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Oferta dla firmy

Twoja konfiguracja:

Passat Variant Highline

Lakier:

Popielaty "Mangan" metalik

Wnętrze:

Tapicerka czarna

Felgi:

Obręcze aluminiowe

London 7J x 17

Silnik: 1.5 TSI ACT 

110 kW 150 KM / 3G54DZ

Skrzynia biegów: DSG, 7-stopniowa

Zużycie paliwa*: 5.6l/100km

Średni poziom Emisji CO
2

*: 126g/km

* Od dnia 1  września 2017 r. niektóre nowe pojazdy są homologowane z wykorzystaniem światowej zharmonizowanej procedury badania pojazdów lekkich (WLTP), która jest nową,

bardziej realistyczną procedurą pomiaru zużycia paliwa i emisji CO2. Od dnia 1  września 2018 r. WLTP w pełni zastąpi nowy europejski cykl jezdny (NED C), który stanowi obecną

procedurę badania. Ze względu na bardziej realistyczne warunki badania wartości zużycia paliwa i emisji CO2 mierzone na podstawie WLTP są w wielu przypadkach w liczbach

bezwzględnych wyższe od wartości mierzonych na podstawie NED C. D ane na podstawie świadectw homologacji typu. 



Wyposażenie standardowe

Koła

Kategoria 0

Obręcze aluminiowe London 7J x 17

Opony samouszczelniające się 215/55 R17

Pełnowymiarowe koło zapasowe aluminiowe

17''

Zewnętrzne

Czujnik zmierzchu - automatyczne włączenie

świateł z funkcją Coming / Leaving Home

Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane

Listwy progowe ze stali nierdzewnej

Pakiet Lusterka

Reflektory przeciwmgielne, z przodu, z funkcją

statycznego doświetlania zakrętów

Relingi dachowe, srebrne

Tylne światła w technologii LED, przyciemniane

Wewnętrzne

Aktywne przednie zagłówki, regulowane w

dwóch płaszczyznach

Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu

Fotel kierowcy ergoComfort z elektryczną

regulacją odcinka lędźwiowego

Fotele przednie Top-Komfort

Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą

Kierownica 3-ramienna, multifunkcyjna,

obszyta skórą z funkcją Tiptronic

Konsola środkowa ze wstawkami Piano Black

Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej j,

przednich drzwiach "Szczotkowane aluminium"

Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu

Podłokietnik z przodu regulowany na

wysokość, ze schowkiem oraz dwoma

nawiewami powietrza dla pasażerów z tyłu

Podświetlenie w listwach wykończeniowych w

drzwiach

Regulowane podparcia lędźwi w fotelach

przednich , dla kierowcy z regulacją elektryczną

Tapicerka siedzeń - środkowa część Alcantara,

boczne części pokryte skórą Vienna

Tylna kanapa asymetryczna z rozkładanym

podłokietnikiem i możliwością składania

Wspomaganie układu kierowniczego,

elektromechaniczne

Zbiornik paliwa 66 litrów

Elektryczne i funkcjonalne

8 głośników

Aktywny tempomat ACC do 210 km/h z

automatyczną regulacją odległości oraz funkcją

"stop & go"

Czujnik deszczu

Dysze spryskiwaczy ogrzewane (szyba przednia)

Gniazda zasilające 12 V: w konsoli środkowej z

przodu i z tyłu oraz w bagażniku

Instalacja telefoniczna (Bluetooth)

Klimatyzacja automatyczna Climatronic,

trzystrefowa z filtrem antyalergicznym

Komputer pokładowy Premium z kolorowym

wyświetlaczem

Lusterko wsteczne, automatycznie

przyciemniane

Podgrzewane przednie fotele z oddzielną

regulacją podgrzewania

Profile jazdy: SPORT, NORMAL, ECO i

INDIVIDUAL

System Park Pilot - czujniki parkowania z

przodu i z tyłu

System radiowy Composition Media

System Start-Stop wyłączający silnik podczas

postoju z systemem rekuperacji energii

odzyskiwanej podczas hamowania

Bezpieczeństwo

Aktywny system ochrony pasażerów Pre-Crash

Asystent podjazdu

Deaktywacja poduszki powietrznej dla pasażera

Emergency call - automatyczne wzywanie

pomocy

Wyposażenie standardowe:

Passat Variant Highline 1.5 TSI ACT 110

kW / 150 KM DSG, 7-stopniowa



ESP - system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR,

ABS, EDS, MSR, asystentem siły hamowania

Kurtyny powietrzne dla pasażerów z przod i z

tyłu

Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach

System "Front Assist" z funkcją awaryjnego

hamowania (dla ACC do 210 km/h)

System rozpoznający zmęczenie kierowcy

System rozszerzonej ochrony pieszych

Wyposażenie standardowe:

Passat Variant Highline 1.5 TSI ACT 110

kW / 150 KM DSG, 7-stopniowa



NEDC

Emisja CO2

Średni poziom emisji CO2 126 g/km

Zużycie paliwa

Zużycie paliwa – cykl

miejski

6.8 l/100km

Zużycie paliwa – poza

miastem

4.8 l/100km

Zużycie paliwa – średnio 5.6 l/100km

WLTP

Emisja CO2

Cykl mieszany 160 g/km

Zużycie paliwa

Cykl mieszany 7.1 l/100km

Silnik

Siln ik 4-cylindrowy, benzynowy

Pojemność 1.498 cm³

M oc max., kW 110,00 kW

M ax. moment obr., Nm

przy obr. / min

250 Nm / 1500 - 3500 1/min

Norma emisji spalin EURO 6 AG

Skrzynia b iegów, seryjn ie DSG, 7-stopniowa

Akumulator / Alternator - A

Waga

Ładowność 425 - 670 kg

M asa własna min . 1.465 kg

Dopuszczalna masa

całkowita

2.060 kg

Dopuszczalna masa holowanej przyczepy

z hamulcem, przy

wzniesien iu 12%

1.600 kg

bez hamulca 730 kg

Dopuszczalne obciążenie

haka / dachu

90 kg / 100 kg

Osiągi

Prędkość maksymalna 213 km/h

Przyspieszenie 0-80/0-

100 km

6,6 s / 8,8 s

Wymiary zewnętrzne

Długość, min ./ Długość,

max.

4.767 mm / 4.887 mm

Szerokość / Szerokość,

max

1.832 mm / 1.832 mm

Wysokość max. 1.516 mm

Rozstaw osi 2.786 mm

Rozstaw kół przód min . /

max.

1.578 mm / 1.586 mm

Rozstaw kół tył min . /

max.

1.562 mm / 1.570 mm

Wymiary bagażnika

Długość z oparciami

złożonymi

2.018 mm

Szerokość 1.005 mm

Pojemność bagażnika przy

rozłożonej tylnej kanapie

650 l / - l / - l

Pojemność bagażnika

maksymalna

1.780 l

Pozostałe dane

Średnica zawracania 11.700 mm

Pojemność zb iorn ika

paliwa

66 l

Dane techniczne

Od dnia 1  września 2017 r. niektóre nowe pojazdy są homologowane z wykorzystaniem światowej zharmonizowanej procedury badania pojazdów lekkich (WLTP), która jest nową,

bardziej realistyczną procedurą pomiaru zużycia paliwa i emisji CO2. Od dnia 1  września 2018 r. WLTP w pełni zastąpi nowy europejski cykl jezdny (NED C), który stanowi obecną

procedurę badania. Ze względu na bardziej realistyczne warunki badania wartości zużycia paliwa i emisji CO2 mierzone na podstawie WLTP są w wielu przypadkach w liczbach

bezwzględnych wyższe od wartości mierzonych na podstawie NED C. D ane na podstawie świadectw homologacji typu.



3 690 złPakiet Business

System nawigacji satelitarnej Discover Media

Car-Net: Guide & Inform (3 lata), Security &

Service Basic (10 lat) & Plus (3 lata) w połączeniu

z nawigacją

System Dynamic Light Assist - automatyczne

światła drogowe

Reflektory LED Top

System rozpoznawania znakow drogowych

System Keyless Access - bezkluczykowy dostęp i

uruchamianie pojazdu

Karta SD z mapą Europy

Wyposażenie dodatkowe

- System Keyless Access - bezkluczykowy

dostęp i uruchamianie pojazdu w

połączeniu z alarmem

- Roleta przestrzeni bagażowej składana,

z możliwością demontażu

- System bezdotykowego otwierania i

zamykania pokrywy bagażnika

- Alarm antywłamaniowy z funkcją

dozoru wnętrza, niezależnym zasilaniem

i czujnikiem przechyłu

Usługi dodatkowe dealera

Rabat obowiązuje przy finansowaniu zakupu przez firmę

leasingową.

139 590 zł

14 010 zł

153 600 zł

(21%) 32 256 zł

121 344 zł

121 344 zł

98 654 zł

2 010 zł

123 354 zł

Cena modelu:

Wartość wyposażenia

dodatkowego:

Cena katalogowa konfiguracji:

Rabat flotowy:

Cena samochodu z

uwzględnieniem rabatu

flotowego:

brutto:

netto:

Wartość usług dodatkowych:

Cena całkowita samochodu:

Szczegóły konfiguracji:

Passat Variant Highline 1.5 TSI ACT

110 kW / 150 KM DSG, 7-stopniowa /

3G54DZ

Kod konfiguracji: V3NUHEKQ

2 660 złPopielaty "Mangan" metalik5V5V

Bez dopłaty

Obręcze aluminiowe London 7J x 17F94

Bez dopłatyTapicerka czarnaTO

830 zł

Car-Net: App Connect z Volkswagen

Media Control

9WX

1 250 złSystem Easy Open / Easy ClosePEX

1 710 zł

Szyba tylna oraz boczne tylne

przyciemniane

4KF

1 900 zł

System Rear Assist - kamera cofaniaKA2

1 970 zł

Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back

-up-Horn), funkcją dozoru wnętrza i

czujnikiem przechyłu

WD4

Bez dopłaty

Złącze AUX-IN z dwoma gniazdami USB z

możliwością podłączenia urządzeń typu

iPod/iPhone

UI2

2 010 złInne - podwyżka inflacyjna

Podane ceny są cenami brutto 



Michał Wąsowski

500 416 895, 500 416 895,

michal.wasowski@zasada.waw.pl

Autoryzowany Dealer VW Auto Special Zasada

AUTO SPECIAL Warszawa, Warszawa

Nowy Volkswagen dla Twojej firmy

jest tak blisko!

Informacje zawarte na stronie nie są prawnie wiążące i nie mają charakteru oferty w  rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zamieszczone na witrynie zdjęcia jedynie przykładowo obrazują

prezentowane treści. Niektóre elementy wyposażenia opisane i demonstrowane na stronie mogą być dostępne tylko w wybranych krajach lub wyłącznie za dodatkową opłatą. D la

uzyskania aktualnych specyfikacji produktów w danym kraju należy kontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem marki Volkswagen. Wszelkie w iążące ustalenia dotyczące

wyposażenia i specyfikacji pojazdu następują każdorazowo w indywidualnej umowie zawieranej przez strony.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone

w normie ISO22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega obowiązkowi

zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20  stycznia 2005 r.

o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tj. D z.U . 2018 r., poz. 578) Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach:

https://www.volkswagen.pl/pl/ochrona-srodowiska/recykling-samochodow.html


