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Dane szczegółowe samochodu
Dane podstawowe
Marka
Model
Id
Typ
Data Rejestracji:
Przebieg:
Rok produkcji:

Zużycie paliwa
Volkswagen
PASSAT
2311
Passat 2.0 TDI Bi-Turbo BMT 4Mot.
Highline DSG
02.02.2017
48047 km
2017

Cechy zewnętrzne
Rodzaj karoserii
Kolor
Liczba drzwi

Sedan
Czarny
4

Cykl miejski (l/100km)
Cykl pozamiejski
(l/100km)
Cykl mieszany(l/100km)
Emisja CO2

6,40
4,60
5,30
139

Silnik
Rodzaj paliwa
Pojemność skokowa
(cm3)
Liczba cylindrów
MOC:

Diesel
1968
4
240
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Skrzynia biegów
Typ skrzyni biegów

Automatyczna skrzynia biegów

Wyposażenie
• ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas
hamowania

• Listwy w dolnej części drzwi oraz zderzaka przedniego,
chromowane

• Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne
poduszki - przód, kurtyny powietrzne)

• Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane, po stronie
kierowcy asferyczne

• Aktywny system bezpieczeństwa PreCrash Basic & Front domykanie szyb, wstępne napinanie pasów bezp.

• Lusterka boczne składane elektrycznie automatycznie
przyciemniane od kierowcy

• Asystent siły hamowania

• Lusterka make-up w osłonach p/słonecznych, podświetlane LED

• Czujnik ciśnienia w oponach

• Lusterko boczne po stronie kierowcy automatycznie
przyciemniające się

• Czujnik deszczu
• Czujnik odległości przy parkowaniu przód/tył

• Lusterko po stronie pasażera automatycznie obniżane podczas
cofania

• Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie świateł z funkcją
Coming/Leaving Home

• Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się

• Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu
• Elektromechaniczny hamulec postojowy z funkcją Auto-Hold

• MSR- układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
• Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej

• Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył

• Oświetlenie podłoża podczas wsiadania i wysiadania z
samochodu

• Elementy dekor. w poler. drewnie Brilliant Pine: deska rozdz. i
drzwi, Piano Black: konsola

• Przedni podłokietnik ze schowkiem

• ESP - system stabilizacji toru jazdy

• Radio CD/MP3 Composition Colour z 5 calowym kolorowym
ekranem dotykowym, 8 głośników, SD, AUX-IN

• Felgi aluminiowe 17 London z ogumieniem 215/55
• Fotel kierowcy ergoComfort z elektryczną regulacją odcinka
lędźwiowego

• Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera,
podświetlany, zamykany z funkcją chłodzenia

• Fotele przednie - podgrzewane

• Schowek w konsoli środkowej z przodu z 2 miejscami na napoje,
zamykany żaluzją

• Fotele przednie komfortowe

• System automatycznego hamowania po kolizji

• Fotele przednie z regulacją wysokości

• System Keyless Go - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu

• Gniazdo 12V w bagażniku

• System rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania

• Immobilizer

• System stabilizacji toru jazdy przyczepy

• Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna w skórze z funkcją
zmiany biegów

• System Start/Stop

• Kierunkowskazy LED w obudowie lusterek zewnętrznych
• Kieszenie w oparciach foteli przednich

• System wykrywania zmęczenia kierowcy
• Światła do jazdy dziennej
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• Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania skrętu

• Klimatyzacja automatyczna Climatronic - 3 strefowa

• Tapicerka łączona Alcantara/Vienna

• Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach

• Tempomat adaptacyjny do210km z City Emergency Braking,
Front Assist, kierown. skórzana wielofunkcyjn

• Koło zapasowe - pełnowymiarowe aluminiowe dla felg 17
calowych
• Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem
TFT
• Lampy LED Basic (światła mijania i drogowe w technologii LED)

• Tylne oparcie składane, dzielone (60/40) z podłokietnikiem,
otworem i funkcją składania z bagażnika
• Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył
• Wspomaganie kierownicy, elektromechniczne, zależne od
prędkości

• Lampy tylne wykonane w technologii LED (diodowe),
przyciemniane

• Wykońzenie wnęrza Szczotkowane aluminium/Piano Black

• Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane
• Listwy na osłonie wlotu powietrza do chłodnicy, chromowane
• Listwy progowe ze stali szlachetnej z napisem Passat

• XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
• Zamek centralny z pilotem
• Zawieszenie adaptacyjne DCC (5 trybów- Sport, Comfort,
Normal, Eco, Individual) obniżane zawieszenie
• Zderzaki, obudowy lusterek zewnętrznych i klamki lakierowane
w kolorze nadwozia
• Zegarek analogowy w desce rozdzielczej

Opis
Samochód z polskiego salonu, serwisowany w ASO, auto posiada w pełni udokumentowaną historie serwisową i ubezpieczeniową. Firma
Arval jest pierwszym właścicielem auta.
Na auto wystawiamy Fakturę VAT 23% (kupujący zwolniony z opłaty skarbowej PCC3 2%).
Możliwość wykupienia dodatkowej gwarancji.
Godziny otwarcia:
Poniedziałek-Piątek 9:00-17:00
Sobota 10:00-14:00
Kontakt:
Aleksander Kurtz
Kom. 664-751-314
Norbert Żminkowski
Kom. 882 913 705

Dostępne formy finansowania: leasing, kredyt:
Mariusz Naumowicz
Kom. 518 013 747
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Lokalizacja:
Krze Duże 30A
96-325 Radziejowice
Przy trasie: Warszawa - Katowice
"Ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego i jest tylko informacją handlową"
Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia.
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