě 12V, 2xUSB - 2ks, 

zásuvka 12V - 1ks, měnič 1200W čistá sinusoida, vnější přípojka k síti 230V s 16A nabíječkou, digitální 

voltmetr, LED světla v interiéru s regulací intenzity svítivosti, kabeláž, pojistky, jističe a chránič, 

připojovací kabel a instalační materiál 

 

Vnější připojení Votronic 

Podlaha vozu L2 - Skladba podlahy je voděodolná překližka 10mm potažená linoleem dle vlastního 

výběru. Podlaha je ukončena hranou. Veškeré spoje desek zakytovány a zabroušeny. Linoleum je v 

celku. Zachovány poutací oka a segmenty kotvení sedadel. 

Autokoberce pro Camper 

Naftové topení PLANAR 2D-12V - výškový set 2500m ( 2kW) , montované pod vozidlo, základní 

ovladač PU-5, výdech d 60mm, montážní deska, instalace a uvedení do provozu. 

Jehla do nádrže 

GSM - GSM Modem + SIM dle výběru operátora 

Čalounění stěn interiéru 

Levé okno v druhé řadě větratelné, pravé okno v druhé řadě větratelné 

Pravé okno v druhé řadě větratelná 

Záclonky pro 5 zadních oken na kolejnicích - barva šedá 

Potahy sedadel 

Loketní opěrka pro originalní sedadlo pravé+levé + konzole 



Otočná konzole pro sedadlo 

Kuchyně - Kompaktní korpus kuchyňského bloku je vyroben z topolové laminované překližky. Tento 

celek je uložen prostřednictvím upínacího hliníkového segmentu do podlahového kotvení sedadel. K 

elektrické síti vestavby je připojen zásuvkami 12 a 230V.  

Základní vybavení kuchyňského bloku - Kompresorová lednice 42 litry, s vestavným malým mrazákem 

* Kompaktní kombinovaný dřez s indukčním, nebo plynovým jednoplotýnkovým vařičem, vodní 

baterií, dávkovačem mýdla a krytem z černého kaleného skla * LED osvětlení pracovní plochy * Nádrž 

na čistou vodu s hladinoměrem - 53l a nádrž odpadní -10l * Odklopný venkovní stůl přístupný po 

otevření levých bočních dveří + 2 zásuvky 230V * Venkovní sprcha/vývod vody se skládací 

vaničkou/dřezem * Skříňka pro přenosný záchod, přístupná z interiéru i zvenčí * 2 zásuvky * úložné 

prostory * Polohovací stůl s otočným prodloužením, zavěšený v posuv.liště * Vložení / vyjmutí 

kuchyňského bloku do 20 minut, včetně hliníkového segmentu 

Skříňka - nástavba kuchyně 

Skříňka nad postel 

Postel zadní se čtyřdílnou matrací 

Černý pás s nápisem Crosway ve spodní části pravé a levé strany vozu pro dodání sportovního 

vzhledu 

Lakování plastových dílů vozu 

Záchod - Karavanový přenosný záchod DOMETIC, vhodný svou velikostí pro uskladnění v kuchyňském 

bloku, kde je pro něj přímo vyhrazeno místo 

Servisní dveře 


