NABÍDKA VOZŮ ZNAČKY VOLKSWAGEN - VW TIGUAN ALLSPACE HIGHLINE 2.0 TDI DSG
4MOTION R-LINE
motor:

2.0 TDI

převodovka:

7stupňová automatická DSG

výkon:

140 kW / 190 PS

barva karosérie:

stříbrná Pyrit - metalický lak

interiér:

R-Line ArtVelours

cena s DPH:

1 298 000 Kč

cena bez DPH:

1 072 727 Kč

ilustrační obrázek modelu

Základní výbava
LED čtecí lampičky • Komfortní sedadla vpředu s bederní opěrkou, nastavitelná, potahy Microfleece "ArtVelours" • Loketní opěrka vpředu • Odkládací kapsy, přihrádky, sklopné
stolky • Textilní koberečky • Chrom. lišty bočních oken • Koncová LED světla vč. brzdového, zatmavená • Podélný střešní nosič stříbrný • LED osvětlení SPZ • Sedadla vzadu dělená,
sklopná, s loketní opěrkou • Rádio "Composition Media" - 6,5" barevný dotyk. displej, 8 repro, CD, SD, USB, Aux-in • Dojezdové rezervní kolo, nářadí, zvedák • Kotoučové brzdy •
Volba profilu jízdy • Ambiente osvětlení • Automatická klimatizace Climatronic 3zónová • Automatické svícení, Coming/Leaving Home • Okna vzadu zatmavená • Dálkové centrální
zamykání • El. imobilizér • Opěradlo u spolujezdce sklopné (zcela) • Palubní počítač Premium • Pohon všech kol • Posilovač řízení • Start-Stop systém • Vnitřní zpět. zrcátko s
automat. clonou • El. okna vpředu i vzadu • El. vnější zpětná zrcátka, vyhřívaná • Asistent rozjezdu do kopce • Airbagy - čelní a boční vpředu, hlavové, kolenní řidiče • Elektromech.
parkovací brzda, Auto Hold • ESP s ABS, EDS, ASR, MSR • ISOFIX vzadu • Kontrola tlaku v pneu - nepřímá • Přední opěrky hlavy nastavitelné podélně i výškově • Sledování únavy
řidiče • 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 • Zpětná kamera • ACC – adaptivní tempomat, automatická regulace odstupu od vpředu jedoucího vozu (do 160 km/h), funkce City - nouzové brzdění (do
30 km/h) • Active Info Display - 12,3" obrazovka s barevným multifunkčním ukazatelem • Bezklíčové odemykání Keyless Access včetně bezklíčového startování • Tire Mobility Set,
12V kompresor, lepící hmota • Statické LED světlomety, LED denní svícení.
R-line Interiér a Exteriér • 19" hliníková kola "Sebring", pneumatiky: 255/45 R19 (samozacelující), bezpečnostní šrouby proti krádeži • Potahy v látce "Race", středový pruh látka
"Race", bočnice mikrovlákno "San Remo" • Kryty pedálů z leštěné oceli • Koberečky vpředu a vzadu • Nárazníky a rozšíření prahů v "R-line" stylu, rozšíření blatníků černé •
Multifunkční sportovní volant v kůži, R-line logo • Černý potah stropu • Zadní spoiler v "R-line" stylu • Nástupní lišty vpředu s R-line nápisem.

Doplňková výbava
Metalický lak

15 700 Kč

Telefoní rozhraní Comfort

12 100 Kč

Soundsystem

18 200 Kč

Asistenční systém pro monitorování okolí

17 000 Kč

Asistenční paket II: Emergency Assist + Traffic Jam Assist + Side Asisst + Lane Asisst

12 200 Kč

Paket parkování I: automat. parkovací asistent
Paket zrcátka: vnější zrcátka el. sklopná, náklon pravého při zpátečce

9 300 Kč
4 700 Kč

Zimní výbava II: vyhřívané zadní sedačky a trysky ostřikovačů předního skla

20 500 Kč

Tažné zařízení výklopné s el. odjištěním

23 700 Kč

Navigace "Discover Pro"

56 500 Kč

Rozpoznávání dopravních značek

0 Kč

původní cena vozu s DPH, včetně doplňkové výbavy

1 455 800 Kč

nabídková cena vozu po slevě s DPH

1 298 000 Kč

nabídková cena po slevě bez DPH

1 072 727 Kč

Vůz ihned k dodání.
Sleva na tento výstavní vůz: 157 800 Kč.
Dokument byl vygenerován 3. března 2021

