Passat Var. Elegance 2.0 TDI EVO DS7
Kód vozidla X3WAEB

Cena*
Passat Var. Elegance 2.0 TDI EVO DS7

Nezáväzná odporúčaná cena

44.400,- €

Dôležité upozornenie.
Vozidlá zverejnené na našich stránkach nepredstavujú ponuku na uzavretie online-kúpnej zmluvy, uvedené údaje o cenách sú nezáväzné a odporúčané. Po konfigurácií
Vami zvoleného vozidla je potrebné obrátiť sa so žiadosťou o zaslanie ponuky na uzavretie kúpnej zmluvy na autorizovaných predajcov, ktorí sú Vám radi k dispozícií.
Stav km: 0 (orientačný údaj, vozidlo je nové od výrobcu).V prípade predvádzacích vozidiel sa stav km mení priebežne a konkrétnu informáciu Vám poskytne Váš
predajca.
Údaje o spotrebe a CO2
Uvedené hodnoty spotreby paliva, emisií CO2 a spotreby elektrickej energie sú namerané na základe cyklu WLTP v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/1151. Tieto
údaje slúžia len pre účel porovnania medzi jednotlivými typmi vozidiel a nevzťahujú sa na jednotlivé vozidlo a nie sú súčasťou ponuky. Spotreba paliva, elektrickej
energie a emisií CO2 vozidla sú ovplyvnené viacerými faktormi, ako výbava a príslušenstvo vozidla (napr. širšie pneumatiky, klimatizácia, strešný nosič), ale aj štýlom
jazdy a okolitými podmienkami, ktoré môžu viesť k odchýlkam od uvedených hodnôt pre konfigurovaný model. Výnimkou sú vozidlá ukončenej série, kde boli uvedené
hodnoty spotreby paliva a emisií CO 2 zistené podľa pôvodného meracieho cyklu NEDC a nie sú porovnateľné s hodnotami na základe aktuálneho spôsobu merania
WLTP. Viac informácií nájdete na www.vw.sk/wltp, alebo u každého autorizovaného predajcu VW.
*Ak nie je uvedené inak, všetky ceny sú nezáväzné, odporúčané zahrňujúce 20 % DPH a prepravné náklady. Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že cenové údaje
nie sú aktuálne. V prípade záujmu o bližšie informácie a o uzavretie kúpnej zmluvy kontaktujte, prosím, svojho predajcu a to najmä ohľadom cenovej kalkulácie,
informácií o zmenách v modelových variantoch, v konštrukcii, ako aj ohľadom podrobných technických informácií. Vyhradzujeme si výslovné právo na chyby v cenách a
na chyby pri zadávaní údajov. Zobrazené vozidlá môžu byť vybavené doplnkovou výbavou za príplatok, resp. príplatkovou výbavou. Zároveň môžu byť zobrazované
detaily príplatkovej výbavy, ktoré sa nedodávajú k niektorým modelovým variantom. Pred uzatvorením kúpnej zmluvy sa u vášho predajcu podrobne informujte o
rozsahu sériovej i doplnkovej výbavy vozidla, ako aj o jeho presnej cene.
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Motor
1968 ccm Predný pohon Automatická DSG 7-st.
Výkon 110 kW / 150 k
Nafta:
Spotreba paliva kombinovaná: 4,90 l/100km
Emisie oxidu uhličitého (CO₂) kombinované: 130 g/km
Spolu*
Emisie oxidu uhličitého (CO₂) kombinované: 130 g/km
Emisie NOx: 0,0321 g/km

Lakovanie
čierna

čierna deep perleťová

Poťahy
Interiér: čierna titan
Palubná doska: čierna titan
Koberec: čierna titan
Čalúnenie: čierna titan
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710,- €

Výbavy
Strešný nosič strieborný
Bedrové opierky na predných sedadlách
Parkovacie senzory vpredu a vzadu
Hmlové svetlá s odbočovacou funkciou
Palubný počítač Premium - farebný
Airbag vodiča a spolujazdca, bočné
airbagy vpredu, hlavové airbagy vpredu a vzadu, kolenný airbag na strane vodiča
ESC, ABS s EBV, ASR, EDS, MSR,
(Elektronická uzávierka diferenciálu XDS pre *MY *PR *9T)
Imobilizér
Centrálne zamykanie s diaľkovým
ovládaním bez funkcie Safelock, KEYLESS GO - štartovacie tlačidlo pri radiacej páke
Elektromechanický posilňovač riadenia s
meniacim sa účinkom v závislosti na rýchlosti
Elektricky ovládané okná vpredu a vzadu
Stredová opierka rúk s odkladacím boxom
vpredu, výškovo nastaviteľná, 2 ventilačné otvory vzadu, 12V zásuvka vzadu
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a
spolujazdca
Automatická 3-zónová klimatizácia
Climatronic s dodatočným ovládaním zo zadných sedadiel na stredovej konzole 2x
nabíjacie USB v stredovej konzole vzadu
Rádionavigačný systém Discover Media, 8"
farebný dotykový displej, Streaming&Internet (navigovanie len vo vybraných jazykoch)
Alarm Plus s kontrolou vnútorného
priestoru, zálohovou sirénou a senzorom proti odtiahnutiu
Podlahové koberčeky vpredu a vzadu
Rezervné koleso z ľahkých zliatin
Make-up zrkadielka v slnečných clonách
osvetlené LED
Front Assist a City Brake - systém
na sledovanie diania pred vozidlom a systém núdzového brzdenia vozidla pri hroziacom
čelnom náraze
12V zásuvka v batožinovom priestore
LED predné svetlomety
Adaptívny tempomat ACC do 210 km/h s
prediktívnou funkciou
Nefajčiarska výbava

Stav k 06.07.2021

Výbavy
Elektronická parkovacia brzda s
AUTO-HOLD funkciou a asistentom rozjazdu do kopca
Predné hlavové opierky bezpečnostne
optimalizované, výškovo a pozdĺžne nastaviteľné
3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých
sedadlách, vpredu výškovo nastaviteľné, 3 hlavové opierky sedadiel vzadu
Lane Assist-asistent zachovania jazdného
pruhu upozornenie opustenia jazdného pruhu
Kolenný airbag vodiča
ISOFIX systém na uchytenie 2 detských
sedačiek na zadných sedadlách s Toptether
Kontrola stavu tlaku v pneumatikách cez
snímače ABS
Automatické otváranie veka batožinového
priestoru na diaľkovom ovládaní
Multikolízna brzda
Systém rozpoznania únavy vodiča
Elektricky ovládané a vyhrievané
vonkajšie spätné zrkadlá, na vodičovej strane asferické na vodičovej strane stmievateľné,
s osvetlením okolia
Vnútorné spätné zrkadlo automaticky
stmievateľné
Osvetlenie interiéru vpredu a vzadu so
stmavením a oneskorením vypnutia, 2 lampy na čítanie vpredu, LED osvetlenie na čítanie
s chrómovým lemom vpredu a vzadu
2 držiaky na poháre vpredu s krytom
Dekoratívne obklady Dayton Brush
na prístrojovej doske a na obložení dverí
LED osvetlenie tabuľky s evidenčným
číslom
LED zadné svetlá
Top-Komfortné sedadlá (len vpredu) v
kombinácii Alcantara / koža Vienna - stredový pás sedadla a operadla Alcantara vnútorné
časti sedadla a operadla Vienna, výplne dverí a lakťová opierka v imitácii kože
LED denné svetlá
Operadlá zadných sedadiel asymetricky
delené a sklopné 40:20:40
Otvor v operadle zadných sedadiel,
stredová opierka na ruky vzadu s odkladacím priestorom a 2 držiakmi na nápoje
Upevňovacie oká a závesné háčiky v
batožinovom priestore (Comfortline a Highline aj 12V zásuvka)
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Výbavy
Bluetooth hands-free mobilné
pripojenie
Dažďový senzor, Coming a Leaving home
funkcia
Determálne sklá
Spätné zrkadlá a kľučky dverí a
nárazníky vo farbe karosérie
Nasávací otvor vzduchu v spodnej časti
nárazníku čierny s chrómovou lištou v strede a na spodnej časti nárazníka
Lišty na bokoch a vzadu na nárazníku
chrómové
Chrómové lišty okolo bočných okien
Nástupné lišty vpredu a vzadu z nerez
ocele
Vyhrievané predné sedadlá, vyhrievané
trysky ostrekovačov predného skla
Start-Stop System s rekuperáciou
brzdnej energie
Emergency call service - tiesňové
volanie
Traffic Jam Assist - asistent jazdy v
dopravnej zápche Emergency Assist - asistent zastavenia vozidla v núdzových situáciach
Vnútorný chróm Paket
- chrómové orámovanie ciferníkov a výduchov ventilácie
Digitálny rádiopríjem DAB+
Pedestrian Recognition asistent
rozpoznávania kolízie s chodcom s funkciou núdzového brzdenia
Balík NCAP
Sign Assist - rozpoznávanie a
zobrazovanie dopravných značiek na palubnom počítači
WE Connect Plus (3 roky)
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Výbava na želenie
Multifunkčný 3-ramenný vyhrievaný kožený
volant s radiacimi páčkami pod volantom, kožená radiaca páka
Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky
sklápateľné, s osvetlením okolia vozidla, na strane vodiča
automaticky stmievateľné

0,- €

Wireless App-Connect - bezdrôtové
pripojenie telefónu cez MirrorLink (Android), AndroidAuto
(Android) alebo CarPlay (Apple) v závislosti na operačnom
systéme a verzii telefónu

230,- €

Cúvacia kamera Rear Assist

0,- €

Easy Open - bezdotykové otváranie a
zatvárenie veka batožinového priestoru, elektricky ovládaný kryt
batožinového priestoru, bezkľúčový prístup a štartovací systém
Keyless Access

310,- €

Disky z ľahkej zliatiny 7Jx17 Soho
antrazit, spredu leštené, pneumatiky 215/55 R17 AirStop®

170,- €

Travel Assist
Side Assist Plus - Asistent zmeny jazdného pruhu a monitor
mŕtveho uhla Parkovací asistent Park Assist - podpora pre
priečne a pozdĺžne parkovanie, vyparkovanie auta

580,- €

IQ. Light
- Matrix LED predné adaptívne svetlomety, LED denné svetlá Dynamic Light Assist dynamická regulácia diaľkových svetiel LED zadné svetlá s dynamickými smerovkami
Premium Paket
- IQ. Light Matrix LED predné adaptívne svetlomety, LED denné
svetlá Dynamic Light Assist dynamická regulácia diaľkových
svetiel LED zadné svetlá s dynamickými smerovkami Rádionavigačný systém Discover Media s Volkswagen Media
Control, 8" farebný dotykový displej, USB - Cúvacia kamera Rear
Assist - Bezkľúčové otváranie Keyless Access
Technik Paket
- Parkovací asistent Park Assist, parkovacie senzory vpredu a
vzadu - podpora pre priečne a pozdĺžne parkovanie,
vyparkovanie auta - Cúvacia kamera Rear Assist - Vonkajšie
spätné zrkadlá elektricky sklápateľné, s osvetlením okolia
vozidla, na strane vodiča automaticky stmievateľné
WLTP 3
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160,- €

0,- €

2.370,- €

170,- €

0,- €

Technické údaje
Motor - Konštrukcia

2.0 Nafta

Výkon

110 kW 150 k

Zdvihový objem

1968 ccm

Prevodovka

Automatická DSG 7-st.

Pohon

Predný pohon

Počet dverí

4

Počet miest

5

Celková prípustná hmotnosť

2200 kg

Pohotovostná hmotnosť

1599 kg

Skutočná hmotnosť

1678 kg

Spotreba paliva kombinovaná (Nafta)

4,90 l/100km

Emisie oxidu uhličitého (CO₂) kombinované

130 g/km

Emisie oxidu dusíka

0,0321 g/km

Číslo karosérie

WVWZZZ3CZME080170

Predajca
HÍLEK a spol. Bratislava
Dúbravčická 3311/1H
841 02 Bratislava
+421 2 64286520
dojcak@hilek.sk
https://www.hilek.sk
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