NABÍDKA NOVÝCH VOZŮ - VW TIGUAN 2.0 TDI DSG COMFORTLINE 4MOTION
motor:

2.0 TDI

převodovka:

7stupňová automatická DSG

výkon:

110 kW / 150 PS

barva karosérie:

bílá Pure - uni lak

interiér:

látka - černá

cena vozu celkem:

1 054 700 Kč

nabídková cena:

858 600 Kč

Základní výbava
LED čtecí lampičky • Komfortní sedadla vpředu s bederní opěrkou • Loketní opěrka vpředu • Odkládací kapsy, přihrádky, sklopné stolky • Textilní koberečky • Chromované lišty
bočních oken • Halogenová světla, denní svícení • Koncová LED světla vč. brzdového • Podélný střešní nosič stříbrný • LED osvětlení SPZ • Sedadla vzadu dělená, sklopná, s loketní
opěrkou • Rádio "Composition Media" - 6,5" barevný dotykový displej, 8 repro, CD, SD, USB, Aux-in • 17" kola z lehkých slitin "Montana", pneu 215/65 R17 • Dojezdové rezervní kolo,
nářadí, zvedák • Kotoučové brzdy • Volba profilu jízdy • Ambiente osvětlení • Automatická klimatizace Climatronic 3zónová • Automat. svícení, Coming/Leaving home • Multifunkční
3ramenný volant v kůži • Okna vzadu zatmavená • Dálkové centrální zamykání • El. imobilizér • Opěradlo spolujezdce sklopné (zcela) • Palubní počítač Premium • Pohon všech kol •
Posilovač řízení • Přední sedadla výškově nastavitelná • Start-Stop systém • Vnitřní zpětné zrcátko automatické • El. okna vpředu i vzadu • El. vnější zpětná zrcátka, vyhřívaná •
Asistent rozjezdu do kopce • Airbagy - čelní a boční vpředu, hlavové, kolenní řidiče • Elektromechanická parkovací brzda, Auto Hold • ESP s ABS, EDS, ASR, MSR • ISOFIX vzadu •
Kontrola tlaku v pneu, nepřímá • Přední opěrky hlavy nastavitelné podélně i výškově • Výstražný trojúhelník • Front Assist vpředu, s nouzovým brzděním • Lane Assist - udržování v
jízdním pruhu • Light Assist - přepínání světel dle provozu v protisměru • Systém rozpoznání chodce • Akustický i optický parkpilot vpředu i vzadu.

Doplňková výbava
Barva karoserie: bílá Pure uni

3 700 Kč

Elektrické otevírání a zavírání víka zavazadlového prostoru

10 800 Kč

Ergo Active sedadlo: sedadlo řidiče nastavitelné ve 14 směrech + přední sedadla vyhřívaná + na straně řidiče s
masážní funkcí

16 200 Kč

Statické LED světlomety, LED denní svícení

26 600 Kč

NAVIGACE Discover Media: 8" barevný dotykový display, Bluetooth, USB, Aux-In, 4 reproduktory vpředu + 4
vzadu, 2 sloty na SD karty, aktualizace zdarma, navigační data pro Evropu na SD kartě, Car-Net "Guide &
Inform", připojení mobilního zařízení, Volkswagen Media Control

23 500 Kč

původní cena vozu s DPH, včetně doplňkové výbavy

1 054 700 Kč

nabídková cena vozu po slevě s DPH

858 600 Kč

nabídková cena po slevě bez DPH

709 587 Kč

Vůz ihned k dodání.
CENOVÝ HIT - mimořádná sleva na tento výstavní vůz ve výši: 196 100 Kč.
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