2.0TSI 272KM, Elegance, 4Motion, FVVAT23%,
ASO, SalonPL, CityMotors VW
Marka

157 700 PLN BRUTTO

Volkswagen

Typ nadwozia

Sedan

Rok produkcji

2019

Kolor

Inny kolor

Finansowanie

Tak

Pojemność skokowa
Skrzynia

1984

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Kraj pochodzenia

Polska

Passat

Typ paliwa

Benzyna

Przebieg

53310

VAT faktura

Tak

Leasing

Tak

Moc

272

Napęd

4x4 (dołączany automatycznie)

Data pierwszej rejestracji

Pierwszy właściciel

Tak

Bezwypadkowy

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba miejsc

Liczba drzwi

...
...
...

Model

2020-12-14
Tak
5

5

Interfejs Bluetooth

Radio

Gniazdo USB

System nawigacji satelitarnej

Klimatyzacja automatyczna

Tapicerka skórzana

Elektrycznie ustawiany fotel k...

Elektrycznie ustawiany fotel p...

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Ogrzewane siedzenia tylne

Podgrzewana przednia szyba

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Tempomat adaptacyjny

Kontrola odległości z tyłu ...

Kamera parkowania tył

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Kamera w lusterku bocznym

Asystent (czujnik) martwego po...

Lane assist - kontrola zmiany ...

Ogranicznik prędkości

Kontrola trakcji

Światła do jazdy dziennej

Lampy przeciwmgielne

System Start/Stop

Wspomaganie kierownicy

ABS

ESP

Poduszka powietrzna pasażera

Poduszka kolan kierowcy

Boczne poduszki powietrzne - p...

Isofix (punkty mocowania fotel...

Firma City Motors Sp. z o.o. Autoryzowany Salon Volkswagen / Serwis Skoda ul. Uczniowska 36 80-530 Gdańsk zaprasza do kontaktu.
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych klientów, chcemy Państwu zagwarantować możliwość oględzin oraz sprzedaży samochodu bez wychodzenia z domu:
- w formie wideo prezentacji
- transport samochodu na terenie Polski
- szczegółowy raport techniczny wraz ze zdjęciami
W celu ustalenia szczegółów zapraszamy do kontaktu z handlowcami.
Nasze samochody objęte są programem Das WeltAuto.
Das WeltAuto to nie tylko najwyższa jakość aut używanych, ale również szereg dodatkowych korzyści:
- wyselekcjonowane samochody
- sprawdzony przebieg i pochodzenie
- sprawdzony stan techniczny
- profesjonalne przygotowanie auta
- jazda próbna
- gwarancja
- dedykowane opcje finansowania
- samochód w rozliczeniu
- prawo do wymiany
- personalizacja pojazdu
- gwarancja mobilności
VW Passat B8 2.0TSI 272KM, Elegance, 4Motion, FVVAT23%, ASO, SalonPL, CityMotors VW
Wybrane elementy wyposażenia:
- ESP, ASR, ABS, MSR, wraz z asystentem siły hamowania i stabilizacją toru jazdyz przyczepą
- Four-wheel drive 4MOTION
- XDS - blokada mechanizmu różnicowego

- Przygotowanie do Mobilnego Kluczyka
- Kierownica 3-ramienna, multifunkcyjna, obszyta skórą, podgrzewana, z łopatkami do zmiany biegów
- Adaptacyjne zawieszenie DCC, nadwozie obniżone o ok 15 mm
- Przednie fotele z elektryczną regulacją dla kierowcy z funkcją masażu, pamięci oraz komfortowego wsiadania
- Dach szklany panoramiczny, elektrycznie otwierany i zamykany
- Roleta tylnej szyby ustawiana elektrycznie, manualnie dla rolet w szybach bocznych tylnych
- Podgrzewane przednie fotele i tylne zewnętrzne siedzenia z oddzielną regulacją podgrzewania
- System Keyless Access - bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu w połączeniu z alarmem
- Przednia szyba podgrzewana bezprzewodowoi odbijająca promienie podczerwone
- Kurtyny powietrzne dla pasażerów z przodu i z tyłu
- Podłokietnik z przodu regulowany na wysokość, ze schowkiem oraz dwoma nawiewami powietrza dla pasażerów z tyłu
- System Lane Assist, Traffic Jam Assist i system Emergency Assist
- System "Front Assist" z funkcją awaryjnego hamowania (dla ACC do 210 km/h)
- Alarm antywłamaniowy z funkcją dozoru wnętrza i ochroną przed odholowaniem
- System Start-Stop 2.0 wyłączający silnikpodczas postoju i odzyskujący energię podczas hamowania
- System Park Assist - automatyczne parkowanie i System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i z tyłu
- System Advanced Dynamic Light Assist - automatyczne światła drogowe
- Reflektory główne LED Matrix z automatyczną regulacją zasięgu i dynamicznymi kierunkowskazami
- Czujnik zmierzchu - automatyczne włączenie świateł z funkcją Coming / Leaving Home
- Dynamiczna regulacja zasięgu reflektorówz dynamicznym doświetlaniem zakrętów
- Aktywny tempomat ACC do 210 km/h z funkcją Stop & Go
- Tylne światła w technologii LED z dynamicznymi kierunkowskazami
- Reflektory przeciwmgielne LED z funkcją statycznego doświetlania zakrętów
- Active Info Display - cyfrowe wskaźniki wskaźniki z możliwością personalizacji widoków
- System dźwięku DYNAUDIO Confidence
- Bezprzewodowy App Connect - widok ekranusmartfona na ekranie nawigacji
- Gniazdo 230 V w konsoli środkowej z tyłu
- Fatigue Detection - system wykrywający zmęczenie kierowcy
- Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic, trzystrefowa z filtrem antyalergicznym i dotykowym panelem z ty
- Wyświetlacz Head-up Display
- Przednia szyba odbijająca promienie podczerwone, podgrzewana
- Fotele klimatyzowane z funkcją pamięci imasażu po stronie kierowcy
- Panel do sterowania klimatyzacją i dodatkowe gniazda do ładowania
- Aktywny system ochrony pasażerów "PreCrash Front & Side" oraz Side Assist
- Pakiet Travel Assist High dla DSG
- Dach szklany panoramiczny otwierany elektrycznie
- IQ.LIGHT reflektory LED Matrix
- Sign Assist - system rozpoznawania znaków drogowych
- Digital Cockpit - System nawigacji satelitarnej Discover Pro oraz Active Info Display
- Dodatkowe gniazdo USB (typu C) w konsoliśrodkowej z tyłu
- Szyba tylna oraz boczne tylne przyciemniane, szyby boczne dźwiękoszczelne
- Pakiet stylistyczny R-Line Exterieur
- Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up-Horn), funkcją dozoru wnętrza iczujnikiem przechyłu
- Pakiet Sportowy dla zawieszenia z adaptacyjną regulacją DCC
- Pakiet Techniczny

City Motors Sp. z o.o.
Autoryzowany Salon Volkswagen / Serwis Audi
ul. Uczniowska 36
80-530 Gdańsk
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU :
Patryk Nowak
tel. 505384824
Kamil Odalski
tel. 501498381
Patryk Trzebiatowski
tel. 668808920
Tomasz Marcinkowski
tel. 795472393
Patryk Pikron
tel. 668808670
*PRZED PRZYJAZDEM PROSZĘ POTWIERDZIĆ TELEFONICZNIE AKTUALNOŚĆ OGŁOSZENIA*
*ZACHĘCAMY DO POZOSTAWIENIA SWOJEGO DOTYCHCZASOWEGO AUTA W ROZLICZENIU*
BARDZO DOBRA OFERTA KREDYTOWA ORAZ UBEZPIECZENIOWA
MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA GWARANCJI PRZEDŁUŻONEJ.

Jesteśmy partnerem VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A. i VOLKSWAGEN LEASING POLSKA SP. Z O.O.
Formalności związane z kredytem i leasingiem załatwiamy na miejscu w salonie.
Zapraszamy na oględziny pojazdu, zapewniamy jazdę próbna oraz na życzenie oględziny w warunkach warsztatowych. Wszystkie samochody są sprawdzane pod katem
stanu technicznego oraz ew. napraw blacharsko-lakierniczych.
ZAJMIEMY SIĘ PAŃSTWA STARYM SAMOCHODEM:
-PRZYJMIEMY W ROZLICZENIU
-ODKUPIMY
-ZNAJDZIEMY KLIENTA
-POMOŻEMY W WYREJESTROWANIU
-PRZYJMUJEMY WSZYSTKIE MARKI I MODELE ORAZ ROCZNIK
Prezentowana oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia
aktualnych stanów magazynowych. Aby sprawdzić aktualność ceny i zgodność oferty z rzeczywistością Użytkownik powinien skontaktować się z przedstawicielem
handlowym sklepu z którego pochodzi oferty.

