Volkswagen
Golf

110 990 PLN brutto
1 597 PLN/mc* netto

Lokalizacja: Porsche Połczyńska (VW)

Ocena wg Autocentrum:

Zadzwoń: 22 532 24 74
Napisz: piamarket@porscheinterauto.pl

Numer oferty: 13404

INFORMACJE PODSTAWOWE: OSIĄGI:
Pojemność
silnika:
Rodzaj
nadwozia:
Skrzynia
biegów:

1 598 cm3
hatchback
automatyczna
dwusprzęgłowa (DCT,
DSG)

Rodzaj
paliwa:
Przebieg:
Rodzaj
napędu:
Liczba
drzwi:
Liczba
miejsc:
Kolor:
Rok produkcji:

diesel
5 km
przedni

Moc:
Prędkość maksymalna
Przyspieszenie
[0-100km/h]:
Średnie spalanie:
Spalanie w mieście:
Spalanie w trasie:

115 KM
198 km/h
10.5 s
3.9 l/100
km
4.1 l/100
km
3.8 l/100
km

WYMIARY:

5
5
czarny
2019

Szerokość:
Wysokość:
Długość:
Rozstaw osi:
Masa własna:
Masa całkowita:

1
1
4
2

790 mm
492 mm
258 mm
620 mm
1 321 kg
1 820 kg

WYPOSAŻENIE:
Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up-Horn), funkcją dozoru wnętrza i
czujnikiem przechyłu

Klimatyzacja automatyczna Climatronic

Funkcja obsługi głosowej - obsługa systemu multimedialnego za pomocą komend
głosowych - m.in. język polski

Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT

Kierownica 3-ramienna, multifunkcyjna, obszyta skórą z funkcją Tiptronic - dźwignia
zmiany biegów obszyta skórą - możliwość sterowania radiem, komputerem
pokładowym lub telefonem - łopatki do zmiany biegów przy kierownicy

Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
Konsola środkowa Piano Black
Koło zapasowe - pełnowymiarowe stalowe
Lakier uni

Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z regulacją elektroniczną "Climatronic"

Lampy tylne wykonane w technologii LED (diodowe)

Lusterka zewnętrzne, elektrycznie składane - podgrzewane lusterka - automatycznie
obniżane lusterko zewnętrzne po stronie pasażera przy włączonym biegu wstecznym oświetlenie przestrzeni wokół pojazdu

Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia

Obręcze aluminiowe Dijon 17 cali - 4 obręcze ze stopu metali lekkich 7J x 17 - opony
225/45 R 17 - sportowe zawieszenie - dojazdowe koło zapasowe - śruby kół z
zabezpieczeniem antykradzieżowym Thatcham
Pakiet "Czujnik deszczu" - czujnik deszczu - automatycznie przyciemniane lusterko
wsteczne - funkcja świateł - Coming / Leaving Home - czujnik zmierzchu - funkcja
automatycznego włączania świateł
Pakiet Zimowy - podgrzewane przednie fotele - podgrzewane dysze spryskiwaczy
szyby przedniej - spryskiwacze reﬂektorów - kontrolka poziomu płynu do spryskiwacza
Przednia szyba podgrzewana bezprzewodowo i odbijająca promienie podczerwone
Reﬂektory LED MID - dynamiczna regulacja zasięgu - statyczne doświetlanie zakrętów światła LED do jazdy dziennej

Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, lusterko po stronie kierowcy
asferyczne
Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
Oświetlenie wnętrza Ambiente
Podłoga w bagażniku, podwójna
Podłoga w bagażniku, podwójna z dodatkowymi przegródkami z lewej i prawej strony
Przedni podłokietnik ze schowkiem
Radio MP3/WMA Composition Colour z 6,5 calowym kolorowym ekranem dotykowym +
4 głośniki/SD/AUX
Światła do jazdy dziennej LED
Światła przeciwmgielne z funkcją statycznego doświetlania skrętu

Szyba tylna oraz boczne tylne dodatkowo przyciemniane

System rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania

Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód,
kurtyny powietrzne)

System Start/Stop

Airbag kolan kierowcy

Tapicerka z mikroﬁbry Art Velours

Asystent podjazdu i zjazdu

Tempomat

Car-Net: Security&Service Basic i Plus
Czujnik ciśnienia w oponach

Tylne oparcie składane, dzielone (60/40) z podłokietnikiem, otworem i funkcją
składania z bagażnika

Czujnik deszczu

Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył

Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home

Wspomaganie kierownicy, elektromechniczne, zależne od prędkości

Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu

Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera

El. podnoszenie szyb, przód

XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego

Elektromechaniczny hamulec postojowy z funkcją Auto-Hold

Zamek centralny z pilotem

Elementy dekoracyjne wnętrza - Linearus

Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia

System wykrywania zmęczenia kierowcy

ESP - system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR, ABS, EDS, MSR, asystentem siły
hamowania
Felgi aluminiowe 16 Hita z ogumieniem 205/55
Fotele przednie z regulacją wysokości i z regulacją odcinka lędźwiowego, sportowe
Funkcja automatycznego włączania świateł
Hamulec wielokolizyjny - system automatycznej aktywacji hamulca w przypadku kolizji
Immobilizer
Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna w skórze z funkcją zmiany biegów i dźwignia
zm. biegów w skórze

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Climatronic

Aluminiowe felgi

Nawigacja

Tempomat

Bluetooth

Czujniki parkowania

Podgrzewane fotele

BEZPIECZEŃSTWO:
Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
Airbag kolan kierowcy
ESP - system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR, ABS, EDS, MSR, asystentem siły hamowania
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera

*Rata leasingu
Niniejsza informacja oraz kalkulacja dotyczy produktów Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Kalkulacja ma jedynie charakter
poglądowy i szacunkowy, oparta jest na wskazanych powyżej założeniach; zarówno wskazana cena produktu, jak i wyliczona rata leasingowa mogą ulec zmianie. Informacja nie stanowi gwarancji
dostępności produktu. Ostateczne warunki, w tym cenę i wysokość raty leasingowej, określa umowa.
Oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66. § 1 Kodeksu Cywilnego.

