Polo Comfortline 1.0 TGI BMT
Код на автомобила MEQ4FG

Цена
Polo Comfortline 1.0 TGI BMT

Обща цена

BGN 38 602,10

Информация за потребителите относно разхода на гориво и емисиите на CO2: считано от 1 септември 2017 г., някои нови автомобили ще спазват световна
хармонизирана тестова процедура за превозни средства (WLTP), нов, по-реалистичен метод за измерване на разхода на гориво и CO2 Емисии, типово
одобрени. От 1 септември 2018 г. WLTP е заменил предишната процедура за изпитване, новия европейски цикъл на движение (NEDC). По време на тази
преходна фаза към WLTP стойностите на NEDC продължават да се изискват от закона. Поради по-реалистичните условия на изпитване, разходът на гориво и
емисиите на СО2, измерени от WLTP, в много случаи са по-високи от тези, измерени от NEDC. Повече информация за WLTP можете да намерите
тукhttps://www.volkswagen.bg/wltp.

Оферта от 07.12.2021

Оферта от 07.12.2021

Двигател
999 куб. см предно задвижване 6МТ
Мощност 66 кВт / 90 к.с.
:
Разход на гориво: 3,70 null
Емисии на въглероден диоксид (CO₂) комбинирано: 101 г/км
Общо
Емисии на въглероден диоксид (CO₂) комбинирано: 101 г/км
Емисии на азотен оксид 0,0000 г/км

Външен цвят
Сив / Limestone Grey Metallic

Тапицерия
Интериорен цвят: Titanium Black
Табло: Titanium Black
Подово покритие: Black
Тапицерия: Titanium Black
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BGN 737,-

Оборудване
Четири врати
Бордова литература на български език
ESP - Електронна стабилизираща програма,
вкл. ABS/ASR/EDS/MSR
Авариен комплект, пяна + компресор 12V
(Tire Mobility Set)
Декоративни тасове
Брони в цвета на автомобила с хромирани
елементи на предната маска
Поленов филтър
Мултифункционален волан
ISOFIX-подготовка за закрепване на две
детски седалки на задната седалка
Триточков колан за средната задна
седалка
Двоен под на багажното отделение
Р-не на седалката на водача по височина
(Само за автомобили, произведени след 28 к.с. на 2019 г.)
Асиметрично делима задна облегалка,
неделима задна седалка
Три подглавника на задната седалка
Предни триточкови автоматични колани с
възможност за регулиране по височина
Покривало за багажното отделение
Три триточкови колани за 2-ри ред
седалки, регулируеми при външните две седалки
Стоманени джанти 5,5Jx15
Централно заключване с дистанционно
управление
Тонирани термоизолационни задно и
странични стъкла
Комфортно арматурно табло
(Slush технология)
Предни и задни електрически стъкла
Джобове за багаж в облегалките на
предните седалки
Въздушни възглавници за предните места,
с възможност за деактивиране на тази до водача
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Оборудване
Въздушни възглавници тип "Завесни",
странични въздушни възглавници отпред
Транспортно фолио
Декорация за арматурното табло и вратите
отпред в Limestone grey metallic
Конвексно странично огледало, отдясно
Асферично странично огледало
от страната на водача
Сенници с вградени огледала и осветление
Оптимизирани по отношение на
сигурността предни подглавници
Странични огледала и дръжки на вратите
в цвета на автомобила
Система за наблюдение на зоната пред
автомобила "Front Assist" с вкл. функция за аварийно спиране в градски условия
"City Emergency Brake"
Странични огледала с електрическа
настройка и отопление (За автомобили, произведени преди 25КС/2021)
Електронен имобилайзер
Датчик за контрол на налягането в гумите
Система за рекуперация на спирачната
енергия в комбинация със старт-стоп функция на двигателя
Евро 6 плюс
Предни халогенни фарове с
поликарбонатно стъкло и интегрирани мигачи
Дневни светлини с LED-технология,
автоматично включване на фаровете с механична функция "Coming home" и
автоматична функция "Leaving home"
Задна чистачка с програмируем интервал
Предни чистачки с програмируем интервал
Ел. регулиране височината на фаровете
4 високоговорителя
Две светлини за четене отпред и една
отзад
Заден фар за мъгла
Осветление на багажното отделение
Оборудване за пушачи
Предупредителен сигнал при непоставени
предни и задни колани
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Оборудване
Мултифункционален дисплей "Plus"
(За автомобили, произведени преди 48 к.с. 2020 г.)
Подготовка за автотелефон
(Hands free set)
Гуми 185/65 R15 с намалено пътно
съпротивление
Радио "Composition Colour",
мултифункционален капацитивен цветен 6,5" (16.5 см) сензорен дисплей (За
автомобили, произведени след 28 к.с. 2019 г.)
Тапицерия: текстил десен "Slash"
Функция Emergency Call
(Само за автомобили, произведени след 35 к.с. 2020 г.)
Климатична инсталация
Стандартни предни седалки
Удължаване на сервизния интервал
Дигитален радиоприемник (Само за
автомобили, произведени след 34 к.с. 2020 г.)
USB вход, тип C
Асистент при потегляне по наклон
Система за разпознаване на пешеходци
We Connect Plus за 1 година
(Само за автомобили, произведени след 35 к.с. 2020 г.)

Допълнително
оборудване
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Технически данни
Двигател - тип

1.0 бензин/природен газ (CNG)

Мощност

66 кВт 90 к.с.

Работен обем на двигателя

999 куб. см

Трансмисия

6МТ

Задвижване

предно задвижване

Брой на вратите

4

Брой на местата

5

Комбиниран разход на гориво ()

3,70 null

Емисии на въглероден диоксид (CO₂) комбинирано 101 г/км
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Емисии на азотен оксид

0,0000 г/км

Номер на рама

WVWZZZAWZMY076892

