
Model: 1233AV12 Termín dodania: Ihneď Kom. č.: 441 816 / int. č.: 37-079

Motor: 3-valcový benzínový motor 44/ 60

Prevodovka: 5-stupňová manuálna 14,4

Hmotnosť celková/užitočná (kg): 1.330 / 394 95/3.000-4.300

Dĺžka vozidla/šírka + zrkadlá (mm): 3.600 / 1.645 162

Číslo karosérie: WVWZZZAAZLD032905 5,1 - 5,2

Kód poťahu/pal.doska/farba interieru: KB/čierna-čierna/béžová-čierna titanium 251-959

Farba vozidla: G2G2 - červená 115 - 117

Stav najazdených km: 5 km Počet miest: 5

Komfort

Airbag vodiča, spolujazdca s deaktiváciou Klimatizácia "Climatic" s peľovým a prachovým filtrom

Kombinované bočné predné a hlavové airbagy vpredu a vzadu Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním

ESC elektronický stabilizačný systém Elektricky ovládané okná vpredu

ASR protipreklzový systém Vonkajšie spätné zrkadlá nastaviteľné zvnútra

ABS brzdy s antiblokovacím systémom Determálne sklá

EBV elektronické rozdeľovanie brznej sily Interiér

EDS elektronická uzávierka diferenciálu 3-ramenný volant, výškovo nastaviteľný

MSR regulácia krútiaceho momentu Chrómové vnútorné kľučky dverí

Assistent rozjazdu do kopca Sedadlá v látke "fusion"

Lane Assist - asistent zachovania jazdného pruhu Easy Entry funkcia

3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách, Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča

Indikácia nezapnutia bezpečnostných pásov vodiča a spolujazdca, Operadlá zadných sedadiel asymetricky delené a sklopné

zvuková a optická, (zadné sedadlá optická) Dash pad black cube

2 hlavové opierky sedadiel vzadu Výduchy klimatizácie a orámovanie rádia a klimatizácie chrómové

ISOFIX systém na uchytenie 2 detských sedačiek na zadných sedadlách Stredová konzola vrátane 1 držiaku na poháre vpredu a 1 vzadu

Technika Slnečné clony vpredu

Imobilizér Osvetlenie interiéru so stmavením a oneskorením vypnutia

Kontrola stavu tlaku v pneumatikách cez snímače ABS Odkladacia schránka pred spolujazdcom uzatvárateľná

Elektomechanický posilňovač riadenia Odkladacie priestory a držiak na 1l fľaše vo dverách vpredu

Systém rekuperácie brzdnej energie a Start-Stop System Kryt a osvetlenie batožinového priestoru

Kotúčové brzdy vpredu Dvojitá podlaha batožinového priestoru s meniteľnou výškou dna

Osvetlenie (nie EcoFuel)

Halogénové predné svetlomety, LED denné svetlá Exteriér

Komfortné bočné smerovky Nárazníky, kľučky a spätné zrkadlá vo farbe karosérie

Infotainment Oceľové disky 5Jx14, pneumatiky 175/65 R14,

USB, Rádio Composition s MP3 prehrávačom, 2x20W, 2 reproduktory vpredu pochrómovaný kryt kolies s logom VW

Palubný počítač Plus Tire set - lepiaca sada, náradie a trojuholník

VW Connect-zobrazenie informácií o vozidle v telefone

Cena modelu s 20% DPH 10 490,00 €

Obj. kód Cena v Eur

G2G2 159,60 €

Comfort Paket

Drive Assistance Paket - tempomat, parkovacie senzory vzadu, cúvacia kamera Rear Assist

Winter Paket - Vyhrievané predné sedadlá, elektricky ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá, na vodičovej strane

asferické, hmlové svetlá vpredu

Light & Vision Paket - Coming Home a Leaving Home funkcia, automatické denné svietenie, dažďový senzor

3L3 Výškovo nastaviteľné predné sedadlá 90,00

PRA Dojazdová oceľová rezerva 5Jx14 100,00

Cenníková cena vozidla: 11 589,60 €

Cenové zvýhodnenie (ušetríte): -500,00 €

Celková cena vozidla s DPH: 11 089,60 €

Ceková cena vozidla bez DPH: 9 241,33 €

Doplnková výbava

VW up! 1.0 60k 5G

Technické údaje

Výkon kW / PS: 

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h (s): 

Max.krútiaci moment (Nm pri ot/min-1):

Max. rýchlosť (km/h): 

Spotreba paliva (kombinovaná) (l): 

Objem batožinového priestoru (l):

Emisie CO2 g/km: 

Sériová výbava up! 

Bezpečnosť

červená

Ušetríte 500,- Eur s DPH

VWFS -  možné akciové financovanie na 1/3, 1/4 alebo s úrokom 0%

Autonovo a.s., Zvolenská cesta 40, Banská Bystrica, tel.: 048/43 66 300,  www.autonovo.sk

W20 750,00 €


