NABÍDKA VOZŮ ZNAČKY VOLKSWAGEN - VW TOUAREG V6 3.0 TDI TIPTRONIC
ELEGANCE
motor:

V6 3.0 TDI

převodovka:

8stupňová automatická Tiptronic

výkon:

210 kW / 286 PS

barva karosérie:

šedá Silicium - metalický lak

interiér:

kůže Vienna - černá

cena s DPH:

1 686 400 Kč

cena bez DPH:

1 393 719 Kč

ilustrační obrázek modelu

Základní výbava
18" kola z lehkých slitin • ACC – adaptivní tempomat • Čelní a boční airbagy vpředu, hlavové airbagy • Parkpilot vpředu, vzadu • Alarm interiéru vč. náklonu • App-Connect, Media
Control, Mirrorlink • Aut. klimatizace Climatronic, 2zónová • Automat. uzávěrka diferenciálu Torsen • Dálkové centrální zamykání • Čelní sklo tepelně izolující • Dekor interiéru
Aluminium • Ocelový kryt nakládací hrany • Chrom. lišty bočních oken, nástupní lišty z oceli • El. víko kufru vč. servodovírání • Elektromech. parkovací brzda, Auto Hold, asistent
rozjezdu • Emise EU6 • Front Assist • 2x ISOFIX vzadu • Kontrola tlaku vzduchu v pneu, přímé měření • Lane Assist • Loketní opěrka vpředu, vzadu • Multifunkční 3ram. volant v
kůži, s řazením • 9,2“ NAVIGACE Discover Pro, 8 repro, USB, rozpoznání dopravních značek • 7“ palubní počítač Premium • Vyhřívaná přední sedadla v kůži, bederní opěrky •
Povinná výbava • Start-Stop • Statická LED světla, LED zadní, světlo do špatného počasí • Střešní podélný nosič stříbrně eloxovaný • Rozhraní Bluetooth • Textilní koberečky • Tire
mobility set: kompresor, lepení, nářadí • Tísňové volání • Trysky ostřikovačů čelního skla, vyhřívané • El. sklopná vnější zrcátka, vyhřívaná • Volba profilu jízdy • Zadní sedadlo
dělené, sklopné.

Doplňková výbava
Metalický lak
19" kola "Tirano" z lehkých slitin, vel. 8,5Jx19, pneumatiky 255/55 R19
Akční paket "Comfort": Potahy v kůži "Vienna", Paket Paměť - Memory paket, Paket Světla a výhled II, Vzduchové
pérování "Air & Steering", Klimatizovaná přední sedadla, Rozšíření sériové 2zónové klimatizace
90l palivová nádrž + 24 l nádrž SCR
Easy Open: otevírání zavazadelníku pohybem nohy pod zadním nárazníkem, dveře s elektrickým otevíráním a
zavíráním, zakrytí zavazadlového prostoru - stahovatelné a odnímatelné s elektrickým odjištěním otevírání, dveře
s dálkovým odjištěním, otevírání a zamykání Keyless Access se SAFELOCK

24 600 Kč
23 200 Kč
149 600 Kč
2 700 Kč
31 400 Kč

původní cena vozu s DPH, včetně doplňkové výbavy

2 026 400 Kč

nabídková cena vozu po slevě s DPH

1 686 400 Kč

nabídková cena po slevě bez DPH

1 393 719 Kč

Vůz ihned k dodání.
Sleva na tento výstavní vůz: 340 000 Kč.
Dokument byl vygenerován 26. listopadu 2020

