Autojuta

VOLKSWAGEN PASSAT LIMOUSINE B8 RO
R-LINE PREMIUM EDITION
1.5TSI OPF ACT 110 kW/ 150AG Blue Motion Technology varikliu
ir su 7-ių laipsnių automatine DSG pavarų dėže

*Vaizdas paveikslėlyje gali skirtis nuo realaus automobilio vaizdo

Bazinė kaina

35.527,00 €

su PVM

TECHNINIAI DUOMENYS
VARIKLIS
Variklio konstrukcija

Degalų rūšis / Degalų bako talpa, l

4 cilindrai (aktyvus cilindrų valdymas su
išjungimo funkcija) – tiesioginio įpurškimo
benzininis turbininis variklis su kietųjų dalelių
filtru (OPF)
Benzinas / ~66

Darbo kameros tūris l / cm3

1,5 / 1498

Maksimali galia, kW (AG)

110 (150)

Maks. Sukimo momentas, Nm esant aps. / min

250 / 1500 - 3000

IŠORĖS MATMENYS, mm
Ilgis / Plotis (su veidrodėliais) / Aukštis

4767 / 1832 (2083) / 1476

Atstumas tarp ašių

2786

Prošvaisa

145

Apsisuko spindulys
TRANSMISIJA

~11700
7-ių laipsnių DSG (automatinė)

SVORIS, kg
Savoji masė / bendroji masė / pilnutinė apkrova
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DEGALŲ SĄNAUDOS, l / 100 km
Mieste / Užmiestyje / Kombinuotu režimu

6.7 / 4.6 / 5.4

CO2 emisija kombinuotu režimu, g / km

123 (EURO 6)

Efektyvo klasė schemoje

DEGALŲ SĄNAUDOS pagal WLTP -standartą, l / 100 km

Išsamesnė informacija www.volkswagen.de/wltp

Lėta eiga / Vidutine eiga / Važiuojant greitai /

8.4 / 6.5 / 5.7/

Važiuojant labai greitai / kombinuotu režimu

6.7 / 6.6

CO2 emisija kombinuotu režimu pagal WLTP -standartą ,
g/km

149

Maksimalus greitis, km / h

215

Įsibėgėjimas nuo 0-80 / 0-100 km/h, s

6.5 / 8.6

*Vaizdas paveikslėlyje gali skirtis nuo realaus automobilio vaizdo

STANDARTINĖ ĮRANGA
IŠORĖS ĮRANGA
Lengvojo lydinio ratlankiai "London" 7J x 17,
mobilumą užtikrinančios padangos 215/55 R17 (savaime užsisandarinančios)
Galiniai šviesos diodų žibintai (Highline), užtamsinti
Chromuotos juostelės ant šoninių langų

VIDAUS ĮRANGA
Sėdynių tipas – aukščiausio komforto (“TOPComfort”)
Sėdynių apmušalai – “Vienna” odos ir “Alcantara” verstos odos kombinacijos
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Vairuotojo sėdynė - “ergoComfort” su aukščio, polinkio ir išilginiu padėties reguliavimu;
elektra reguliuojamas sėdynės atlošas ir juosmens atrama (nugaros išlinkis)
Priekinio keleivio sėdynė su aukščio ir juosmens atramos (nugaros išlinkio) reguliavimu
Dekoratyviniai intarpai “Brushed Aluminium” prietaisų panelyje ir durų apmušimuose,
dekoratyviniai intarpai “Piano Black” vidurinėje konsolėje
Priekinės ventiliacinės angos, pasukamasis šviesų jungiklis, galinio vaizdo veidrodžių nustatymo jungiklis bei langų
kėliklių jungikliai su apšvietimu ir chromuota apdaila
Vidaus aplinkos “AMBIENTE” paketas (šviečiančios juostos durų apmušimų apdailos intarpuose, įspėjamosios įlipimo
šviesos priekinėse ir galinėse duryse)
Nerūdijančio plieno apsauginės slenksčių juostos priekyje ir gale
Oda aptrauktas multifunkcinis vairas (3-jų stipinų) ir oda aptraukta pavarų perjungimo svirties rankena
Reguliuojamo aukščio priekinis vidurinis ranktūris su daiktadėže, nustatomas išilgine kryptimi,
ir 2 ventiliacinės angos gale
2 gėrimų laikikliai su uždangalu vidurinės konsolės priekyje
Nepadalinta vientisa galinė sėdynė, padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas (60:40)
su negabaritinių daiktų pakrovimo įtaisu ir viduriniu ranktūriu su daiktadėže ir gėrimų laikikliu
Vidaus apšvietimas su išjungimo uždelsimu ir tamsėjimu, šviesos diodų skaitymo šviestuvai priekyje ir gale su
dekoratyviniais chromuotais žiedais
Daiktadėžė ir 12 voltų kištukinis lizdas vidurinės konsolės priekyje
Apšviečiami makiažo veidrodžiai skydeliuose nuo saulės
12 voltų kištukinis lizdas vidurinės konsolės gale ir bagažinėje
Analoginis laikrodis prietaisų panelyje
Tekstiliniai kilimėliai priekyje ir gale

ĮRANGA SAUGUMUI
Signalizacija su automobilio vidaus apsauga ir apsauga nuo nutempimo, centrinis užraktas
Elektroninė stabilizavimo programa (ESC), įskaitant ABS, stabdymo asistentą, ASR, EDS, MSR ir priekabos stabilizavimą
Elektroninis diferencialo blokavimas XDS
„Rest Assist“ (vairuotojo nuovargio atpažinimas)
Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema „Front Assist“ su avarinio stabdymo mieste funkcija
Automatinis atstumo reguliavimas (ACC – adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema) ir įspėjimo dėl galimo
priekinio susidūrimo sistema „Front Assist“ su avarinio stabdymo mieste funkcija modeliuose su DSG pavarų dėže taip
pat su „Stop & Go“ funkcija
Prevencinė automobilyje esančių žmonių apsaugos sistema („Pre-Crash“)
Susidūrimų sekos išvengimo stabdymo funkcija (“Multicollision” stabdymas)
Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės su priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimu
Galvos oro pagalvių sistema priekiniams ir galiniams keleiviams, šoninės oro pagalvės priekyje
Tritaškiai saugos diržai priekyje su įtempėjais ir reguliuojamu aukščiu, neužsegtų priekinių saugos diržų
įspėjamasis garsinis signalas ir įspėjamoji lemputė
Tritaškiai saugos diržai gale (su būklės informacija)
Optimizuoto saugumo išilgine ir aukščio kryptimis nustatomos priekinės galvos atramos
3 galvos atramos gale (nuleidžiamos)
ISOFIX tvirtinimo taškai (2 vaikiškų kėdučių montavimo tvirtinimai vientisoje galinėje sėdynėje)
Elektromechaninis stovėjimo stabdys, “Auto Hold” ir “Hill Hold” funkcijos
Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis
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Mechaninė vaikų apsauga
Pirmosios pagalbos rinkinys ir avarinis trikampis
Slėgio padangose kontrolės sistema (netiesioginio matavimo)

FUNKCINĖ IR KITA ĮRANGA
Šilumą izoliuojantis priekinis stiklas
Šoniniai langai ir galinis langas su šilumą izoliuojančiais stiklais
Žiemos paketas
(šildomos priekinės sėdynės, automatiškai šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai)
Automatinė oro kondicionieriaus sistema “Climatronic” su 3 zonų temperatūros reguliavimu,
įskaitant valdymo elementus gale
Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai (su aplinkos apšvietimu),
automatiškai tamsėjantis išorinis galinio vaizdo veidrodis vairuotojo pusėje
Lietaus sensorius
Parkavimo atstumo kontrolė (parkavimo sensoriai priekyje ir gale)
Automatinis važiavimo šviesų įjungimas su atskiromis dienos važiavimo šviesomis,
“Leaving Home” funkcija ir rankiniu būdu valdoma “Coming Home” funkcija
Žibintų šviesos nuotolio reguliavimas
Priekiniai rūko žibintai su fiksuotomis pasukimo šviesomis
Sulankstomos bagažinės grindys
Radijo sistema "Composition Media”:
- 6,5" jutiklinis ekranas,
- CD/MP3, SD kortelių skaitytuvas,
- AUX-IN lizdas, 8 garsiakalbiai,
- Bluetooth sąsaja mobiliajam telefonui,
- USB jungtis
Prietaisų skydelis: multifunkcinis spalvotas ekranas "Premium"
"Start/stop" sistema su stabdymo energijos rekuperacija
Elektromechaninis, priklausomai nuo greičio veikiantis vairo stiprintuvas
3-jų metų garantija iki 100 000 km ridos
Automobilio literatūra lietuvių kalba

Kaina, EUR

PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA

Su PVM
2T2T

KĖBULO SPALVA: metalizuoto blizgesio juoda “Deep Black Pearl- Metallic”

546,-

R-LINE EKSTERJERO PAKETAS:
- „R-line“ logotipas radiatoriaus grotelėse
WIE

- „R“ stiliaus bamperiai bei slenksčių praplatinimai, trapecijos formos chromuotos
apdailos galiniame bamperyje

1.225,-

- Chromuotos apatinės šoninės apsauginės juostos
TO

INTERJERAS: tamsus: „Black / Titanblack“

1G3

Lengvojo lydinio atsarginis ratas R17 su įrankių komplektu
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9S8

625,-

PRIETAISŲ SKYDELIS: aktyvus informacinis ekranas su skirtingų informacinių
profilių pasirinkimu (12,3”TFT ekranas prietaisų skydelyje)
VADOVO (“EXECUTIVE”) PAKETAS:
ŽIBINTAI: šviesos diodų priekiniai žibintai (WLH):

- atskiros šviesos diodų dienos važiavimo šviesos;
- Dinaminės važiavimo posūkiuose šviesos;
- Priekinių žibintų apiplovimo sistema
MEDIA: navigacijos sistema „Discover Pro“ su 20,3 cm jutikliniu ekranu ir
„Bluetooth“ sąsaja mobiliajam telefonui (ZNC):
W43

3.037,-

- 20,3 cm jutiklinis ekranas
- CD/MP3 ir DVD atkūrimas
- 10 GB atmintis kliento duomenims
- Du SD kortelių skaitytuvai
- USB ir AUX-IN jungtys, taip pat ir iPod/iPhone prietaisams
- “Bluetooth” sąsaja mobiliajam telefonui
- 8 garsiakalbiai;
UŽRAKTAS: Be rakto naudojama užrakinimo ir užvedimo sistema „Keyless Access“
(4KF)
KAMEROS: galinio vaizdo kamera “Rear Assist” (KA2)
STIKLAI: užtamsinti šoniniai gale ir galinis stiklas (4KF)

6XI

Elektra prilenkiami veidrodėliai

167,-

4E7

Elektra valdomas bagažinės dangtis

378,-

PGX

Šildomas priekinis stiklas (su laidininkais)

184,-

AJT

Automobilio registracija, TA, pirmosios pagalbos rinkinys

150,-

LT1

Originalūs guminiai PASSAT kilimėliai žiemos sezonui

80,-

Sukomplektuoto automobilio kaina su papildoma įranga

41.982,-

Nuolaida

13.482,-

Speciali kaina Jūsų automobiliui
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VOLKSWAGEN LEASING: siūloma patraukli finansavimo schema – lizingas (arba veiklos nuoma) su su 10
proc. pirmąja turto išpirkimo įmoka (avansu) ir likutine verte su mūsų atpirkimu atitinkamam
laikotarpiui, neviršijant 30 000km ridos per metus.
I.

VW Leasing variantas: 36 mėn. laikotarpis. Mėnesio įmoka – 359,- EUR su PVM

II.

VW Leasing variantas: 48 mėn. laikotarpis. Mėnesio įmoka – 336,- EUR su PVM

III.

VW Leasing variantas: 60 mėn. laikotarpis. Mėnesio įmoka – 321,- EUR su PVM

Kontaktai:
Tel. nr.: +370 37 490 391
El. Paštas: volkswagen@autojuta.lt
Adresas: Chemijos g. 8, LT-51344, Kaunas.
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