Volkswagen
Golf

97 600 PLN brutto
1 404 PLN/mc* netto

Lokalizacja: Porsche Rybnik (VW)

Ocena wg Autocentrum:

Zadzwoń: 32 432 84 47
Napisz: piamarket@porscheinterauto.pl

Numer oferty: 16455

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

1 498 cm3
hatchback
automatyczna
dwusprzęgłowa (DCT,
DSG)
benzyna

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

WYMIARY:

5 km
przedni
5
5
czarny
2019

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

0
0
0
0

mm
mm
mm
mm
0 kg
0 kg

WYPOSAŻENIE:
Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up-Horn), funkcją dozoru wnętrza i
czujnikiem przechyłu
Funkcja obsługi głosowej - obsługa systemu multimedialnego za pomocą komend
głosowych - m.in. język polski
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
Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z regulacją elektroniczną "Climatronic"

Pakiet "Czujnik deszczu" - czujnik deszczu - automatycznie przyciemniane lusterko
wsteczne - funkcja świateł - Coming / Leaving Home - czujnik zmierzchu - funkcja
automatycznego włączania świateł
Przednia szyba podgrzewana bezprzewodowo i odbijająca promienie podczerwone
Reﬂektory LED MID - dynamiczna regulacja zasięgu - statyczne doświetlanie zakrętów światła LED do jazdy dziennej
Sportowe fotele ergoActive - regulacja fotela kierowcy w 14 kierunkach - sportowe,
podgrzewane fotele z przodu - niezależne ogrzewanie foteli - regulacja podparcia pod
uda dla fotela kierowcy - funkcja masażu dla fotela kierowcy z elektryczną regulacją
podparcia odcinka lędźwiowego - tapicerka siedzeń z mikroﬁbry Art Velours

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Climatronic

Aluminiowe felgi

Nawigacja

Tempomat

Bluetooth

Czujniki parkowania

Podgrzewane fotele

BEZPIECZEŃSTWO:

*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.

