
Model: 3H947T12 Termín dodania: 02/2021 Kom. č.: 446 234  / int. č.:  37-459 PREDVÁDZACIE VOZIDLO

Motor: 4-valcový naftový 147/200

Prevodovka: 7-stupňová DSG automatická –

Hmotnosť celková/užitočná (kg): 1843/447 –

Dĺžka vozidla/šírka (mm): 4866/1871 230

Číslo karosérie: WVWZZZ3HZME504104 5,9

Farba interiéru: OH - čierna / čierna titan –
Farba vozidla: 0R0R - biela oryx perleťová 154

Počet km: 724 5

Adaptívny tempomat ACC do 210 km/h s preditktívnou funkciou

Airbag vodiča, spolujazdca s deaktiváciou, bočné airbagy vpredu, hlavové airbagy vpredu prispôsobenie rýchlosti rýchlostným obmedzeniam a profilu vozovky

a vzadu, kolenný airbag pre vodiča "Lane Assist" - Asistent zachovania jazdného pruhu s aktívnym zásahom do riadenia

ESC elektronický stabilizačný systém Parkovacie senzory vpredu a vzadu

ASR protipreklzový systém Centrálne zamyknaie s diaľkovým ovládaním, "KEYLESS GO" - štartovacie tlačítko

ABS brzdy s antiblokovacím systémom  pri radiacej páke

EBV elektronické rozdeľovanie brzdnej sily Bezkľúčové otváranie Keyless Access

EDS elektronická uzávierka diferenciálu Easy Open bezdotykové elektrické otváranie veka batožinového priestoru

MSR regulácia krútiaceho momentu Elektricky ovládané okná vpredu a vzadu

Front Assist a "City Brake" - systém na sledovanie diania pred vozidlom a systém Elektricky sklápateľné, elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá

 núdzového brzdenia vozidla pri hroziacom čelnom náraze  na vodičovej strane asférické a stmievateľné

"Pedestrian Recognition" asistent rozpoznávania kolízie s chodcom Akustické čelné sklo, determálne sklá na všetkých oknách

Multikolízna brzda Interiér
Predné hlavové opierky bezpečnostne optimalizované, výškovo nastaviteľné Top-Komfortné predné sedadlá v kombinácii Alcantara / koža "Vienna"

3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách, vpredu výškovo nastaviteľné  - stredový pás sedadla a operadla "Alcantara"

3 hlavové opierky sedadiel vzadu  - vonkajšie časti sedadla a operadla "Vienna"

ISOFIX systém na uchytenie 2 detských sedačiek na zadných sedadlách s Toptether  - výplne dverí a lakťová opierka v imitácii kože

Systém rozpoznania únavy vodiča ergoComfort sedadlo vodiča s elektrickým ovládaním sklonu operadla a bedrovej opierky

Emergency call service - tiesňové volanie Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca

Travel Assist - aktívne vedenie vozidla v jazdnom pruhu Bedrové opierky na predných sedadlách

Traffic Jam Assist - Asistent jazdy v dopravnej zápche Vyhrievané predné sedadlá, vyhrievané trysky ostrekovačov predného skla

Technika Operadlá zadných sedadiel so stredovou opierkou vzadu asymetricky delené a sklopné 60:40

Progresívne riadenie Dekoratívne obklady "Aluminum Silver Rise" na prístrojovej doske a na obložení dverí, 

Elektronická parkovacia brzda s funkciou AUTO-HOLD a asistentom rozjazdu do kopca  stredová konzola v "Piano Black"

Alarm s kontrolou vnútorného priestoru, zálohovou sirénou, senzorom proti odtiahnutiu Osvetlenie interiéru vpredu a vzadu so stmavením a oneskorením vypnutia

 a s funkciou Safelock Vnútorný chróm paket - chrómové orámovanie ciferníkov a výduchov ventilácie

Systém rekuperácie brzdnej energie Vnútorné spätné zrkadlo automaticky stmievateľné 
SCR - Selektívna katalytická redukcia emisií NOx pomocou kvapaliny AdBlue (TDI) Make-up zrkadielka v slnečných clonách, osvetlené LED

Osvetlenie Stredová opierka rúk s odkladacím boxom vpredu, výškovo nastaviteľná, 2 ventilačné

LED predné svetlomety  otvory vzadu, 12V zásuvka vzadu

"Light Assist" regulácia diaľkových svetiel 2 držiaky na poháre vpredu s krytom

Dažďový senzor, "Coming a Leaving home" funkcia Podlahové koberčeky vpredu a vzadu

LED zadné svetlá s dynamickými smerovkami Pedále z nerez ocele

Titanium čierny strop

Digital Cockpit Pro - LCD prístrojový panel s nastaviteľnými funkciami a zobrazením Exteriér
Rádio Ready2Discover, možnosť dodatočnej aktivácie navigácie cez We Upgrade R-Line "Exteriér"

8" farebný dotykový displej, USB typ C, Streaming&Internet  - predný nárazník v R-Line dizajne

8 reproduktorov vpredu a vzadu  - R-Line logo na mriežke chladiča

WE Connect Plus (3 roky)  - R-Line odtrhová liška na veku batožinového priestoru

Digitálny rádiopríjem DAB+ Chrómová lišta okolo bočných okien, v spodnej časti dverí a okolo nárazníka vpredu a vzadu

Bluetooth hands-free mobilné pripojenie Nástupné lišty vpredu a vzadu s nerezovej ocele "R-Line"

Komfort Disky z ľahkej zliatiny 8Jx18 Sebring, strieborné antrazit,

Automatická 3-zónová klimatizácia "Climatic" pneumatiky 245/45 R18 AirStop®

Cena modelu s 20% DPH 46 950,00 €
Obj. kód Cena v Eur

0R0R 1 110,00 €

8I2 180,00 €

P11 0,00 €

2PT 150,00 €

7W4 0,00 €

7Y1 540,00 €

1M6 870,00 €

PGW 360,00 €

Povinná výbava 20,00 €

3G8061500 82V Podlahové gumy 70,00 €

3G8061161 86,00 €

3G807328Z49S 2 304,00 €

EA6 440,00 €

Cenníková cena vozidla s DPH 57 480,00 €

Cenové zvýhodnenie -8 000,00 €

Cena vozidla po zľave  s DPH 49 480,00 €

Cena vozidla po zľave bez DPH 41 233,33 €

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

Bluetooth hands-free mobilné pripojenie Comfort, bezdrôtové nabíjanie pre vybrané telefóny a

bezdrôtové spojenie vonkajšej antény pred radiacou pákou

Ušetríte 9 120 € s DPH

Stmavené sklá od B stĺpika smerom dozadu, absorbujúce cca. 65 % svetla

Multimedia paket v hodnote 1230€ teraz len za:

Rádionavigačný systém Discover Media, 8" farebný dotykový displej, Streaming&Internet

Hlasové ovládanie

(Akciový balík Comfort paket Plus 440 € + Akciový balík Dizajne paket Plus 360 € + Akciový balík Multimedia paket 320 € + Zľava predvádzacie vozidlo 8 000€  )

Rohož do batožinového priestoru

Zimná sada kolies Sebring 8,0J x 18 ET 40, 245/45 R18 96V Continental

Predĺžená záruky na 4 roky / max. 120 000 km (od 07.12.2020)

stredovej konzoly, dverách vpredu a vzadu, osvetlenie priestoru pre nohy vpredu, vnútorných kľučiek

Ambient Paket Plus - 30 farebných možností podsvietenia dekoratívnych obkladov palubnej dosky,

Panoramatické, elektricky výklopné a posuvné strešné okno

Dizajn paket Plus v hodnote 1900€ teraz len za:

vpredu a vzadu, LED lampy na čítanie, výstražné svetlá na všetkých dverách

W9O

Vyhrievané čelné sklo - bez viditeľných vodičov

Comfort paket Plus v hodnote 1570€ teraz len za:

LED predné svetlomety s automatickým natáčaním do zákruty, LED denné svetlá, ostrekovače svetlometov

WinterPaket 2

vyhrievané ostrekovače čelného skla,

2x nabíjacie USB v stredovej konzole vzadu,

230V zásuvka v stredovej konzole vzadu

biela oryx perleťová

Spotreba paliva (kombinovaná) WLTP (l): 

Objem batožinového priestoru (l):
Emisie CO2 g/100 km: 

Počet miest na sedenie:

Sériová výbava Arteon R-Line
Bezpečnosť

Doplnková výbava

Infotainment

Max. rýchlosť (km/h): 

VW Arteon SB R-Line 2.0 TDI DS7 4M SCR  200k

Technické údaje
Výkon kW / PS: 

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h (s): 

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

KA6 820,00 €

W9B

W9E

1 540,00 €

910,00 €

Area View s cúvacou kamerou Rear Assist - zobrazenie okolia vozidla v 360° uhle, kamera v prednom

nárazníku, v spätných zrkadlách a vzadu

Sedadlo vodiča s masážnou funkciou
LED predné svetlomety s automatickým natáčaním do zákruty, Dynamic Light Assist - dynamická regulácia dialkových svetlometov

vyhrievané predné a vonkajšie zadné sedadlá,

Multifunkčný 3-ramenný športový vyhrievaný kožený volant, dotykový s radiacimi páčkami pod volantom

Proaktívny bezpečnostný systém

Side Assist Plus - Asistent zmeny jazdného pruhu - monitor mŕtveho uhla

Ťažné zariadenie, sklápateľné (čiastočne elektricky výklopné)

1 130,00 €




