Arteon SB R-Line 2.0 TSI DSG
Koda vozila 8GC9BB

Cena
Arteon SB R-Line 2.0 TSI DSG

Cena
skupaj
Prihranek
Posebna
cena

49.770,96 €
1.000,- €
48.770,96 €

Vse navedene cene so neobvezujoče nekartelne priporočene cene z vključenim DMV in 22 % DDV, če ni drugače navedeno. V redkih izjemah je mogoče, da cene niso
dnevno osvežene. Kontaktirajte vašega trgovca za podroben izračun cene. Pridržujemo si pravico do spremembe izvedb modela, konstrukcije, serijske in dodatne
opreme, tehničnih podatkov, informacij o porabi in emisijah, cene in napak pri vnosu podatkov. Vozila na slikah so lahko opremljena z dodatno opremo za doplačilo oz.
prikazujejo delno plačljivo dodatno opremo in podrobnosti v opremi, ki niso na voljo za vse izvedbe modela.Pred sklenitvijo pogodbe se pozanimajte o natančnem
obsegu dodatne in serijske opreme ter o ceni vašega vozila. Informacije EU o porabi goriva in emisijah CO2.
Informacije za potrošnike o porabi goriva in emisijah CO2: od 1. septembra 2018 so nova vozila že homologirana v skladu z globalno usklajenim preizkusnim
postopkom za lahka vozila (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), realnejšim preizkusnim postopkom za merjenje porabe goriva in emisij CO2.
Postopek WLTP je v celoti nadomestil nov evropski vozni cikel (NEVC). Zaradi realnejših preizkusnih pogojev so vrednosti porabe goriva in emisij CO2, izmerjene v
skladu z WLTP, v številnih primerih višje od vrednosti, ki so izmerjene v skladu z NEVC. Pri novih vozilih, homologiranih v skladu z WLTP, so WLTP vrednosti osnova za
obračun DMV.
Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v priročniku o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki ga
lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na spletni strani dobavitelja osebnega avtomobila.
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
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Motor
1984 ccm Pogon spredaj menjalnik DSG
Moč 140 kW / 190 KM
bencin:
Poraba goriva kombinirano: 7,30 l/100km
Emisije ogljikovega dioksida (CO2) kombinirano: 167 g/km
Skupno
Emisije ogljikovega dioksida (CO2) kombinirano: 167 g/km
Emisija dušikovega oksida: 0,0152 g/km

Zunanji lak
bela

oriksovo bela biserna

Oblazinjenje
Barva notranjosti: črna
Armaturne plošče: titanovo črna
Talna obloga: titanovo črna
Oblazinjenje: črna
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1.204,65 €

Oprema
tekstilni predpražniki spredaj in zadaj
elektronski stabilizacijski program(ESP)
s krmilno asistenco, vklj. z ABS z zavorno asistenco, regulacijo zdrsa pogonskih koles,
regulacijo vlečnega momenta motorja in funkcijo stabiliziranja prikolice
progresivno krmiljenje
brez garniture za popravilo pnevmatik
Tire Mobility set
varnostni trikotnik
pritrdišča ISOFIX
(sistem za namestitev 2 otroških sedežev na zadnjo sedežno klop)
asimetrično deljiva in zložljiva zadnja
sedežna klop in naslonjalo, s sredinskim naslonom za roke
3 vzglavniki zadaj
ogrevanje sprednjih in stranskih zadnjih
sedežev
večslojno in protihrupno vetrobransko
steklo
sistem za samodejno odklepanje in
zaklepanje vozila Keyless Access
zelena termoizolacijska zasteklitev
notranje vzvratno ogledalo z avtomatskim
zasenčenjem
čelni zračni blazini za voznika in
sovoznika, z možnostjo deaktiviranja sovoznikove zračne blazine, vključno z zračno
blazino za kolena na voznikovi strani
sistem varnostnih blazin za glavo za
potnike na sprednjih in zadnjih sedežih, vključno s stranskima varnostnima blazinama
spredaj
kromirane zunanje obrobe stranskih
stekel
električno odpiranje in zapiranje
pokrova prtljažnika
zaščitna folija pri transportu
osvetljeni kozmetični ogledali v
senčnikih
sprednja vzglavnika z izboljšanimi
varnostnimi lastnostmi
sredinski naslon za roke spredaj, s
predalom in 2 prezračevalnima šobama na zadnjem delu
asistenca Travel Assist z asistenco za
ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist
sistem za nadzor prometa Front Assist, z
mestno funkcijo zaviranja v sili z zaznavanjem pešcev
stropna obloga v titanovi črni barvi
usnjena glava prestavne ročice
osvetlitev prostora za noge spredaj
zunanji ogledali električno poklopni in
ogrevani, na sovoznikovi strani s pomikom proti tlom pri vzvratni vožnji, na voznikovi
strani z avtomatskim zasenčenjem
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Oprema

elektronska blokada zagona motorja
opozorilnik za prenizek tlak pnevmatik
sistem start-stop in sistem za
regeneracijo zavorne energije
vstopne letve v videzu legiranega jekla
proaktivna zaščita potnikov
parkirna asistenca ParkPilot z zvočnimi
signali za opozarjanje na ovire pred in za vozilom
asistenca za avtomatski vklop dolgih
luči Dynamic Light Assist
senzor za dež
notranja luč spredaj in zadaj s časovnim
zamikom izklopa in zatemnitvijo, po 2 bralni LED-lučki spredaj in zadaj
tempomat z avtomatskim uravnavanjem
razdalje (ACC)
zadnje luči v tehniki LED z dinamičnim
smernikom
dvotonska signalna hupa
avtomatski vklop luči, vključno z
dnevnimi lučmi, funkcijo Leaving Home in mehansko funkcijo Coming Home
naprava za prostoročno telefoniranje
Comfort z možnostjo induktivnega polnjenja
izvedba za nekadilce: predalček in
električna vtičnica
zvočni opozorilnik in opozorilna lučka
za nepripeta varnostna pasova spredaj in zadaj, vključno z opozorilom za nepripet
varnostni pas v kombiniranem inštrumentu
digitalni kombinirani instrument z
prikazovalnikom hitrosti, števcem skupno in dnevno prevoženih kilometrov ter
prikazovalnikom števila vrtljajev motorja
ogrevane šobe za pranje vetrobranskega
stekla
vstopna LED lučka v sprednjih vratih
App Connect z brezžično povezavo za
Apple CarPlay in Android Auto
sistem za zaznavanje utrujenosti
voznika: prikaz v kombiniranem instrumentu in dodaten zvočni signal
sredinski deli sedežev iz mikrotkanine
ArtVelours
storitev klic v sili
- SOS klic na številko 112 - klic v primeru okvare
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Oprema
interna koda
Easy Open
- avtomatsko odpiranje prtljažnih vrat s senzorjem
glasovno upravljanje
kromirane aplikacije na vrtljivem
stikalu za luči, prezračevalnih šobah spredaj in vratnih kljukah
digitalni radijski sprejemnik DAB+
radio-navigacijski sistem Discover Media
- 8'' barvni zaslon občutljiv na dotik - 8 zvočnikov - izhodna moč 4 x 20 W - 2x USB reža
(Tip - C) - dostop do storitev We Connect (triletna povezava) - naprava za prostoročno
telefoniranje Bluetooth - navigacijske karte Evrope na SD kartici - Volkswagen Media
Control
elektronska parkirna zavora, vključno s
funkcijo Auto Hold in asistenco za speljevanje
pedali iz krtačenega legiranega jekla
aktivni pokrov motornega prostora z
zaščito za pešce
interna koda
multimedijsi paket
- glasovno upravljanje - naprava za prostoročno telefonijo Comfort - navigacijsi sistem
Discover Media - prepoznavanje prometnih znakov
paket Comfort
multimedijsi paket
- glasovno upravljanje - naprava za prostoročno telefonijo Comfort - navigacijsi sistem
Discover Media - prepoznavanje prometnih znakov
Paket luči in vidljivost
predpriprava za We Connect in We Connect
Plus
We Connect Plus

Dodatna oprema
ogrevanje volana

156,98 €

dekorativni elementi Black Carbon
za sredinsko konzolo in vrata

104,10 €

ledvena opora za sprednja sedeža, na
voznikovi strani električno nastavljiva in z masažno funkcijo

193,82 €

brezžično ogrevano in infrardeče odbojno
vetrobransko steklo

394,07 €

platišča Montevideo v črni barvi, s
polirano površino - 4 aluminijasta platišča 8 J x 19 - pnevmatike
245/40 R 19

624,75 €

Paket Design Plus
- ambientna osvetlitev - panoramsko strešno steklo zatemnjena stekla
paket asistenčnih sistemov
- asistenca Rear View kamera za vzvratno vožnjo - asistenca
Side Assist asistenca za menjavo voznega pasu
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1.675,60 €

913,10 €

Tehnični podatki
Motor - vrsta

2.0 bencin

Moč

140 kW 190 KM

Gibna prostornina

1984 ccm

Menjalnik

menjalnik DSG

Pogon

Pogon spredaj

Število vrat

4

Število sedežev

5

Dovoljena skupna masa

2170 kg

Masa vozila, pripravljenega za vožnjo

1617 kg

Dejanska masa vozila

1690 kg

Poraba goriva kombinirano (bencin)

7,30 l/100km

Emisije ogljikovega dioksida (CO2) kombinirano:

167 g/km

Emisija dušikovega oksida

0,0152 g/km

Številka šasije

WVWZZZ3HZNK002870

Trgovec
Dominko
Zadružni trg 8
2251 Ptuj
+386 2 78 81 150
dominko@siol.net
https://www.dominko.eu
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