Markkinoiden suurin pyörätuolipaikka

Esteetön taksi
Volkswagen Caddy Maxi
Carsport XXL 2.0
Toimiva arki syntyy laadukkaista yksityiskohdista

www.carsport.fi
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PYÖRÄTUOLIPAIKAN
KOKO ON MARKKINOIDEN
SUURIN:
Pituus 1500 mm
Leveys 815 mm
Korkeus 1430 mm
Sisäänkäynnin korkeus 1450 mm
Muutostyö on yhteensopiva myös
Panoramakaton (3FG) ja Comforttuuletuksen (3JC) kanssa.

Volkswagen Caddy Maxi Carsport XXL 2.0
• Entistä pidempi pyörätuolipaikka, joka soveltuu myös 			
Parensi-tyypin paareille.
• Erittäin kevytkäyttöinen ramppi, joka taittuu tasaiseksi lattiaksi
• Ramppi ei estä näkyvyyttä takaikkunasta ulos silloinkaan 			
kun se on pystyasennossa
• Yhteensopiva myös panoraamakaton (3FG) ja 				
Comfort-tuuletuksen (3JC) kanssa
• Tehostettu äänieristys
Autossa säilyvät alkuperäiset polttoainesäiliö, pakoputki ja takaluukku.
Muutostyöllä on Euroopanlaajuinen tyyppihyväksyntä ja se täyttää
Suomen kansalliset pienen esteettömän ajoneuvon vaatimukset.

Markkinoiden suurin pyörätuolipaikka
mahdollistaa myös Parensi-tyyppisten
paarien käytön, eikä erillisiä paarikiskoja ei tarvita.

Takarivissä vakiovarusteena
olevien Carsport-kääntöistuimien
istuma-asento ja jalkatilat ovat
optimaaliset.

Helppo- ja kevytkäyttöinen ramppi
on operoitavissa yhdellä kädellä.
Takaluukku säilyy alkuperäisenä,
jonka ansiosta sen käytettävyys on
erinomainen. Rampin ja auton korin
väli on yhtenäinen, minkä ansiosta
pyörätuolin tai paarien liikuttelu on
vaivatonta.

Kokonaishinta Carsport XXL 2.0 -muutostyö
sisältäen 2 kpl kääntöistuimia ............................................................ 18 890,- (sis. alv. 24%)
Kokonaishinta Carsport XXL 2.0 -muutostyö
sisältäen istuinten siirtotyöt ja muutoskomponentit*............ 16 490,- (sis. alv. 24%)
* Istuinmallin tulee soveltua uuteen Caddyyn

Lisävarusteena on saatavana mm.
- Easy Pull -järjestelmä sähkötoimisilla vetävillä etuvöillä
- Teleskooppinen rampinjatke
Korin äänieristykseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Lopulliset pintamateriaalit
ja muut XXL 2.0 -muutostyön yksityiskohdat esitellään tarkemmin myöhemmin.

www.carsport.fi/uusi-caddy-2021

Auton polttoainetankki, pakoputki
ja myös takaluukku säilyvät alkuperäisinä. Volkswagenin tehtaan kanssa
tehty kehitystyö takaa järjestelmien
toimivuuden ja varaosien saatavuuden.
Kaikki asennettavat osat ovat lujatekoisia ja kestäviä. Muutostyöllä on
Euroopan laajuinen tyyppihyväksyntä. Nerokas pyörätuoliramppi
säilyttää näkyvyyden taakse pystyasennossa olleessaan.

Lisävarusteena on saatavana mm. törmäystestattu
niskatuki/selkänojan jatke pyörätuolimatkustajalle,
Easy Pull -pyörätuolivinssi, teleskooppinen rampin
jatke, pyörätuolipaikan lisälämmitin ja laaja valikoima
Carsport-lisävarusteita niin sisustukseen kuin auton
ulkopuolellekin.

Nopean ja helpon käytettävyyden ansiosta XXL 2.0 muuntautuu hetkessä lähes kaikkiin tarpeisiin.

Volkswagen Caddy Maxi XXL 2.0 matalalattiamuutos perustuu maailman markkinajohtajan muutossarjaan (Saksassa 85% markkinaosuus), jonka
Carsport on jatkokehittänyt Pohjolan vaatimuksia
vastaaviksi.
Tuotanto alkaa Ylöjärvellä heti kun autot saapuvat
helmi-maaliskuun vaihteessa.

Myynnin yhteystiedot:
Matti Latva........................ 045 168 6887
Ari Jonasson.................... 0400 739 463
Olli Ronkainen................. 040 549 8969
Harri Heikkonen............... 040 548 2970
Anu Holopainen .............. 044 508 2576
etunimi.sukunimi@carsport.fi

Pidätämme oikeuden mahdollisiin varustemuutoksiin.
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