NABÍDKA NOVÝCH VOZŮ - VW PASSAT 1.5 TSI DSG BUSINESS
motor:

1.5 TSI

převodovka:

7stupňová automatická DSG

výkon:

110 kW / 150 PS

barva karosérie:

stříbrná Pyrit - metalický lak

interiér:

látka - titanově černá

cena vozu celkem:

875 200 Kč

nabídková cena:

724 600 Kč

Základní výbava
12V zásuvka • 16" kola z lehkých slitin "Sepang", 6,5Jx16, pneumatiky 215/60 R16 • 2x LED osvětlení na čtení vpředu a vzadu • 8 reproduktorů • ACC - automatická regulace
odstupu od vpředu jedoucího vozu s omezovačem, do 210 km/h, v kombinaci s navigací funkce prediktivního tempomatu • Akustický parkovací systém Parkpilot vpředu i vzadu •
Asistent rozjezdu do kopce • Automatická klimatizace Climatronic 3zónová • klimatizovaná přihrádka spolujezdce • Automatický spínač světlometů Coming/Leaving home • dešťový
senzor • Bezpečnostní šrouby kol • Boční airbagy vpředu a vzadu s hlavovými airbagy vpředu • Centrální zamykání s bezpečnostní pojistkou a dálkovým ovládáním • Čalounění
stropu v béžová St.Tropez • Čelní airbag řidiče a spolujezdce, u spolujezdce s možností deaktivace, airbag kolenou na straně řidiče • Čelní sklo tepelně izolující reflektující
infračervené záření • Dálkové odjištění zavazadlového prostoru • Dekorace interiéru "Cross Hatch" • Dekorace interiéru "Piano Black" • Elektromechanická parkovací brzda s funkcí
Auto Hold • Elektronický imobilizér • ergoComfort sedadlo na straně řidiče, elektrické nastavení opěradla na straně řidiče s masážní funkcí, přední sedadla výškově nastavitelná •
Front Assist • Hlavice řadicí páky v kůži • Chromované lišty bočních oken • Chromované orámování větracích otvorů, spínačů světlometů • Isofix • Kontrola poklesu tlaku vzduchu v
pneu • Kotoučové brzdy vpředu a vzadu • LED světlomety včetně LED denního svícení • LED zadní světla • Loketní opěrka vpředu s odkládacím prostorem a výdechy ventilace
dozadu • Longlife režim - prodloužený servisní interval • Make-up zrcátka ve slunečních clonách s osvětlením • Multifunkční 3ramenný volant v kůži s pádly pro řazení převodovky
DSG • Nástupní a varovné LED osvětlení • NCAP balíček: systém rozpoznání chodce, Lane Assist • Osvětlení prostoru pro nohy vpředu • Palubní počítač "Plus" • Plnohodnotné
ocelové rezervní kolo • Potahy sedadel látkové, design "Weave" • PreCrash - proaktivní bezpečnostní systém, v případě elektronického vyhodnocení rizika nehody dojde k
automatickému dovření oken, příp. panoramatického okna, natlakování brzd a přitažení bezpečnostních pásů • Rádio "Composition Media": 6,5" barevný dotykový displej,
reproduktory vpředu a vzadu, 2x USB-C, FM příjem, Bluetooth, licence We Connect Plus na 1 rok • Regulace dosahu dálkových světel • Rozhraní USB-C a 1 USB slot na nabíjení •
Sada nářadí a zvedák vozu • Start-Stop systém • Systém sledování únavy řidiče • Textilní koberečky vpředu a vzadu • Tónovaná skla v zeleném odstínu • Travel Assist vč.
Emergency Assist, Traffic Jam Assist (asistent jízdy v koloně) • Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou • Zadní mlhový světlomet.

Doplňková výbava
Metalický lak
Sériové potahy sedadel, látkové, design "Weave"

18 500 Kč
0 Kč

Mlhové světlomety se statickým přisvětlováním do zatáček

5 600 Kč

App Connect: propojení SmartPhone s infotaintmentem vozu

5 900 Kč

Zimní výbava I: vyhřívané přední sedačky a trysky ostřikovačů čelního skla

8 300 Kč

původní cena vozu s DPH, včetně doplňkové výbavy

875 200 Kč

nabídková cena vozu po slevě s DPH

724 600 Kč

nabídková cena po slevě bez DPH

598 843 Kč

Vůz ihned k dodání.
CENOVÝ HIT - mimořádná sleva na tento výstavní vůz ve výši: 150 600 Kč.
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