Volkswagen Passat B8 (2014-)
Elegance 2.0 TSI 190 KM DSG IQ.LIGHT LED, KAMERA,
Ambiente
150 126 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2019

Nadwozie
kombi

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
2.0

Moc silnika
190 KM

Przebieg
11 700 km

Skrzynia biegów
-- autom.
dwusprzęgłowa
(DCT, DSG)

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
niebieski ciemny

VIN
WVWZZZ3CZLE032
007

WYPOSAŻENIE
NUMER OFERTY
ROGL _AKL16KX41

ABS

ACS - system zabezpieczeń po kolizji

BAS/AFU - system wspomagania nagłego

EDS

hamowania

DANE KONTAKTOWE

asystent pasa ruchu

automat. hamulec postojowy

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujnik martwego pola

czujniki deszczu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

kamera cofania

kontrola trakcji (ASR)

ogranicznik prędkości

poduszek: 7 szt.

80-174 Gdańsk,
ul. Lubowidzka 40

poduszka pow. chroniąca kolana

poduszka pow. kierowcy

tel: 697 121 699

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. kurtynowe - przód

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

asystent parkowania

dzielona tylna kanapa

elektrochromatyczne lusterka boczne

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

elektrycznie ustawiane fotele

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna 3-strefowa

klimatyzowany schowek

podgrzewana przednia szyba

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane fotele

podgrzewane lusterka boczne

radio fabryczne z MP3

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

regulowane zawieszenie

skórzana kierownica

smartcard / hands free / smartkey

system start-stop

szyba przednia atermiczna

tempomat

tempomat aktywny

wspomaganie kierownicy

łopatki zmiany biegów

aluminiowe felgi

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

gniazdo SD

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

przyciemniane szyby

relingi

wyjście aux

zestaw głośnomówiący

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

garażowany

gwarancja

książka serwisowa

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU

Volkswagen Passat B8 2.0 TSI 190 KM DSG Elegance Data I rejestracji: 02-10-2019
Zapraszamy na jazdę próbną: Paweł Miechowiecki 697 121 699 Sebastian Krotla
785 334 880 Damian Jagodziński 691 910 027
Samochód kupiony w Polskim Salonie, bezwypadkowy, pierwszy właściciel,
serwisowany w ASO.. Na auto wystawiamy Fakturę VAT 23% (kupujący zwolniony z
opłaty skarbowej PCC3 2%).
IQ. LIGHT reflektory LED Matrix oraz tylne światła w technologii LED przyciemniane
światła dzienne, mijania i drogowe w technologii LED Matrix z dynamicznymi kierunkowskazami
automatyczna regulacja zasięgu reflektorów
dynamiczne doświetlanie zakrętów z funkcją przewidywania profilu drogi na podstawie danych z nawigacji
oraz kamery
System Advanced Dynamic Light Assist - automatyczne światła drogowe
tylne światła w technologii LED przyciemniane z dynamicznymi kierunkowskazami

Panel do sterowania klimatyzacją i dodatkowe gniazda do ładowania
klimatyzacja automatyczna Pure Air Climatronic, trzystrefowa z filtrem antyalergicznym
panel do sterowania klimatyzacją w konsoli środkowej z tyłu
dodatkowe gniazdo USB typu C w konsoli środkowej z tyłu
gniazdo 230 V w konsoli środkowej z tyłu

Pakiet Travel Assist High dla DSG
System Side Assist - asystent utrzymania pasa ruchu
System Park Assist - wspomaganie parkowania
System Rear Traffic Alert - asystent wyjazdu z miejsca parkingowego
System Lane Assist - asystent utrzymania pasa ruchu
System Front Assist - z funkcją awaryjnego hamowania City oraz rozpoznawaniem pieszych Pedestrian
Detection
Aktywny system ochrony pasażerów "PreCrash Front & Side"
System Emergency Assist - automatyczne zatrzymanie samochodu np. w przypadku zasłabnięcia kierowcy
System Traffic Jam Assist - asystent jazdy w korku do prędkości 60km/h
Proaktywny tempomat ACC do 210 km/h z funkcją Stop & Go

Pakiet Techniczny
System Rear Assist - kamera cofania
System Park Assist - system automatycznego parkowania równoległego i prostopadłego (tyłem i przodem)

Digital Cockpit - System nawigacji satelitarnej Discover Pro oraz Active Info Display
obsługa za pośrednictwem 9,2-calowego, kolorowego i w pełni dotykowego ekranu z czujnikiem
zbliżeniowym,
Active Info Display - cyfrowe wskaźniki z możliwością personalizacji widoków,
tuner cyfrowy DAB+ - funkcja odbioru programów radiowych w formie cyfrowej,
instalacja telefoniczna Comfort z funkcją bezprzewodowego ładowania telefonu oraz wzmocnienie sygnału
w standardzie LTE,
Mapa Europy z usługą aktualizacji online,
Sign Assist - system rozpoznawania znaków drogowych,
obsługa systemu multimedialnego za pomocą komend głosowych, także w języku polskim
funkcja sterowania gestami,
We Connect Plus - mobilne usługi online (bezpłatnie przez 3 lata)
Wireless App Connect - możliwość bezprzewodowego podłączenia smartfona (poprzez CarPlay) i
przeniesienia widoku na ekran nawigacji,

Pakiet Oświetlenie Ambiente
lampki LED ostrzegawcze we wszystkich drzwiach System Easy Open / Easy Close
system Keyless Access - bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu
system bezdotykowego otwierania i zamykania pokrywy bagażnika
roleta bagażnika z funkcją elektrycznego zwijania i rozwijania Przednia szyba podgrzewana
bezprzewodowo i odbijająca promienie podczerwone

Tapicerka drzwi i paneli bocznych ze skóry syntetycznej Szyba tylna oraz boczne
tylne przyciemniane, szyby boczne dźwiękoszczelne
Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66kc. Podane dane maja charakter
wyłącznie informacyjny.
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