
Pakkumise nr: 10261

Klient: MOLLER AUTO PÄRNU OÜ MÜÜK

Aadress: VÄLJA 3, 08001 PÄRNU, EESTI

Telefon: 4476100, 5030460

Volkswagen Uus Arteon Shooting Brake

Hea MOLLER AUTO PÄRNU OÜ MÜÜK!

Møller Auto Pärnul on rõõm Teile saata uue Volkswagen Uus Arteon Shooting Brake R-line pakkumine. Soovi
korral pakume Teile proovisõitu ja oleme valmis tagasi ostma Teie praeguse sõiduki. Täiendavate küsimuse puhul
vastame neile meeleldi.



Sõiduk: Volkswagen Uus Arteon Shooting Brake R-line

VIN-kood: WVWZZZ3HZME505578

Värv: KINGS RED METALLIC (P8P8)

Sisu: BLACK/BLACK/BLACK (OH)

Mootor: 2.0

Kütus: diisel

Võimsus: 147 kW / 200 hj

Käigukast: 7-käiguline DSG automaatkast

Vedav sild: esisillavedu



PÕHIVARUSTUS
Põhivarustuse nimekiri on teavitava iseloomuga ning neid võidakse muuta ette teatamata

VÄLIMUS

• A veeretakistusega AirStop® rehvid 245/45 R18

• 4 valuvelge Sebring 8J x 18, hall metallik

• LED-esituled koos eraldi LED-päevatuledega

• 3D LED-tagatuled dünaamiliste suunatuledega

• Esitulede automaatlülitus, saabumis- ja
lahkumisfunktsioon

• Kaugtulede automaatlülitus Light Assist

• Dünaamiline tulede ulatuse juhtimine

• Kroomliistud küljeakendel

• Kroomküljeliistud

TURVALISUS

• Vargusvastane alarmsüsteem siseruumianduri,
varusignaali ja pukseerimiskaitsega

• Elektrooniline diferentsiaalilukk XDS

• Proaktiivne reisijatekaitsesüsteem koos otsasõidu
eest hoiatava süsteemiga Front Assist

• Eesmised turvapadjad koos kõrvalistuja turvapadja
deaktiveerimise funktsiooni ja juhi põlvi kaitsva
turvapadjaga

• Turvakardinad ees- ja tagaistujatele, sealhulgas
eesmised külgturvapadjad

• Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESC) koos
elektromehaanilise pidurivõimendiga

• Ahelkokkupõrke vältimise süsteem
(mitmikkokkupõrke pidur)

• Juhiabipakett
- Juhiabi Travel Assist
- Reahoidmisabiline Lane Assist
- Hädaabisüsteem Emergency Assist
- Pikivaheregulaatoriga püsikiirushoidik ACC Stop & Go koos
kiiruspiirikuga
- Otsasõidu eest hoiatav süsteem Front Assist koos autonoomse
hädapidurdussüsteemiga
- Jalakäijate jälgimise süsteem ja reaktiivne kapott

• Juhi väsimuse tuvastamise süsteem

• Hädaabikõne teenus: ei nõua registreerimist, teenus
aktiveeritakse tarnimisel

• ISOFIX-kinnituspunktid kahele laste turvatoolile
tagaistmel (sh i-size turvatoolidele)

• Elektromehaaniline käsipidur Auto Hold
funktsiooniga

• Rehvirõhu kontrollsüsteem

• Tööriistakomplekt ja tungraud

• Ruumi ja kaalu säästev varuratas, mitte eHybrid-i
jaoks

• Rehviparanduskomplekt: 12-voldine kompressor ja
rehviparandusvaht

GARANTII

• Järelgarantii kehtivus: 3 aastat pärast tootjagarantii
lõppu, maksimaalne koguläbisõit: 100 000 km

• Kõrgepingeakule - 8 aastat või 160 000 km

• Kasutusjuhend



FUNKTSIONAALSUS JA MUU VARUSTUS

• Lamineeritud turvaklaasiga, soojus- ja
heliisolatsiooniga esiklaas

• Rohelise soojusisolatsiooniga klaasid külg- ja
tagaakendel

• Võtmeta avamis- ja käivitussüsteem Keyless Access
koos SAFELOCK-iga

• Kolmetsooniline aktiivsöefiltriga
automaatkliimaseade Air Care Climatronic

• Vihmaandur

• Ümbruse valgustusega kokkuklapitavad
soojendusega välispeeglid, juhi pool isetumenev ja
kaasreisija pool alla suunamise funktsiooniga

• Easy Open & Close pakett koos SAFELOCK-iga
- Võtmeta avamis- ja käivitussüsteem Keyless Access koos
SAFELOCK-iga
- Easy Open anduritega juhitav tagaluugi avamine ja elektriline
sulgemine koos distantsavamisega

• Soojendusega esiistmed

• Automaatse soojendusega pesurid ees

• Parkimisabiline Park Distance Control -
hoiatussignaalid ees ja taga olevate takistuste puhul

• Voogedastuse ja internetiga raadio Ready 2
Discover

• Voogedastuse ja internetiga navigatsioonisüsteem
Discover Media, Standard eHybrid mudelite puhul

• Digitaalne raadio DAB

• 8 kõlarit

• USB-C liides

• Mobiiltelefoniliides

• Apple CarPlay ja Android Auto toega App-Connect
Wirelessiga App-Connect

• Erinevate infoprofiilide valikuga digitaalne kokpit

• We Connect ja We Connect Plus valmidus

• Start-stopp-süsteem koos pidurdusenergia
taaskasutusega

• Progressiivne roolimine

• 12 V pistikupesa taga keskkonsoolis

• Adaptiivveermik DCC koos sõidurežiimi valikuga
Standard 280 hj TSI ja eHybrid mudelite puhul

EHYBRID MUDELITE JAOKS

• Hübriidajam eHybrid

• Elektrooniline mootoriheli

• Juhe vahelduvvoolu laadimisjaama jaoks ja
laadimisjuhe koduse pistikupesa jaoks

SISEMUS

• ArtVelours mikrofliisist detailid esiistmetel ja
tagumistel külgmistel istmetel

• Nimmetugedega komfortistmed ees (juhi poolel
elektriliselt reguleeritav)

• Reguleeritava kõrgusega esiistmed

• Elektriliselt reguleeritava seljatoega ergoComfort
juhiiste

• Asümmeetriliselt eraldi kokkuklapitav tagaistme
seljatugi koos keskmise käetoe ja läbilaadimisluugiga

• Nahkkattega multifunktsionaalne sportrool koos
puutetundlike nuppudega ja käiguvahetuslabadega

• Panipaigaga käetugi esiistmete vahel, 2 tuulutusava
taga

• Silver Rise alumiiniumist ehisosad armatuurlaual ja
ustel

• Must laepolster

• Tekstiilist põrandavaibad ees ja taga

• Lugemistuled ees ja taga

• Valgustusega meikimispeeglid päikesevarjudes

• Pagasiruumi põrand

• Pagasiruumi kate

• Võrkvahesein

• Roostevabast terasest detailidega lävepakukatted

• Jalaruumi LED-valgustus ees

• Harjatud roostevabast terasest pedaalid



TOOTJATEHASES PAIGALDATAV LISAVARUSTUS
Lisavarustus täiendab või asendab põhivarustust

Kood Lisavarustus Hind EUR

P8P8 Värv KINGS RED METALLIC 743.00

0XK EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND

1Y3 Elektrooniline diferentsiaalilukk XDS
Standard 280 hj TSI mudelite puhul

198.00

KA2 Tagurduskaamera 377.00

P11 IQ.LIGHT - maatriks-LED-esituled
- LED-esituled eraldi LED-päevatulede ja dünaamiliste suunatuledega
- Dünaamilised kurvituled
- Täiustatud dünaamiline kaugtulede automaatlülitus Dynamic Light Assist
Kurvituled ja udutuled

1 255.00

PA6 30 värvist koosneva valikuga miljöövalgustus 462.00

PAP Akustikapakett
- Heliisolatsiooniga lamineeritud turvaklaas eesmistel küljeakendel

533.00

PJV AW NASHVILLE 20" 880.00

PSG Adaptiivveermik DCC sportvedrustusele
- 15 mm madalam kliirens

1 105.00

PW9 Seisusoojendus ja -tuulutus koos kaugjuhtimise ja taimeriga 1 511.00

RBD Navigatsioonisüsteem Discover Media
- 20,3 cm puuteekraan
- Dünaamiline liiklusmärkide kuvamine
- MP3 ja WMA esitus

559.00

Tootjatehases paigaldatud lisavarustus kokku: 7 623.00

MÜÜJA POOLT PAIGALDATAV LISAVARUSTUS JA TEENUSED

Lisavarustus Hind EUR

ARK REGISTREERIMINE 250.00

SÕIDUKI ETTEVALMISTUS 241.00

Müüja poolt paigaldatav lisavarustus ja teenused kokku: 491.00

Sõiduki soovituslik jaemüügihind: 51 744.00

Hinnasoodustus: 4 844.00

Sõiduki hind käibemaksuta 20%: 39 083.33

Käibemaks 20%: 7 816.67

Sõiduki hind Teile: 46 900.00

Pakkumine koostatud: 10.03.2021
Pakkumine kehtib kuni: 16.03.2021



GARANTII
Kui on ostetud lisagarantii, siis kehtivad lisagarantii tingimused.

Uutele Volkswageni sõidukitele kehtib tootjatehase 5 aastane garantii läbisõidu piiranguga 100 000 km.
Volkswageni originaaltarvikutele kehtib 2 aastane garantii. Kehtiva garantii eelduseks on õigeaegselt läbitud
hooldused.

KEREGARANTII

Värvkattele kehtib 3 aastane garantii vigade puudumisele. 12 aastane garantii läbiroostetamise puudumisele.

HOOLDUSVÄLP

Õlivahetushooldus: Paindliku hooldusvälpade näidiku järgi (hiljemalt 2 aasta pärast).

Ülevaatushooldus: Esimene läbisõiduni kuni 30 000 km või 2 aasta pärast, seejärel iga 30 000
km või 1 aasta tagant (olenevalt sellest, mis esimesena täitub).

TÄIENDAV INFORMATSIOON

Sõiduki kütusekulu ja Co2 heide sõltuvad mitte ainult sõiduki kütuse tõhusast kasutamisest, vaid neid mõjutab
ka sõiduviis ja muud mittetehnilised tegurid (nt ümbritseva keskkonna tingimused). Lisaseadmed ja -tarvikud
(näiteks lisavarustus, rehvid jne) võivad muuta sõiduki asjakohaseid parameetreid, näiteks massi, veeretakistust
ja aerodünaamikat, ning mõjutada kütuse tarbimist samamoodi nagu ilmastiku- ja liiklustingimused. Piltidel
on üksnes illustreeriv tähendus. Pakkumises oleva sõiduki varustus võib erineda piltidel nähtavast. Pakkumises
toodud hinnad on koos käibemaksuga 20%, kui ei ole märgitud teisiti.

Pakkumise koostas:

Müügikonsultant: Andrias Kirs

Møller Auto Pärnu Välja 3 Pärnu 80010

Telefon: +372 5562 6026

E-mail: andrias.kirs@moller.ee

www.mollerauto.ee


