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

VÄLIMUS
• Valuveljed  Montana 7J x 17, rehvid 215/65 R17

• Mustad katusereelingud

• Mustad küljeakende iluliistud

INTERJÖÖR
• Shooting Star kangast tekstiilistmekatted

• Reguleeritava kõrgusega esiistmed

• Nimmetoega komfortistmed ees

• Weave ehisosad armatuurlaual ja ustel

• Asümmeetriliselt eraldi kokkuklapitav tagaistme

seljatugi suusaluugi ja keskmise käetoega

• Pikisuunas liigutatav tagaiste

•Täielikult kokkuklapitav eesmise kõrvalistme seljatugi 

TURVALISUS
• Vargusvastane alarmsüsteem koos siseruumianduri,

pukseerimiskaitse ja kesklukuga

• Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESC)

• Juhi väsimuse tuvastamine

• Eesmised turvapadjad koos kõrvalistuja turvapadja

deaktiveerimisega

• Turvakardinad ees- ja tagaistujatele, eesmised

külgturvapadjad

• Pikivaheregulaatoriga püsikiirushoidik

• Jalakäijate jälgimissüsteem

FUNKTSIONAALSUS
• Soojusisolatsiooniga esiklaas

• Valgusisolatsiooniga klaasid külg- ja tagaakendel

• Elektriliselt reguleeritava soojendusega välispeeglid

• Esitulede automaatlülitus, saabumis- ja

lahkumisfunktsioon

• Kolmetsooniline automaatkliimaseade Climatronic

• Vihmaandur

• Soojendusega esiistmed 

• Parkimisabi Park Distance Control - hoiatussignaalid 

ees ja taga olevate takistuste puhul

TEHASES PAIGALDATAV LISAVARUSTUS
Lisavarustus täiendab või asendab põhivarustust

Lisavarustus                                                                                                                                                          Hind EUR

Metallik värv

Elektriliselt seadistatavad, kokkuklapitavad ja soojendusega peeglid

koos ümbruse valgustuse ja reisipoolse peegli alla suunamise funktsiooniga 

Tagurduskaamera

Easy Open pakett

- võtmeta avamis- ja käivitusüsteem Keyless Access

- anduritega juhitav tagaluugi avamine ja elektriline sulgemine

Valuveljed Tulsa R17, tume grafiit

- valuveljed 7J x 17

- rehvid 215/65 R17

 

MÜÜJA POOLT PAIGALDATAV LISAVARUSTUS JA TEENUSED

Lisavarustus                                                                                                                                                          Hind EUR

ARK registreerimine                                                                                                                                      250.00

Sõiduki ettevalmistus                                                                                                                                   241.00

Porilapid                                                                                                                                                          170.00

Jalamatid                                                                                                                                                          85.00

Kasko                                                                                                                                                               430.00

                                                                                              Sõiduki soovituslik jaemüügihind: 33 357.00

                                                                                                                                 Hinnasoodustus: 2 457.00

                                                                                                      Sõiduki hind käibemaksuta 20%: 25 750.00

                                                                                                                                  Käibemaks 20%: 5 150.00

Sõiduki hind Teile: 30 900.000

VOLKSWAGEN TIGUANI PAKKUMINE

Mootor:
Kütus:
Võimsus:
Käigukast:
Vedav sild:
Keskmine kütusekulu:

1.5
bensiin
110 kw/ 150 hj
automaat
esisillavedu
keskmine  6l/100 km

• Led-esituled

• Kaugtulede automaatlülitus Light Assist

• Kerevärvi kaitserauad

• Sahtlid esiistme all

• Soojendusega ja nahkkattega multifunktsionaalne rool

• Käetugi esiistmete vahel

• Jalaruumi valgustus ees

• Põrandavaibad ees ja taga 

• Lugemistuled ees ja taga

• Valgustusega meikimispeeglid päikesevarjudes

• Elektromehaaniline käsipidur Auto Hold

• Reahoidmisabiline Lane Assist

• eCall hädaabikõnesüsteem

• Kaudne rehvirõhu kontrollsüsteem

• Rehviparanduskomplekt

• ISOFIX kinnitused (laste turvatoolide kinnitused

välimistel tagumistel istmetel)

• Otsasõidu eest hoiatav süsteem Front Assist

• Raadio "Ready 2 Discover"

- 20,3 cm puuteekraan

- 2 USB-C liides

•  8kõlarit

• Mobiiltelefoniliides Bluetooth ja App -Connect

• Mitmevärviline multifunktsionaalnäidik Premium

• Start-stopp-süsteem koos pidurdusenergia

taaskasutusega

• Elektromehaaniline kiirusetundlik roolivõimendus

• 12 V pistikupesa keskkonsoolis ja pagasiruumis

538.00

158.00

362.00

658.00

146.00

Tootja poolttehases paigaldatud lisavarustus kokku: 1862.00

Müüja poolt paigaldatud lisavarustus ja teenused  kokku: 1176.00

LISAKS
• Garantii 5 aastat või 100 000 km (esimesed kaks aastat läbisõidupiiranguta)

• Kasutusjuhend


