Arteon SB R-Line 2.0 TSI OPF DSG
Код на автомобила Z8ASB7

Цена
Arteon SB R-Line 2.0 TSI OPF DSG

Обща цена

BGN 94 345,99

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.
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Двигател
1984 куб. см предно задвижване DSG 7-ст.
Мощност 0 кВт / 0 к.с.
:
Разход на гориво: 7,00 null
Емисии на въглероден диоксид (CO₂) комбинирано: 159 г/км
Общо
Емисии на въглероден диоксид (CO₂) комбинирано: 159 г/км
Емисии на азотен оксид 0,0000 г/км

Външен цвят
Син / Kingfisher Blue

Тапицерия
Интериорен цвят: Black
Табло: Titanium Black
Подово покритие: Titanium Black
Тапицерия: Black
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BGN 1 618,-

Оборудване
Текстилни стелки отпред и отзад
Бордова литература на български език
Електронна система за контрол на
стабилността и електромеханичен усилвател на спирачното усилие
Резервно колело, спестяващо място
Прогресивно кормилно управление
Секретни болтове
Инструменти и крик
Аптечка и светлоотразителен триъгълник
Мултифункционален спортен кожен волан
с бутони, реагиращи на допир (touch) и типтроник управление
ISOFIX-подготовка за закрепване на две
детски седалки на задната седалка
Декорация "Piano Black" за средната
конзола
Асиметрично делима задна облегалка,
неделима задна седалка със заден подлакътник с възможност за товарене на дълги
предмети
Регулиране на предните седалки по
височина, седалка на водача ergoComfort с електрическо регулиране на наклона на
облегалката
Три подглавника на задната седалка
Покривало за багажното отделение
Алуминиеви джанти "Sebring" 8Jx18
в Grey Metallic
Отопление на предните седалки
Хромирани странични декоративни лайстни
в долната част на автомобила
Термо- и шумоизолационно
челно стъкло
Безконтактно централно заключване
и запалване "Keyless Access"
Затъмнени задни стъкла
Автоматично затъмняване на вътрешното
огледало за обратно виждане
Две предни въздушни възглавници,
на мястото до водача с възможност за деактивиране, въздушна възглавница за
коленете на водача
Въздушни възглавници тип "Завесни",
странични въздушни възглавници отпред
Хромирани лайстни на страничните стъкла
Функция "Easy Open" и "Easy Close" за
капака на багажника - сензорно отваряне и затваряне със забавяне
Конвексно странично огледало, отдясно
Асферично странично огледало
от страната на водача
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Оборудване
Декорация от алуминий за арматурното
табло и вратите "Silver Rise"
Сенници с вградени огледала и осветление
Оптимизирани по отношение на
сигурността предни подглавници
Преден подлакътник
с отделение за вещи и две вентилационни клапи отзад
Асистент за спазване лентата на движение
"Lane Assist", Travel Assist и Emergency Assist
Система за наблюдение на зоната пред
автомобила "Front Assist"
Тапицерия на тавана в черно
Кожена ръкохватка на скоростния лост
Текстилна тапицерия на багажното
отделение
Две LED- светлини в краката на пътниците
отпред
Странични огледала с ел.настройка,
прибиране и отопление, интегрирано периферно осветление, автоматично
затъмняване на външното огледало от страната на водача и автоматично спускане
на дясното външно огледало
Електронен имобилайзер
Извод за 12V в задната част на средната
конзола
Датчик за контрол на налягането в гумите
Система за рекуперация на спирачната
енергия в комбинация със старт-стоп функция на двигателя
Декоративни лайстни на праговете от
благородна стомана
Ел. лумбална настройка на облегалката
на водача, ръчна на облегалката до водача
Подготовка за последваща активация на
навигационна система "Discover Media"
Проактивна защита на пътниците
Парк-пилот, преден и заден
с акустичен сигнал
Радио "Ready2Discover", 8" сензорен
дисплей, със сензори за близост
"Light Assist":
Асистент за регулиране на дългите светлини
LED-фарове за къси и дълги светлини
Сензор за дъжд
Динамично регулиране височината на
фаровете
Вътрешно осветление с функция "Забавяне"
- Две светлини за четене отпред и отзад, с LED-технология
Система за автоматичен контрол нa
дистанцията ACC (Adaptive Cruise Control) до 210 км/ч с вкл. скоростоограничител и
функция "stop&go"
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Оборудване

Задни светлини с 3D-LED-технология и
динамични мигачи
Автоматично включване на фаровете
с дневни светлини и автоматични функции "Coming home" и "Leaving home"
Оборудване за пушачи
Предупредителен сигнал при непоставени
предни и задни колани
Digital Cockpit Pro
- Цветен информационен дисплей с възможност за избор на различни профили
Отопляеми дюзи на челното стъкло
Осветление при качване в предните врати
с LED технология
App Connect Wireless
Подготовка за телефон (Hands Free Set)
We connect за 1 година
Система за разпознаване на умората
Гуми AirStop® 245/45 R18
Тризоналана климатична инсталация
"Air Care Climatronic"
Тапицерия микрофибър "ArtVelours"
за R-Line
Функция "Emergency call"
Топ комфортни предни седалки
Удължаване на сервизния интервал
Хромирани елементи по превключвателите
на светлините, вентилационните клапи отпред и дръжките на вратите
Дигитален радиоприемник DAB+
USB-вход, тип C
Асистент при потегляне по наклон
EPB - електронна ръчна спирачка с
функция "Auto Hold"
Педали с покритие от благородна стомана
Система за разпознаване на пешеходци
и активен преден капак
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Допълнително
оборудване
Стандартно резервно колело, алуминиево

BGN 992,-

Мултифункционален кожен волан с
типтроник управление, отопляем, с бутони реагиращи на
допир (touch)

BGN 310,-

Функция "Масаж" за седалката на водача

BGN 381,-

Озвучителна система "Harmаn Kardon":
- 16-канален дигитален усилвател; - 8+1 високоговорителя;
- Subwoofer; - 700 вата обща мощност.

BGN 2 663,-

Асистираща система "Area View" с вкл.
камера при движение на заден ход "Rear View"

BGN 1 751,-

LED фарове за къси и дълги светлини
и динамично регулиране на дългите светлини "Dynamic Light
Assist"; - Динамично регулиране височината на фаровете с
динамично осветление в завой; - Допълнителни светлини за
шофиране при лошо време и осветление в заво

BGN 2 740,-

Акустичен пакет
- Шумоизолиращи многопластови стъкла вкл. затъмнени
задни стъкла; - Допълнително обезшумяване на купето.

BGN 481,-

Отразяващо инфрачервените лъчи
челно стъкло с активно отопление

BGN 777,-

Алуминиеви джанти "Montevideo" 8Jx19
в черно с гланцирана повърхност Volkswagen R с гуми
245/40/R19

BGN 1 078,-

Навигационна система "Discover Media"
- Възможност за избор между три маршрута - бърз, кратък и
икономичен; - Навигационни данни за Европа; - Безплатна
актуализация на навигационни данни за първите три години;
- Система за разпознаване на пътните знаци.

BGN 1 225,-

Амбиентно осветление в 30-цвята
Подготовка за "We Connect" за три години
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BGN 833,BGN 0,-

Технически данни
Двигател - тип

1.98 бензин

Мощност

0 кВт 0 к.с.

Работен обем на двигателя

1984 куб. см

Трансмисия

DSG 7-ст.

Задвижване

предно задвижване

Брой на вратите

4

Брой на местата

5

Комбиниран разход на гориво ()

7,00 null

Емисии на въглероден диоксид (CO₂) комбинирано 159 г/км
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Емисии на азотен оксид

0,0000 г/км

Номер на рама

WVWZZZ3HZPK000310

