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100 / 136

Automātiskā

15.7

0

32 960

Jūsu ievērībai:
• Uzrādītās cenas, komplektācijas un papildaprīkojuma klāsts ir informatīva rakstura un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Aktuālāko informāciju iespējams iegūt pie visiem
Volkswagen dīleriem un partneriem Latvijā. • Papildaprīkojuma cenas ir derīgas tikai kopā ar bāzes modeļa cenu. • Uzrādītajā cenā ar PVN nav iekļauts jaunu automašīnu reģistrācijas
nodoklis un CO2 nodoklis. • Š
 ī cenu lapa ir izdota 01.09.2019., visas iepriekš izdotās konkretā modeļa cenu lapas nav spēkā.
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: Standartaprīkojums
EKSTERJERS
4 durvju versija
Vieglmetāla diski "Astana" 6.5J x 16, uzlabotas rites pretestības vasaras riepas 205/55 R16, drošības skrūves
Virsbūves krāsas bamperi, spoguļu korpusi, durvju rokturi un aizmugurējais spoileris
LED priekšējie lukturi (ar zilu moldingu) un īpaša dizaina LED dienasgaismas
LED aizmugurējie lukturi
INTERJERS
Auduma sēdekļu apdare "Zoom"
Komforta sēdekļi priekšā ar augstuma un muguras komforta regulāciju
Dekoratīvā apdare "New Brushed Dark Metal" durvju apdares paneļiem, "Polar Night Black" centrālajai konsolei
Ādas apdares multifunkcionāla stūre
Ātrumpārslēga sviras rokturis ādas apdari
Priekšējais roku balsts ar sīklietu novietni, augstuma un garenvirziena regulāciju un divām gaisa izplūdes atverēm aizmugurējā daļā
Izgaismots cimdu nodalījums ar dzesēšanas funkciju
Izgaismoti kosmētikas spogulīši saulessargos
LED lasīšanas apgaismojums priekšā un aizmugurē
Dalīta (40:60) nolokāma sēdekļu atzveltne ar lūku garu priekšemtu pārvadāšanai, centrālais roku balsts ar glāžu turētāju
Tekstila paklājiņi priekšā un aizmugurē
12 V ligzda bagāžas nodalījumā
DROŠĪBA
Signalizācija ar salona uzraudzību, centrālā atslēga
Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC)
Elektronisks diferenciāļa bloķētājs (XDS)
Brīdinājums par vadītāja nogurumu (Rest Assist)
Proaktīva pasažieru aizsardzības sistēma (Pre-crash)
Gājēju uzraudzības sistēma
Sadursmes novēršanas brīdinājuma sistēma "Front Assist", avārijas bremzēšanas sistēma
Atkārtotas sadursmes novēršanas sistēma (Multi-collision Brake)
Priekšējie (līdzbraucējam atslēdzams) drošības spilveni, ceļgalu drošības spilvens vadītājam
Galvas drošības spilvenu sistēma priekšā un aizmugurē sēdošajiem, sānu drošības spilveni priekšā sēdošajiem
3-punktu drošības jostas priekšā, ar spriegotājiem un augstuma regulāciju
Paaugstinātas drošības priekšējie galvas balsti
3-punktu drošības jostas aizmugurē
3 galvas balsti aizmugurē (nolaižami)
ISOFIX stiprinājumu vietas (stiprinājumi 2 bērnu sēdeklīšiem uz aizmugurējā sēdekļa)
Elektromehāniska stāvbremze ar Auto Hold funkciju
Pašaptumšojošs salona atpakaļskata spogulis
Riepu spiediena indikācija (netiešais mērījums)
Riepu remontkomplekts (12 V kompresors un hermētiskās putas)
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: Standartaprīkojums
FUNKCIONALITĀTE UN CITS APRĪKOJUMS
Adaptīvā kruīza kontrole ar "Stop & Go" funkciju
Automātiskais gaisa kondicionētājs "Climatronic" ar 2-zonu temperatūras kontroli
Ziemas pakete (priekšējo sēdekļu apsilde, automātiski apsildāmi vējstikla apskalotāji, priekšējo lukturu apskalošana)
Lietus sensors
Elektriski regulējami logu pacēlāji priekšā un aizmugurē
Elektriski regulējami un apsildāmi ārējie atpakaļskata spoguļi
Apsildāms, karstumu aizturošs vējstikls
Karstumu aizturoši sānu un aizmugurējais stikls
Automātiska lukturu augstuma regulēšana
Automātiska tuvo gaismu aktivizēšana, "Leaving Home" un "Coming Home" funkcija
Navigācijas sistēma "Discover Pro"
- 9.2" skārienjutīgs ekrāns
- CD/MP3 un DVD atskaņošana
- 10 GB atmiņa lietotāja datiem
- divas SD karšu ligzdas
- USB (saderība arī ar Apple ierīcēm) un AUX-IN ligzdas
- mobilā telefona interfeiss Bluetooth
- 8 skaļruņi
- App-Connect un Volkswagen Media Control

Mobilie tiešsaistes pakalpojumi Car-Net
Limitēts bezmaksas lietošanas periods
Multifunkcionāls krāsu displejs
Braukšanas režīmu izvēle
Elektromehānisks stūres pastiprinātājs ar ātruma adaptācijas funkciju
BATERIJA UN UZLĀDE
Litija jonu augstsprieguma baterija (35.8 kWh)
Automobiļa kombinētās uzlādes ligzda (CCS), paredzēta maiņstrāvas (AC) un ātrajai līdzstrāvas (DC) uzlādei
Kabeļi uzlādei no mājsaimniecības rozetes (2.3 kW) un publiskajās uzlādes stacijās (7.2 kW)
GARANTIJA
Automašīnai - 5 gadi vai 100 000 km
Augstsprieguma baterijai - 8 gadi vai 160 000 km
Lietotāja rokasgrāmata
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"Urano Gray" pelēka virsbūves krāsa

5K5K

0

"Pure White" balta virsbūves krāsa

0Q0Q

167

"Black Ruby" virsbūves krāsa

V5V5

167

Metāliska vai perlamutra virsbūves krāsa

XXXX

454

"Oryx White" balta perlamutra virsbūves krāsa

0R0R

947

4X4

304

7Y8

346

P22

582

P26

975

PXB / PXC

352

8SK

384

- 8 skaļruņi
- sabvūfers
- 400 W kopējā jauda

9VH

641

Digitāls mērinstrumentu panelis (aktīvais info diplejs)

9S8

468

9IP / UQ5

390

9IM

463

PLC

242

WL0

1 980

Bezatslēgas piekļuves un dzinēja startēšanas sistēma "Keyless Access"

4F2

357

Elektriski regulējami, apsildāmi un nolokāmi ārējie atpakaļskata spoguļi (ar eksterjera komforta apgaismojumu)

6XQ

161

Aptumšoti aizmugurējie sānu un aizmugurējais stikls

4KF

48

Energoefektīvs siltumsūknis nobraucamā attāluma optimizācijai

WPU

918

VIRSBŪVES KRĀSA

DROŠĪBA
Sānu drošības spilveni un drošības jostu savilcēji aizmugurē sēdošajiem
Braukšanas joslu maiņas palīgsistēma "Side Assist", izbraukšanas palīgsistēma "Rear Traffic Alert"
tikai ar 6XQ, 7X2 vai 7X5
Braukšanas joslu uzturēšanas palīgsistēma "Lane Assist", tālo gaismu palīgsistēma "Light Assist"
Braukšanas palīgsistēmu pakotne
- ārkārtas situāciju palīgsistēma "Emergency Assist"
- tālo gaismu palīgsistēma ar dinamisku regulāciju "Dynamic Light Assist"
- braukšanas joslu maiņas palīgsistēma "Side Assist"
- izbraukšanas palīgsistēma "Rear Traffic Alert"
- braukšanas joslu uzturēšanas palīgsistēma "Lane Assist"
- sastrēgumu palīgsistēma "Traffic Jam Assist"

tikai ar PXC
GAISMAS
LED (Mid) priekšējie lukturi ar dinamiskajām līkumgaismām
LED (High) aizmugurējie lukturi ar dinamiskiem pagriezienu indikatoriem
AUDIO / NAVIGĀCIJAS UN MULTIVIDES SISTĒMAS
Skaņas sistēma DYNAUDIO Excite

SAVIENOJAMĪBA
Mobilā telefona interfeiss "Comfort"
- mobilā telefona brīvroku sistēma Bluetooth
- indukcijas uzlādes funkcija
- ārējā antena un savienošanas zona
- 2 USB ligzdas

(tiek aizstāta AUX-IN ligzda)
Mobilā telefona interfeiss "Business"
- mobilā telefona brīvroku sistēma Bluetooth
- GSM uztvērējs ar ligzdu SIM kartei
- profils āttālinātai piekļuvei SIM kartei (rSAP)
- Wi-Fi piekļuves punkts

INTERJERA APDARE
Komforta apgaismojums
- LED gaismas elementi priekšējo durvju dekoratīvajā apdarē
- nerūsējošā tērauda sliekšņu uzlikas priekšā (izgaismotas)
- LED apgaismojums kāju nodalījumā

Ādas "Vienna" apdare, komforta sēdekļi priekšā
- ādas "Vienna" apdare sēdekļiem, ādas imitācijas apdare durvju un sānu paneļiem
- priekšējo sēdekļu apsilde

FUNKCIONALITĀTE UN CITS APRĪKOJUMS
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7X2

549

- pusautomātiska novietošana stāvvietā
- stāvvietā novietošanas sensori priekšā un aizmugurē

7X5

722

Atpakaļskata kamera

KA1

211

STĀVVIETĀ NOVIETOŠANAS PALĪGSISTĒMAS
Stāvvietā novietošanas sensori priekšā un aizmugurē
Stāvvietā novietošanas palīgsistēma "Park Assist"
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