
Model: CB5C7T12 Termín dodania: 17 týž./2022 Kom. č.: 461 219 / int. č.: 

Motor: 4-valcový naftový 147/200

Prevodovka: 7-stupňová automatická DSG 8

Hmotnosť celková/užitočná (kg): 2280/438 400/ 1.900 - 3.300

Dĺžka vozidla/šírka (mm): 4780/1853 214

Číslo karosérie: 5

Farba interiéru: TO - čierna titan / čierna 639 - 1.769

Farba vozidla: 5V5V - šedá mangan metalíza 155

Stav najazdených km: Počet miest na sedenie: 5-miestne

Odomknutie veka batožinového priestoru na diaľkovom ovládaní

Airbag vodiča, spolujazdca s deaktiváciou, bočné airbagy vpredu, hlavové airbagy vpredu a vzadu Automatická 3-zónová klimatizácia Climatronic s dodatočným ovládaním  zo zadných sedadiel 

Kolenný airbag pre vodiča 2x nabíjacie USB v stredovej konzole vzadu

ESC elektronický stabilizačný systém Elektricky ovládané okná vpredu a vzadu

ASR protipreklzový systém Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá na vodičovej strane asferické a stmievateľné

ABS brzdy s antiblokovacím systémom Determálne sklá na všetkých oknách

EBV elektronické rozdeľovanie brzdnej sily Parkovacie senzory vpredu a vzadu

EDS elektronická uzávierka diferenciálu Adaptívny tempomat ACC do 210 km/h s prediktívnou funkciou prispôsobenie rýchlosti

MSR regulácia krútiaceho momentu rýchlostným obmedzeniam a profilu vozovky

Front Assist a City Brake - systém na sledovanie diania pred vozidlom a Interiér

systém núdzového brzdenia vozidla pri hroziacom čelnom náraze  Multifunkčný 3-ramenný kožený volant s radiacimi páčkami pod volantom, kožená radiaca páka

Pedestrian Recognition asistent rozpoznávania kolízie s chodcom Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant

Lane Assist - asistent zachovania jazdného pruhu Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca

Multikolízna brzda Komfortné predné sedadlá, poťah látka 7 Summits s nápisom Alltrack

Predné hlavové opierky bezpečnostne optimalizované Dekoratívne obklady Tracks na prístrojovej doske a na obložení dverí

3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách, vpredu výškovo nastaviteľné Bedrové opierky na predných sedadlách

3 hlavové opierky sedadiel vzadu Predné hlavové opierky výškovo a pozdľžne nastaviteľné

ISOFIX systém na uchytenie 2 detských sedačiek na zadných sedadlách s dodatočným istením Toptether Stredová opierka rúk s odkladacím boxom vpredu, výškovo nastaviteľná,

Systém rozpoznania únavy vodiča 2 ventilačné otvory vzadu, 12V zásuvka vzadu

eCall – tiesňové volanie 2 držiaky na poháre vpredu s krytom

Traffic Jam Assist - asistent jazdy v dopravnej zápche Osvetlenie interiéru vpredu a vzadu so stmavením a oneskorením vypnutia

Emergency Assist - asistent zastavenia vozidla v núdzových situáciach Vnútorný chróm Paket - chrómové orámovanie ciferníkov a výduchov ventilácie

Technika Make-up zrkadielka v slnečných clonách, osvetlené LED

Alarm Plus s kontrolou vnútorného priestoru, zálohovou sirénou, senzorom proti odtiahnutiu Vnútorné spätné zrkadlo automaticky stmievateľné

Elektromechanický posilňovač riadenia s premenlivým účinkom v závislosti na rýchlosti Pedále a opierka na nohy z nerez ocele

Elektronická parkovacia brzda s funkciou AUTO-HOLD a asistentom rozjazdu do kopca Odkladacie priestory vo dverách vpredu a vzadu, držiaky na 1,0l fľaše vo dverách

Nastavenie jazdného profilu vodiča, na 1,5l fľaše na strane spolujazdca, odkladacia schránka v strope

Kontrola stavu tlaku v pneumatikách cez snímače ABS Operadlá zadných sedadiel asymetricky delené a sklopné 40:20:40

Systém rekuperácie brzdnej energie a Start-Stop System Otvor v operadle zadných sedadiel, stredová opierka na ruky vzadu s odkladacím

SCR - selektívna katalytická redukcia emisií NOx pomocou kvapaliny AdBlue (TDI) priestorom a 2 držiakmi na nápoje

Osvetlenie 12V zásuvka v batožinovom priestore

LED predné svetlomety, LED denné svetlá Upevňovacie oká a závesné háčiky v batožinovom priestore

LED zadné svetlá Podlahové koberčeky vpredu a vzadu

LED osvetlenie tabuľky s evidenčným číslom Nefajčiarska výbava

Dažďový senzor, Coming a Leaving home funkcia Exteriér

Hmlové svetlá s odbočovacou funkciou Spodná časť nárazníkov, bočných prahov a blatníkov v prevedení Anthrazit s doplnkami s nerozovým 

Infotainment vzhľadom na prednom nárazníku, bočných prahoch, na zadnom nárazníku doplnenom  o chrómové

Rádionavigačný systém Discover Media, 8" farebný dotykový displej, 2x USB typ C, trapézové znázornenie koncoviek výfuku

Streaming&Internet (navigovanie len vo vybraných jazykoch) Spätné zrkadlá Chrom matt, kľučky dverí vo farbe karosérie

Bluetooth hands-free mobilné pripojenie Mriežka chladiča lakovaná na čierno s chrómovými lištami s nápisom Alltrack

Digitálny rádiopríjem DAB+ Nasávací otvor vzduchu v spodnej časti nárazníka, čierny s chrómovou lištou v strede a na spodnej

WE Connect Plus (3 roky) časti nárazníka

Palubný počítač Premium - farebný Nástupné lišty vpredu z nerez ocele s nápisom Alltrack

Sign Assist - rozpoznávanie a zobrazovanie dopravných značiek na palubnom počítači Chrómové lišty okolo bočných okien,  Strešný nosič strieborný

Disky z ľahkej zliatiny Ancona 8Jx17, pneu 225/55 R17 AirStop®

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, KEYLESS GO štartovacie tlačidlo pri radiacej páke, Imobilízér Plnohodnotná rezerva z ľahkej zliatiny, náradie a zdvihák

Cena modelu s 20% DPH 48 390,00 €

Obj. kód Cena v Eur

5V5V 760,00 €

2PT 170,00 €

1MG 1 240,00 €

PGW 420,00 €

PJR 1 320,00 €

PW2 710,00 €

PEZ 330,00 €

Cenníková cena vozidla s DPH 60 320,00 €

Cenníková cena vozidla bez DPH 50 266,67 €

150,00 €

PH1 1 200,00 €
elektricky nastaviteľné, vonkajšie spätné zrkadlá elektricky sklápateľné s pamäťou

* Digital Cockpit Pro - LCD prístrojový panel s nastaviteľnými funkciami a zobrazením

* Wireless App-Connect - bezdrôtové pripojenie telefónu cez AndroidAuto (Android) alebo CarPlay (Apple), MirrorLink (Android),

v závislosti na operačnom systéme a verzii telefónu  telefónu (hlasové ovládanie a navigovanie len vo vybraných jazykoch)

Disky z ľahkej zliatiny 8Jx19 Albertville dark graphite spredu leštené, pneumatiky 245/40 R19 AirStop®

Winterpaket 2 - vyhrievané predné a krajné zadné sedadlá, vyhrievané ostrekovače čelného skla

ergoComfort sedadlo vodiča 14-smerovo elektricky nastaviteľné, s masážou a s pamäťou sedadla vodiča, bedrové opierky vpredu

RCB 1 940,00 €

PKK

Innovision Cockpit

* Rádionavigačný systém Discover Pro a App-Connect, 9,2" farebný dotykový displej, USB, 8 reproduktorov vpredu a vzadu

* Bluetooth hands-free mobilné pripojenie Comfort, bezdrôtové nabíjanie pre vybrané telefóny a bezdrôtové spojenie s vonkajšou anténou

* Hlasové ovládanie

* Mobile Key (len pre vybrané mobilné telefóny)

* Streaming&Internet

WY3

Technik Paket v hodnote 790 € teraz len za

180,00 €
Parkovací asistent Park Assist - 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

Cúvacia kamera Rear Assist

Bezkľúčové otváranie Keyless Access

Easy Open bezdotykové otváranie veka batožinového priestoru so Safelock, automatické odsunutie krytu batožinového priestoru

Ušetríte 2 140 €

(Technik Paket 610 € + Premium Paket 1 530)

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

* Parkovací asistent Park Assist - podpora pre priečne a pozdĺžne parkovanie, vyparkovanie auta

2x nabíjacie USB a 230V zásuvka v stredovej konzole vzadu

W91

Premium Paket v hodnote 3.980 € teraz len za

2 520,00 €

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, 8 farebný dotykový displej, 2x USB typ C, Streaming&Internet

PXC

IQ. Light

110,00 €
Matrix LED predné adaptívne svetlomety, LED denné svetlá

Dynamic Light Assist dynamická regulácia diaľkových svetiel

stmavené LED zadné svetlá s dynamickými smerovkami

PA5
Ambient paket - osvetlenie priestoru pre nohy vpredu, vnútorných kľučiek vpredu a vzadu, jednofarebné podsvietenie

260,00 €
dekoratívnych obkladov vo dverách vpredu a vzadu, výstražné svetlá na všetkých dverách

šedá mangan metalíza

Ťažné zariadenie, sklápateľné

PQU

Travel Assist

620,00 €* Side Assist Plus - asistent zmeny jazdného pruhu a monitor mŕtveho uhla

Vyhrievané čelné sklo - bez viditeľných vodičov

Doplnková výbava

Spotreba paliva (kombinovaná) WLTP (l): 

Objem batožinového priestoru (l):

Emisie CO2 g/km: 

Sériová výbava Passat Variant Alltrack 

Bezpečnosť

Komfort

Multifunkčný 3-ramenný vyhrievaný kožený volant s hliníkovým dekorom s radiacimi páčkami pod volantom

Automatická 3-zónová klimatizácia Climatronic s dodatočným ovládaním zo zadných sedadiel na stredovej konzole

VW Passat Variant Alltrack 2.0 TDI 4MOT DS7 200k

Technické údaje

Výkon kW / PS: 

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h (s): 

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

Max. rýchlosť (km/h): 



 


