Volkswagen Tiguan

104 900 PLN brutto

Lokalizacja: Porsche Połczyńska (Skoda)
Zadzwoń:
Napisz: piamarket@porscheinterauto.pl

Numer oferty: 22829

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

1 984 cm3
SUV
automatyczna
benzyna
100 844 km
4x4 (dołączany
automatycznie)
5
5
szary
2017

Moc:
Prędkość maksymalna
Przyspieszenie
[0-100km/h]:

220 KM
220 km/h
6.5 s
7.8 l/100
km
9.7 l/100
km
6.7 l/100
km

Średnie spalanie:
Spalanie w mieście:
Spalanie w trasie:

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

1
1
4
2

839 mm
643 mm
486 mm
681 mm
1 669 kg
2 190 kg

WYPOSAŻENIE:
Alarm

Lakier uni

Lampy przednie LED Top z Dynamic Light Assist

Lampy przednie LED Basic z dynamiczną regulacją zasięgu reﬂektorów

Pakiet Cargo

Lampy tylne wykonane w technologii LED

Pakiet Drogowy Plus

Lampy tylne wykonane w technologii LED, przyciemniane ze zmienną graﬁką

Pakiet Lusterka

Lane Assist - asystent utrzymywania pasa ruchu

Pakiet Oﬀroad

Light Assist - automatyczna zmiana świateł mijania na drogowe

Pakiet Premium

Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej, konsoli środkowej i drzwiach Dark Grid

System Easy Open dla alarmu

Listwy ozdobne dookoła szyb bocznych, chromowane

System nawigacji Discovery Media z 8-calowym dotykowym ekranem 2xSD

Lusterka boczne elektrycznie składane

System Rear Assist z Park Assist

Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, lusterko po stronie kierowcy
asferyczne

1. Wyposażenie dodatkowe do uzupełnienia
1. Wyposażenie standardowe do uzupełnienia

Lusterka boczne w kolorze nadwozia

ABS

Lusterko pasażera automatycznie obniżane przy włączonym wstecznym biegu

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

Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane
MSR-układ przeciwblokujący przy ham.sil.

Airbag kolan kierowcy

Oświetlenie ambiente w listwach dekoracyjnych w drzwiach

Aktywna pokrywa silnika - zwiększone bezpieczeństwo pieszych w przypadku kolizji

Oświetlenie przestrzeni wokół drzwi

ASR

Oświetlenie przestrzeni wokół nóg

Asystent hamowania

Przedni podłokietnik regulowany wzdłużnie i na wysokość, ze schowkiem oraz dwoma
nawiewami na tył

Automatyczne włączanie świateł awaryjnych przy gwałtownym hamowaniu
Chromowane listwy na osłonie powietrza do chłodnicy
Czujnik ciśnienia w oponach
Czujnik deszczu

Radio Composition Media z 8 cal, ekranem dotyk. 8 głoś.
CD/MP3/WMA/SD/AUX/USB/iPhone/iPod/Bluetooth
Relingi dachowe - srebrne

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

Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, zamykany, podświetlany, z funkcją
chłodzenia

Deaktywacja poduszki powietrznej pasażera

Schowek w konsoli dachowej zamykany

Dywaniki - wykładzina, przód i tył

Składane oparcie fotela pasażera

EDS - blokada mechanizmu różnicowego.

Składane stoliki w oparciach przednich foteli

Elektroniczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold

Światła przeciwmgielne z funkcją statycznego doświetlania zakrętów

Elementy przełączników sterowania lusterkami, szybami oraz klamki wewnętrzne
chromowane

Sygnalizacja zmęczenia kierowcy

ESP - układ stabilizacji toru jazdy
Felgi aluminiowe 18 Kingston z ogumieniem samouszczelniającym 235/55,
antykradzieżowe śruby do kół
Fotele przednie z manualną regulacja wysokości i podparcia odcinka lędźwiowego
kręgosłupa
Fotele przednie, Top-Komfort
Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City
Gniazdo 12 V w bagażniku
Gniazdo 12V w konsoli środkowej
Hamulec wielokolizyjny - pomaga ograniczyć skutki kolizji poprzez zainicjowanie
hamowania
Immobilizer
Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna z funkcją zmiany biegówi + dźwignia zmiany
biegów w skórze
Kierunkowskazy w obudowie lusterek bocznych
Kieszenie w oparciach przednich foteli
Klamki lakierowane w kolorze nadwozia
Klimatyzacja automatyczna Pure Air Climatronic, 3-strefowa z ﬁltrem i panelem do
sterowania z tyłu
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach (poziomej i pionowej)
Komputer pokładowy Active Info Display - Komputer pokładowy z personalizowanym

System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i z tyłu z wizualizacją na ekranie radia
System regulacji i dopasowania zawieszenia DCC (Sport, Comfort, Style) zawieszenie
obniżone o 10 mm
System stabilizacji toru jazdy z przyczepą
System Start/Stop z systemem odzyskiwania energii przy hamowaniu
Szuﬂady pod przednimi fotelami
Szyby boczne-tylne oraz szyba tylna dodatkowo przyciemniane
Szyby podnoszone elektrycznie przód/tył
Tapicerka materiałowa Art Velours
Tempomat aktywny ACC z aut.reg. odległości Front Assist do 210 km/h
Tylna kanapa składana, dzielona 40/20/40, przesuwana i z regulacją pochylenia
oparcia z podłokietnik
Uchwyty ISOFIX - przygotowanie do montażu 2 fotelików na zewnętrzych siedziskach
tylnej kanapy
Uchwyty na napoje - 2 z przódu i 1 z tyłu
Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne - zależne od prędkości
samochodu
Wybór proﬁlu jazdy - COMFORT, SPORT, ECO i INDIVIDUAL
XDS - blokada mechanizmu różnicowego
Zagłówki przednich foteli regulowane w dwóch płaszczyznach
Zamek centralny z pilotem

wyświetlaczem

Zderzaki w kolorze nadwozia z chromowanymi elementami

Koło zapasowe dojazdowe 18-calowe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Climatronic

Aluminiowe felgi

Nawigacja

Tempomat

Bluetooth

Czujniki parkowania

BEZPIECZEŃSTWO:
ABS
Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
Airbag kolan kierowcy
Deaktywacja poduszki powietrznej pasażera
ESP - układ stabilizacji toru jazdy
Lane Assist - asystent utrzymywania pasa ruchu

*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.

