Volkswagen
Golf

37 900 PLN brutto
546 PLN/mc* netto

Lokalizacja: Porsche Tarnów (VW)

Ocena wg Autocentrum:

Zadzwoń: 14 634 11 96
Napisz: piamarket@porscheinterauto.pl

Numer oferty: 14071

INFORMACJE PODSTAWOWE: OSIĄGI:
Pojemność
silnika:
Rodzaj
nadwozia:
Skrzynia
biegów:
Rodzaj
paliwa:
Przebieg:
Rodzaj
napędu:
Liczba
drzwi:
Liczba
miejsc:
Kolor:
Rok produkcji:

1 598 cm3
kombi
manualna
diesel
154 642 km

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

przedni
5
5
czarny
2014

105 KM
193 km/h
11.2 s
3.9 l/100
km
4.9 l/100
km
3.3 l/100
km

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

1
1
4
2

799 mm
481 mm
562 mm
635 mm
1 395 kg
1 920 kg

WYPOSAŻENIE:
4/5 zagłówki

Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania

MSR- układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem

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

Odblokowywanie oparcia tylnej kanapy z bagażnika

Airbag kolan kierowcy

Pasy bezpieczeństwa z tyłu, 3-punktowe, bezwładnościowe

Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości, bezwładnościowe - przód

ASR - system zapobiegający poślizgowi kół podczas przyspieszania

Przedni podłokietnik ze schowkiem

Asystent podjazdu i zjazdu
Chromowane listwy na osłonie chłodnicy

Radio CD/MP3/SD/AUX-IN Composition Touch z 5 calowym monochromatycznym
ekranem dotykowym

Czujnik ciśnienia w oponach

Relingi dachowe - czarne

EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania

Roleta przestrzeni bagażowej

EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego

Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa

El. podnoszenie szyb, przód i tył

System rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania

Elektromechaniczny hamulec postojowy z funkcją Auto-Hold

System Start/Stop z odzyskiwaniem energii przy hamowaniu

Elementy dekoracyjne wnętrza - Dark Silver

Szyby termoizolujące, zielone

ESP

Tapicerka materiałowa Pepper

Felgi stalowe ﬂow-forming 15 z ogumieniem 195/65

Trzecie światło stop

Fotel kierowcy - manualna regulacja wysokości

Tylne oparcie składane i dzielone (1/3 do 2/3)

Hamulec wielokolizyjny - system automatycznej aktywacji hamulca w przypadku kolizji

Uchwyty do mocowania bagażu w przestrzeni bagażowej

Immobilizer

Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył

Instalacja radiowa + 4 głośniki

Wspomaganie układu kierowniczego

Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych

Wycieraczka szyby tylnej

Klimatyzacja półautomatyczna Climatic

Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera

Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach

XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego

Koło zapasowe - pełnowymiarowe

Zamek centralny z pilotem

Lakier uni

Zderzaki w kolorze nadwozia

Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Climatronic

Bluetooth

Czujniki parkowania

BEZPIECZEŃSTWO:
ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
Airbag kolan kierowcy
ESP
Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości, bezwładnościowe - przód
Pasy bezpieczeństwa z tyłu, 3-punktowe, bezwładnościowe
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera

Podgrzewane fotele

*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.

