Volkswagen Passat B8 (2014-)
2.0 TDI 150 KM DSG Pakiet Business Top LED Podgrzewana
kierownica
94 305 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2017

Nadwozie
kombi

Paliwo
diesel

Poj. silnika
2.0

Moc silnika
150 KM

Przebieg
37 754 km

Skrzynia biegów
autom.
dwusprzęgłowa
(DCT, DSG)

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
beżowy

VIN
WVWZZZ3CZHE155
502

WYPOSAŻENIE
NUMER OFERTY
AKL14XSJJ

ABS

ACS - system zabezpieczeń po kolizji

BAS/AFU - system wspomagania nagłego

asystent pasa ruchu

hamowania

DANE KONTAKTOWE

automat. hamulec postojowy

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujniki deszczu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kamera cofania

poduszek: 11 szt.

poduszka pow. chroniąca kolana

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

80-174 Gdańsk,
ul. Lubowidzka 40

poduszki pow. kurtynowe - przód

poduszki pow. kurtynowe - tył

tel: 785 334 880

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

światła do jazdy dziennej

dzielona tylna kanapa

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

elektryczny starter

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna 3-strefowa

klimatyzowany schowek

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane fotele

podgrzewane lusterka boczne

radio fabryczne

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

system start-stop

tempomat

wspomaganie kierownicy

łopatki zmiany biegów

aluminiowe felgi

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

gniazdo SD

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

wyjście aux

zestaw głośnomówiący

Gwarancja : Das
Welt Auto

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

gwarancja

książka serwisowa

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU

Volkswagen Passat B8 2.0 TDI 150 KM DSG
Zapraszamy na jazdę próbną:
Sebastian Krotla 785 334 880
Paweł Miechowiecki 697 121 699
Janusz Przedpełski 691 910 027
Rok produkcji 2017 Pierwsza rejestracja 09.03.2017 r.
Samochód kupiony w Polskim Salonie, bezwypadkowy, pierwszy właściciel,
serwisowany w ASO.. Na auto wystawiamy Fakturę VAT 23% (kupujący zwolniony z
opłaty skarbowej PCC3 2%). Samochód na gwarancji fabrycznej.
Pakiet Buisness:
oferuje nawigację Discover Media, reflektory LED TOP ze światłami do jazdy dziennej LED oraz reflektory
przeciwmgielne i system Dynamic Light Assist

*Bezpieczeństwo: ABS ESP czujniki parkowania przód czujniki parkowania tył czujnik
zmierzchu czujnik deszczu Kamera cofania
*Komfort: el. szyby el. lusterka el. podgrzewane fotele przednie fotele ergo comfort
multifunkcyjna kierownica klimatyzacja trzy strefowa aktywny tempomat ACC
Nawigacja
Wyposażenie:
ABS
ESP
el.szyby
el.lusterka
el.podgrzewane fotele przednie
el.podgrzewana kierownica
fotele ergo comfort
multifunkcyjna kierownica
łopatki zmiany biegów przy kierownicy
reflektory led top
klimatyzacja trzy strefowa
czujniki parkowania przód
czujniki parkowania tył
czujnik zmierzchu
czujnik deszczu
lusterko fotochromatyczne
aluminiowe felgi 17'
system bezdotykowego dostępu
automatyczna skrzynia DSG
aktywny tempomat ACC do 210 km/h
car-Net: Guide & Inform

system nawigacji satelitarnej Discover Media
pakiet zimowy

Zapraszamy na jazdę próbną:
Sebastian Krotla 785 334 880
Paweł Miechowiecki 697 121 699
Janusz Przedpełski 691 910 027
-Na miejscu oferujemy możliwość zakupu samochodu w kredycie lub leasingu oraz
atrakcyjne pakiety ubezpieczeń.
Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66kc. Podane dane maja charakter
wyłącznie informacyjny.
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