NABÍDKA VOZŮ ZNAČKY VOLKSWAGEN - VW TOURAN 1.5 TSI HIGHLINE
motor:

1.5 TSI

převodovka:

6stupňová mechanická

výkon:

110 kW / 150 PS

barva karosérie:

bílá Pure White - uni lak

interiér:

mikrofleece / látka

cena s DPH:

647 900 Kč

cena bez DPH:

535 455 Kč

ilustrační obrázek modelu

Základní výbava
Bezpečnost a asistenční systémy
Adaptivní tempomat s funkcí Front Assist a City-brake (automatická regulace odstupu od vpředu jedoucího vozu s funkcí Front Assist, zkrácení brzdné dráhy a varování při
nebezpečném snížení odstupu, funkce City-brake - nouzové brzdění do 30 km/h) • Akustický parkovací systém Parkpilot, zvuková signalizace dopředu i dozadu • Akustické a grafické
upozornění nepřipnutých pásů vpředu (grafické upozornění nepřipnutých zadních pásů) • Boční a hlavové airbagy vpředu • Čelní airbagy řidiče a spolujezdce (možnost deaktivace u
spolujezdce, kolenní airbag řidiče) • Elektromechanická parkovací brzda • Elektronický stabilizační systém ESP • Přední opěrky hlavy vpředu nastavitelné podélně a výškově •
Systém sledování únavy řidiče • Tísňové volání • Tříbodové bezpečnostní pásy • Výstražný trojúhelník.
Funkční výbava
12V zásuvka • ACC - automatická regulace odstupu • Ambiente osvětlení, Automatická klimatizace Climatronic • Automatický spínač světlometů • Boční skla vzadu a zadní sklo
zatmavené • Centrální zamykání s bezpečnostní pojistkou a dálkovým ovládáním • Dešťový senzor • Elektronický imobilizér • Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách • Opěradlo
sedadla spolujezdce sklopné (zcela) • Palubní počítač Premium • Přední sedadla výškově nastavitelná • Start-Stop systém.
Kola / pneumatiky
16" kola z lehkých slitin "Karlstad" • Kotoučové brzdy vzadu.
Vnitřní výbava
Multifunkční 3ramenný volant v kůži • Rádio "Composition Media": 8" barevný dotykový displej, 8 reproduktorů, Bluetooth handsfree • Isofix • Top-komfortní sedadla vpředu • Tři
oddělená sedadla v druhé řadě • Bederní opěrky vpředu • Chromované orámování spínače světlometů a panelu pro ovládání vnějších zpětných zrcátek a oken • Dekorace interiéru
"Piano Black" • Dekorace středové konzole "Piano Black" • Dětská pojistka • Kryt zavazadlového prostoru • Loketní opěrka vpředu • Make-up zrcátka ve slunečních clonách •
Nekuřácké provedení • Osvětlení prostoru pro nohy vpředu • Přihrádka u spolujezdce klimatizovaná • Přihrádka ve stropě • Sklopné stolky • Textilní koberečky vpředu a vzadu.
Vnější výbava
Chromované lišty bočních oken • Dvojitá koncová světla, brzdové LED světlo • Halogenové světlomety • Mlhové světlomety • Podélný střešní nosič stříbrný eloxovaný • Rezervní
plnohodnotné kolo z lehkých slitin.

Doplňková výbava
Lakování karoserie - bílá Pure White uni
Elektrické otevírání a zavírání víka zavazadlového prostoru + dálkové odjištění víka
ErgoActive sedadla I: sedadlo řidiče manuálně nastavitelné ve 14 směrech, s masážní funkcí, s nastavením
výšky, vzdálenosti od volantu, délky opěradel stehen, nastavení sklonu sedáku a opěradla na sedadle řidiče,
bederní opěrka elektricky nastavitelná s masážní funkcí na straně řidiče, bederní opěrka vpravo manuální,
schránka pod sedadlem spolujezdce, přední sedadla vyhřívaná, potah sedadel mikrofleece "ArtVelours"

3 700 Kč
10 600 Kč
6 800 Kč

původní cena vozu s DPH, včetně doplňkové výbavy

716 000 Kč

nabídková cena vozu po slevě s DPH

647 900 Kč

nabídková cena po slevě bez DPH

535 455 Kč

Vůz ihned k dodání.
Sleva na tento výstavní vůz: 68 100 Kč.
Dokument byl vygenerován 26. listopadu 2020

