VW Tiguan Elegance 2.0 TDI 4MOT DS7 200k
Model: AX149T12

Termín dodania: možný odber 01/2021

PREDVÁDZACIE VOZIDLO

Kom. č.: 444 609 / int. č.: 37-373

Technické údaje
Motor:
Prevodovka:
Hmotnosť celková/užitočná (kg):
Dĺžka vozidla/šírka (mm):
Číslo karosérie:
Farba interiéru:
Farba vozidla:
Stav najazdených km:

4-valcový naftový
7 - stupňová DSG automat
1752/498
4509/1839
WVGZZZ5NZMW503222
BG - čierna titan
2T2T - čierna deep perleťová
2394

Výkon kW / PS:
Zrýchlenie z 0 - 100 km/h (s):
-1
Max.krútiaci moment (Nm pri ot/min ):
Max. rýchlosť (km/h):
Spotreba paliva (kombinovaná) WLTP (l):
Objem batožinového priestoru (l):
Emisie CO2 g/100 km:
Počet miest:

147/200
–
–
216
6,7
615
176
5

Sériová výbava Tiguan Elegance
Komfort

Bezpečnosť
Airbag vodiča, spolujazdca s deaktiváciou
Bočné airbagy vpredu
Hlavové airbagy vpredu a vzadu
Kolenný airbag na strane vodiča
ESC elektronický stabilizačný systém
ASR protipreklzový systém
ABS brzdy s antiblokovacím systémom
EBV elektronické rozdeľovanie brznej sily
EDS elektronická uzávierka diferenciálu
MSR regulácia krútiaceho momentu
Elektronická parkovacia brzda s funkciou AUTO-HOLD, asistent rozjazdu do kopca
Assistent zjazdu z kopca
"Front Assist" a "City Brake"
systém na sledovanie diania pred vozidlom a systém núdzového
brzdenia vozidla pri hroziacom čelnom náraze
"Pedestrian Recognition" asistent rozpoznávania kolízie s chodcom
Multikolízna brzda
"Lane Assist" - Asistent zachovania jazdného pruhu, upozornenie
opustenia jazdného pruhu s aktívnym zásahom do riadenia pre udržanie v pruhu
3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách, vpredu výškovo nastaviteľné
Aktívne opierky hlavy vpredu
ISOFIX systém na uchytenie 2 detských sedačiek na zadných sedadlách
Emergency call service - tiesňové volanie
Systém rozpoznania únavy vodiča
Elektronická uzávierka diferenciálu XDS (len pre 4MOTIOM)
Asistent zjazdu z kopca (len pre 4MOTION)

Automatická 3-zónová klimatizácia Climatronic s dodatočným ovládaním
zo zadných sedadiel na stredovej konzole
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, sklápací kľúč
Elektricky ovládané okná vpredu a vzadu
Determálne sklá
Parkovací asistent Park Assist - podpora pre priečne a pozdĺžne parkovanie,
vyparkovanie auta, parkovacie senzory vpredu a vzadu
Rear View - zadná cúvacia kamera
Easy Open a Easy Close
Bezdotykové otvárenie veka batožinového priestoru
Elektrické otváranie a zatváranie batožinového priestora s oneskorením
Bezkľúčové otváranie Keyless Access
Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky sklápateľné
Alarm s kontrolou vnútorného priestoru, zálohovou sirénou a
senzorom proti odtiahnutiu a funkciou SAFE

Interiér

Technika

Imobilizér
Posilovač riadenia s meniacim sa účinkom v závislosti na rýchlosti
Start-Stop System s rekuperáciou brzdnej energie
SCR -Selektívna katalytická redukcia emisií NOx pomocou kvapaliny AdBlue (len pre TDI)
4MOTION Active Control a nastavenie jazdného profilu (len pre 4MOTION)

Osvetlenie

IQ. Light
Matrix LED predné adaptívne svetlomety, LED denné svetlá
Dynamic Light Assist dynamická regulácia diaľkových svetiel
LED zadné svetlá stmavené s meniacou sa grafikou pri brzdení
Coming a leaving home funkcia

Infotainment

Digital Cockpit Pro - 10,25" LCD prístrojový panes s nastaviteľnými funkciami a zobrazením
Rádio Ready2Discover, možnosť dodatočnej aktivácie navigácie cez We Upgrade
8" farebný dotykový displej, Streaming&Internet
Wireless App-Connect - bezdrôtové pripojenie telefónu cez
MirrorLink (Android), AndroidAuto (Android) alebo CarPlay (Apple) v závislosti na
operačnom systéme a verzii telefónu
Digitálny rádiopríjem DAB+
WE Connecgt Plus (3 roky)
Bluetooth hands-free mobilné pripojenie

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca s bedrovými operkami vpredu
Top-Komfortné sedadlá, poťah sedadiel v kombinácii Alcanara / koža
Vienna - stredový pás sedadla a operadla Alcantara, vonkajšie časti
sedadla a operadla Vienna, výplne dverí a lakťová operka v imitácii kože
Osvetlené make-up zrkadielka v slnečných clonách
2 LED lampy na čítanie vpredu a 2 vzadu
LED osvetlenie pristoru pre nohy vpredu
Stredová opierka s odkladacím boxom vpredu, výškovo nastaviteľná
2 ventilašné otvory vzadu, 12V zásuvka vzadu
Sklápateľné delené zadné operadlá 60:40 s nastaviteľným sklonom
Kryt a osvetlenie batožinového priestoru, 12V zásuvka v batožinovom priestore
Dekoratívne obklady Cross na prístrojovej doske a na obložení dverí
Vnútorný chróm paket, chrómové orámovanie cifermíkov a výduchov ventilácie
Operadlá zadných sedadiel so stredovou opierkou vzadu
sklápateľné z bat.priestoru
Podlahové koberčeky vpredu a vzadu
Ambiente Paket - 30 farebných možností podsvietenie dekoratívnych obkladov
palubnej dosky, stredovej konzoly, dverách vpredu a vzadu, osvetlenie
priestoru pre nohy vpredu, vnútorných kľučiek vpredu a vzadu, LED lampy na čítanie,
výstražné svetlá na všetkých dverách
Nástupné lišty vpredu podsvietené z nerez ocele
Make-up zrkadielka v slnečných clonách, osvetlené
Multifunkčný 3-ramenný kožený volant vyhrievaný s riadiacimi páčkami pod volantom,
kožená riadiaca páka

Exteriér

Vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky vo farbe karosérie
Tire Mobility Set, kompresor, náradie a zdvihák, trojuholník
Stmavené sklá od B stĺpika smerom dozadu, absorbujúce cca. 65% svetla
Strešné lyžiny pozdĺžne pochrómované
Chrómová lišta v spodnej časti dverí a okolo nárazníku vpredu a vzadu
Chrómové lišty okolo bočných okien

Cena modelu s 20% DPH
2T2T
RBD
WDD

PFC

PJI

PB

U9C
KA6

41 990,00 €
Doplnková výbava

Obj. kód
čierna deep perleťová

Rádionavigačný systém Discover Media, 8" farebný dotykový displej, Streaming&Internet
Adaptívne pruženie DCC - elektronické nastavenie tlmičov - Normal/Comfort/Sport a nastavenie jazdného profilu
Driver Assistance Plus paket
- Travel Assist - aktívne vedenie vozidla v jazdnom pruhu
- Emergency Assist - asistent zastavenia vozidla v núdzových situáciach
- Asistent zmeny jazdného pruhu, seznor mŕtveho uhla a monitoring okolia pri cúvaní
- Parkovací asistent Park Assist - podpora pre priečne a pozdĺžne parkovanie, vyparkovanie auta
- Proaktívny bezpečnostný systém
Disky z ľahkej zliatiny 7Jx19 Victoria Falls, pneumatiky 235/50 R19 samozalepovacie
ergoActive sedadlá vpredu
- 14-smerovo manuálne nastaviteľné sedadlá s elektricky nastaviteľnou bedernou opierkou a s masážnou funkciou,
- Top-komfortné sedadlá vpredu,
- poťah látka/microfleece ArtVelours,
- bez zásuviek pod prednými sedadlami
2x nabíjacie USB typ C na stredovej konzole vzadu
Area View s cúvacou kamerou Rear Assist - zobrazenie okolia vozidla v 360° uhle, kamera v prednom
nárazníku, v spätných zrkadlách a vzadu

EA5
5NA061161E

550,00 €
550,00 €
940,00 €

830,00 €

620,00 €

420,00 €

100,00 €
350,00 €
30,00 €

Povinná výbava
5NB06150082V

Cena v Eur

40,00 €

Podlahové gumy

320,00 €

Predĺžená záruka na 4 roky/max. 80 000km (od 4.11.2020)
Vaňa do kufra

72,00 €

5NA17327G8Z8S Sada zimné kolesá "Merano" 6,5J x 17 ET 38, 215*65 R17 99H Continenta

Cenníková cena vozidla s DPH

1 680,00 €

48 492,00 €

Cenové zvýhodnenie

-6 102,00 €

Cena vozidla po zľave s DPH

42 390,00 €

Cena vozidla po zľave bez DPH

35 325,00 €

Ušetríte 6 102 € s DPH
(Zľava - Predvádzacie vozidlo 6102 €)

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

