
Jūsu ievērībai:

• Uzrādītās cenas, komplektācijas un papildaprīkojuma klāsts ir informatīva rakstura un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.  • Aktuālāko informāciju iespējams iegūt pie 
visiem Volkswagen dīleriem un partneriem Latvijā. • Papildaprīkojuma cenas ir derīgas tikai kopā ar bāzes modeļa cenu. • Uzrādītajā cenā ar PVN nav iekļauts jaunu automašīnu 
reģistrācijas nodoklis un CO2 nodoklis. • Šī cenu lapa ir izdota 01.11.2019., visas iepriekš izdotās konkretā modeļa cenu lapas nav spēkā.
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Ikonas jaunākā versija
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Modelis Dzinējs Jauda Transmisija Pilnā masa Сena
Kods Tips kW / Zs Tips kg EUR ar PVN

Comfortline

SHMGF7 2.0 TDI 110/150 7-DSG 3000 46 401

SHMGM7 2.0 BiTDI 146/199 7-DSG 3000 50 418

SHMGM9 2.0 BiTDI 146/199 7-DSG 4Motion 3080 53 625

Comfortline Long

SHNGF1 2.0 TDI 110/150 6G 3080 47 595

SHNGF5 2.0 TDI 110/150 6G 4Motion 3080 51 312

SHNGF7 2.0 TDI 110/150 7-DSG 3080 49 978

SHNGM7 2.0 BiTDI 146/199 7-DSG 3080 53 340

SHNGM9 2.0 BiTDI 146/199 7-DSG 4Motion 3080 57 064

Highline

SHMHF7 2.0 TDI 110/150 7-DSG 3000 54 990

SHMHM7 2.0 BiTDI 146/199 7-DSG 3000 58 868

SHMHM9 2.0 BiTDI 146/199 7-DSG 4Motion 3080 62 075
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Eksterjers

Elektriski regulējami un apsildāmi ārējie atpakaļskata spoguļi ● ●
Atpakaļskata spoguļu ietvari un durvju rokturi virsbūves krāsā ●
Atpakaļskata spoguļu ietvari un durvju rokturi virsbūves krāsā, spīdīga melna spoguļa bāze ●
Melna radiatora reste ar trīs hromētiem moldingiem ●
Melna radiatora reste ar trīs hromētiem moldingiem, papildus hromēts moldings radiatora restes apakšā ●
Zaļi tonēti, siltumaizturoši stikli ●
Tumši tonēti pasažieru salona stikli ●
Apsildāms aizmugurējais stikls ar logu tīrītāju slotiņām un mazgāšanas iekārtu ● ●
Sānu slīddurvis labajā pusē ● ●
Sānu slīddurvis kreisajā pusē ●
Paceļamas aizmugurējās vāka durvis ar logu ● ●
Buferi virsbūves krāsā ● ●
Hroma moldingi ●
Vieglmetāla diski "Clayton" 6,5J x 16 (tikai 110kW dzinējiem, ne Long)
- riepas 215/65 R16C 106/104T ●
Vieglmetāla diski "Devonport" 7J x 17 (tikai 146kW dzinējiem un Long)
- riepas 235/55 R17 103H RF ●
Vieglmetāla diski "Aracaju" 7J x 17, sudraba
- riepas 215/60 R17 C 109/107T ●
Interjers

Elkoņbalsti abiem sēdekļiem vadītāja kabīnē - 1. rindā ● ●
Salona dekoratīvās uzlikas "Bright Brushed Gray" izpildījumu ●
Salona dekoratīvās uzlikas "Pewter Wave Gray" izpildījumu ●
Pastisprināta salona trokšņu izolācija ● ●
Bagāžas nodalījuma pārsegs, (ne Long) ● ●
Vadītāja un blakussēdētāja sēdekļi ar augstuma regulāciju ● ●
Nolokāms galds (integrēts sienā), (ne Long) ●
Multifunkcionāls galds ●
Multifunkcionāla stūre ar ādas apdari ● ●
Izgaismoti spoguļi saulessargos ● ●
Sliekšņu apgaismojums ● ●
Sēdekļi ar auduma apdari "Circuit" ●
Sēdekļi ar ArtVelours apdari ●
Žalūzijas pasažieru salona sānu logiem ● ●
Tekstilmateriāla grīdas segums vadītāja un pasažieru salonā ● ●
Komforta sēdekļi ar muguras balsta regulaciju 1. rindā ● ●
Divi atsevišķi pagriežami sēdekļi 2. rindā ● ●
Trīsvietīgs sēdeklis 3. rindā ar mantu novietni (nav Long) ● ●
Trīsvietīgs sēdeklis 4. rindā ar mantu novietni (tikai Long) ●
Drošības aprīkojums

Vadītāja un blakussēdētāja drošības spilveni, blakussēdētāja deaktivizējams ● ●
Sānu un galvas drošības spilvenu sistēma vadītāja salonā ● ●
Riepu spiediena kontrole - netiešais mērījums ● ●

Multivan: bāzes aprīkojums
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Drošības aprīkojums

Signalizācija ar pretaizvilkšanas funkciju ●
Bērnu sēdekļu ISOFIX striprinājumi pasažieru salona sēdekļiem ● ●
Bērnu drošības slēdzis aizmugures durvīs ● ●
Stāvvietā novietošanas sensori, priekšā un aizmugurē ar Park Assist ●
LED lukturi priekšā un aizmugurē ●
Pretbloķēšanas sistēma (ABS), automātiskā pretizbuksēšanas sistēma (ASR), elektroniskā stabilitātes programma (ESP)
- automātiska pretatpakaļripošanas sistēma ● ●
Priekšējie miglas lukturi ar līkumgaismām ●
Pakete "Light & Vision" (automātiskās dienas gaismas, "Coming home/ Leaving home" funkcija, 
automātiski pašaptumšojošs salona atpakaļskata spogulis un lietus sensors) ● ●
Elektromehāniskais stūres pastiprinātājs Servotronic ar ātruma adaptācijas 
funkciju (augstumā un dziļumā regulējama stūres kolonna) ● ●
Noguruma noteicējs "Rest Assist" ● ●
Funkcionālais aprīkojums

Dzinēja papildus apsilde ● ●
Paaugstinātas kapacitātes akumulators un ģenerators ● ●
Elektriski aizveramas slīddurvis kreisajā un labajā pusē ar aizvēršanas palīgu ●
Elektriski vadāmi stiklu pacēlāji priekšējām durvīm ● ●
Automātiskā ātruma uzturēšanas sistēma (kruīza kontrole) ●
Gaisa kondicionētājs Climatic (pusautomātiskais) vadītāja kabīnē, pasažieru salona ventilācija un atsevišķa apsilde ●
Trīs zonu gaisa kondicionētājs Climatronic ar atsevišķu regulēšanas iespēju pasažieru salonā ●
Radio sistēma "Composition Colour"
- 5˝ skārienjūtīgs krāsu TFT ekrāns
- MP3-CD disku atskaņotājs
- 8 x 20W skaļruņi
- SD kartes ligzda
- AUX-IN pieslēgligzda
- USB pieslēgligzda
- Bluetooth

●

App-Connect ● ●
Multifunkcionāls dipslejs Premium (borta dators) ar krāsu displeju ●
Digitāls mērinstrumentu panelis (aktīvais info displejs) ●
Apsildāmas logu apskalošanas sprauslas priekšējam stiklam ●
Lukturu mazgāšanas sistēma ar apsildāmām apskalošanas sprauslām priekšā ●
Lietus sensors ● ●
Apsildāmi priekšējie sēdekļi ●
Centrālā atslēga ●
Centrālā atslēga
- ar SAFELOCK funkciju ●
Riepu remonta komplekts - 12 V kompressors un hermētiskās putas ● ●
2 USB (tips C) pieslēgvietas uz priekšējā paneļa ●
2 USB (tips C) pieslēgvietas uz priekšējā paneļa, 2 USB (tips C) pieslēgvieta pasažieru salona ● ●
12V ligzdas ● ●

4 gadu garantija vai 120 000 km ● ●
Servisa rokasgrāmata latviešu valodā ● ●

Multivan: bāzes aprīkojums
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Eksterjers

Metāliska vai perlamutra virsbūves krāsa ○ ○ 854

Sakabes ierīce, noņemama un noslēdzama 1D2 ○ ○ 840

Sagatave jumta reliņu nostiprināšanai 3S4 ○ ○ 133

Hroma pakete
- priekšējie miglas lukturi

ZL6 ○ ● 373

Priekšējais bīdāmais sānu logs pasažieru salona kreisajā pusē 4FN ○ ○ 270

Priekšējais bīdāmais sānu logs pasažieru salona labajā pusē 4JN ○ ○ 270

Tumši tonēti stikli pasažieru salonā QL5 ○ ● 392

Stikla pakete, laminēts stikls ar metāla kārtu, ar uzlabotu trokšņu izolāciju 
Z2A

○ 423

○ 423

Vieglmetāla diski "Palmerston" 8J* 18 
Z3M

○ 995

○ 894

Vieglmetāla diski "Woodstock" 7J* 17, melni
Z2S

○ 224

○ 131

Vieglmetāla diski "Posada" 7J* 17, melni
Z0D

○ 224

○ 131

Vieglmetāla diski "Valdivia" 8J* 18, melni
Z0E

○ 995

○ 894

Vieglmetāla diski "Teresina" 8J* 18, melni 
Z0F

○ 995

○ 894

Vieglmetāla diski "Araju" 7J* 17 (110kw; nav Long) Z0B ○ 1 127

Elektriski aizveramas slīddurvis labajā pusē ar aizvēršanas palīgu 5R4 ○ 427

Elektriski aizveramas slīddurvis abās pusēs ar aizvēršanas palīgu PT4 ○ ● 1 729

Kreisās sānu slīddurvis 5Q2 ○ 591

Aizvēršanas palīgs slīddurvīm labajā pusē 5R7 ○ 146

Aizvēršanas palīgs slīddurvīm kreisajā pusē 5Q7 ○ 737

Elektriski atverams un aizverams bagāžas vāks ZEH ○ ○ 688

Dubļu sargi priekšā un aizmugurē 6N2 ○ ○ 168

Drošība

Galvas drošības spilveni pasažieru salona ārējām sēdvietām (nav Long) 4X8 ○ ○ 498

Bērnu sēdeklis otrajā sēdekļu rindā QA1 ○ ○ 429

Signalizācija ar pretaizvilkšanas funkciju Z4H ○ ● 345

Stāvvietā novietošanas sensori, priekšā un aizmugurē 7X2 ○ 625

Stāvvietā novietošanas sensori, priekšā un aizmugurē ar Park Assist 7X5 ○ ● 856

Atpakaļskata kamera KA1 ○ ○ 276

Līniju maiņas asistents "Side Assist" Z0V ○ 563

Tālo gaismu asistents "Light Assist" 8G1 ○ ○ 146

Miglas lukturi ar līkumgaismām 8WH ○ ● 345

LED lukturi priekšā un aizmugurē PXE ○ ● 1 226

Tērauda rezerves ritenis 1G2 ○ ○ 76

Multivan: papildaprīkojums
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Drošība

Vieglmetāla rezerves ritenis 1G3 ○ ○ 302

Apsildāms priekšējais vējstikls 4GR ○ ○ 217

Lukturu mazgāšanas sistēma ar apsildāmām apskalošanas sprauslām priekšā 8W4 ○ ● 39

Interjers

Trīs atvilknes zem trīsvietīgā sēdekļa QE9 ○ ○ 60

32l termokaste ar dzesēšanas funkciju ZK7 ○ ○ 634

"Good Night" pakete (trīs atvilknes zem trīsvietīgā sēdekļa un sēdekļa pārvalks, salona logu aizsegi) ZQ2 ○ ○ 441

Tekstilmateriāla grīdas paklājiņi vadītāja salonā 0TC ○ ● 49

Plastikāta grīdas segums pasažieru salonā 5BE ○ ○ 0

Salona dekoratīvās uzlikas "Gray Woodgrain" izpildījumu 7TH ○ ○ 276

Multifuncionāls plaukts bagāžas nodalījumā (bez bagāžas nodalījuma pārsega), (nav Long) 3U5 ○ ○ 532

Elektriski regulējams vadītāja krēsls ar atmiņas funkciju, manuāli 
augstumā regulējams priekšējā pasažiera krēsls ZNO

○ 1 181

○ 768

Elektriski regulējami priekšējie sēdekļi, vadītāja sēdeklis ar atmiņas funkciju ZNN ○ 1 360

Sēdekļi ar ArtVelours apdari N3R ○ ● 1 198

Sēdekļi ar ādas apdari Nappa
N1A

○ 1 522

○ 3 083

Sēdekļi ar ādas apdari Nappa, divas krāsas
PLB

○ 3 297

○ 1 738

Divi atsevišķi sēdekļi ar elkoņbalstiem 3. rindā (bez bagāžas nodalījuma pārsega), (nav Long) ZJ7 ○ ○ 0

Divi atsevišķi sēdekļi ar elkoņbalstiem 3. rindā (bāzes aprīkojumā bez sēdekļiem 3. rindā), (tikai Long) 3VE ○ 655

Multifunkcionāls galds sliežu sistēmā, tikai ar Z1S (Long: izņemot 8-vietīgam vai 4Motion) 1U3 ○ ● 386

Funkcionalitāte

Diferenciāļa bloķētājsistēma, tikai 4MOTION 1Y4 ○ ○ 840

Apsildāmi priekšējie sēdekļi 4A3 ○ ● 416

Elektriski nolokāmi, regulējami un apsildāmi arējie atpakaļskata spoguļi 6XP ○ ○ 157

Automātiskā ātruma uzturēšanas sistēma (kruīza kontrole) 8T6 ○ ● 308

Adaptīvā kruīza kontrole līdz 210 km/h ar "Front assist" un "City Emergency Brake" PAC ○ ○ 504

Trīs zonu gaisa kondicionētājs Climatronic ar atsevišķu regulēšanas iespēju pasažieru salonā ZZ9 ○ ● 1 100

Papildus ūdens apsilde ar laika releju 7VE ○ ○ 1 123

Papildus ūdens apsilde ar laika releju un tālvadību 7VL ○ ○ 1 402

Navigācijas sistēma "Discover Media"
ZIE

○ 1 013

○ 129

Navigācijas sistēma "Discover Media Pro"
ZI8

○ 1 661

○ 776

Degvielas bāka 80l 0F5 ○ ○ 69

Smēķētāju aprīkojums 9JC ○ ○ 39

Balstiekārta

Slikto ceļu balstiekārta un amortizācija (augstums +20 mm, ne Long) 1BB ○ ○ 500

Adaptīvā šasijas kontrole DCC ar standarta piekari (nav Long)
P7B

○ 1 316

○ 1 027

Multivan: papildaprīkojums
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