Kauno Volkswagen centras

KOMERCINIS PASIŪLYMAS
2019.07.19, Kaunas
UAB „Autojuta“ – oficialus koncerno „VOLKSWAGEN AG“ atstovas siūlo Jums, naująjį:

Volkswagen TIGUAN R-Line Black Style 2.0 TDI 110kW/150AG
BlueMotionTechnology su automatine 7 pavarų dėže (DSG)
Vin.: WVGZZZ5NZKW916571

*Vaizdas paveikslėlyje gali skirtis nuo realaus automobilio vaizdo

TECHNINIAI DUOMENYS
VARIKLIS
Variklio konstrukcija
Darbo kameros tūris l / cm3
Maksimali galia, kW (AG) esant aps. / min
Maks. sukimo momentas, Nm esant aps. / min
SVORIS, kg
Automobilio masė: savoji / bendroji / pilnutinė apkrova
DEGALŲ SĄNAUDOS, l / 100 km
Degalų rūšis
Mieste / Užmiestyje / Kombinuotu režimu
CO2 emisija kombinuotu režimu, g/km
Degalų bako talpa, l
Maksimalus greitis, km/h
Įsibėgėjimas 0-80 / 0-100 km/h, s
IŠORĖS MATMENYS, mm
Ilgis / Plotis / Aukštis
Atstumas tarp ašių
Prošvaisa

Tiguan Highline standartinė įranga
IŠORĖS ĮRANGA
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4 cilindrai –dyzelinis variklis
2 / 1968
110 (150)
340 / 1750 - 3000
1673 / 2260/ 479 - 641
Dyzelinas
6.8 / 5.1 / 5.7
149
60
200
6.2 / 9.3
4486 / 1839 / 1673
2677
200
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Lengvojo lydinio ratlankiai "Kingston" 7J x 18, mobilumą užtikrinančios (užsisandarinančios)
padangos 235/55 R18
Sidabrinės spalvos anoduoti stogo bėgeliai
Šviesos diodų priekiniai žibintai
Užtamsinti galiniai šviesos diodų žibintai (High)

VIDAUS ĮRANGA
Sėdynių apmušalai iš sintetinės vilnos "ArtVelours"
Priekinių sėdynių aukščio reguliavimas
Aukščiausio komforto priekinės sėdynės su juosmens atramų reguliavimu
Dekoratyviniai intarpai "Dark Grid" prietaisų panelyje ir priekinių durų apmušimuose
Aplinką sudarantis interjero apšvietimas priekinių durų zonoje
Oda aptrauktas multifunkcinis vairas (modeliams su DSG pavarų dėže su pavarų perjungimo
galimybe)
Priekinis vidurinis ranktūris, gėrimų laikiklis vidurinėje konsolėje
Kišenės daiktams ir atlenkiami staliukai ant priekinių sėdynių atlošų
Stalčiai po priekinėmis sėdynėmis
Daiktadėžė stogo konsolėje
Visiškai nulenkiamas priekinio keleivio sėdynės atlošas
Padalinta nulenkiama vientisa galinė sėdynė ir sėdynės atlošas su ranktūriu
Skaitymo šviestuvai priekyje ir gale
Apšviečiami makiažo veidrodžiai skydeliuose nuo saulės
Kojų srities apšvietimas

ĮRANGA SAUGUMUI
Signalizacija su automobilio vidaus apsauga ir apsauga nuo nutempimo, centrinis užraktas
Elektroninė stabilizavimo sistema (ESC)
"Rest Assist" (vairuotojo nuovargio atpažinimas)
Eismo juostos išlaikymo asistentas "Lane Assist"
Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema "Front Assist" su avarinio stabdymo funkcija
Pėsčiųjų atpažinimo sistema
Priekinės oro pagalvės (priekinio keleivio deaktyvuojama), kelių oro pagalvė vairuotojo pusėje
Galvos oro pagalvių sistema priekiniams ir galiniams keleiviams, šoninės oro pagalvės priekyje
ISOFIX tvirtinimo taškai 2 vaikiškoms kėdutėms galinėje vientisoje sėdynėje
Antrinių susidūrimų išvengimo sistema (susidūrimų sekos išvengimo stabdymo funkcija)
Elektromechaninis stovėjimo stabdys su "Auto-Hold" funkcija
Slėgio padangose kontrolės sistema (netiesioginis matavimas)
Vietą taupantis atsarginis ratas, įrankių komplektas ir domkratas

FUNKCINĖ IR KITA ĮRANGA
Šilumą izoliuojantis priekinis stiklas
Užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas
Automatinis oro kondicionierius "Climatronic" su 3 zonų temperatūros valdymu
Žiemos paketas
- Šildomos priekinės sėdynės
- Automatiškai šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai

Pastovaus greičio palaikymo sistema, įskaitant greičio ribotuvą automatinis atstumo reguliavimas
(ACC) ir "Front Assist" sistema su avarinio stabdymo mieste funkcija modeliuose su DSG pavarų
dėže taip pat su "Stop & Go" funkcija
Lietaus sensorius
Automatinis važiavimo šviesų įjungimas, "Leaving Home" ir "Coming Home" funkcijos
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Tolimųjų šviesų valdymas "Light Assist"
Priekiniai rūko žibintai su pasukimo šviesomis
Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai
Parkavimo atstumo kontrolė (parkavimo sensoriai priekyje ir gale)
Radijo sistema "Composition Media"
- 20,3 cm jutiklinis ekranas;
- USB sąsaja, taip pat ir iPod/iPhone prietaisams, įskaitant AUX-IN lizdąs;- 8 garsiakalbiai
- "Bluetooth" sąsaja mobiliajam telefonui

Aktyvus informacinis ekranas su skirtingų informacinių profilių pasirinkimu
Važiavimo profilio pasirinkimo funkcija, tik 4Motion
"Start/stop" sistema su stabdymo energijos rekuperacija
Elektromechaninis, priklausomai nuo greičio veikiantis vairo stiprintuvas
12 voltų kištukinis lizdas vidurinės konsolės gale ir bagažinėje
3 metų garantija
Automobilio literatūra

Bazinė kaina – 40.610,- 33.642,- EUR su PVM
Papildoma komplektacija
0Q0Q

Kėbulo spalva „Pure White“
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Kaina, EUR su
PVM
133,-
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R-Line Black Style įranga
Juodos spalvos "R-Line" eksterjero paketas
- Lengvojo lydinio ratlankiai "Sebring" R19 (juodos spalvos), Volkswagen R
- Mobilumą užtikrinančios padangos 255/45 R19 (savaime
užsisandarinančios)
- "R" dizaino bamperiai ir slenksčių praplatinimai
- Juodos spalvos durų ir galinio bamperio apdailos juostos
- Juodos spalvos "R" dizaino galinis aptakas
- Juodos spalvos oro įleidimo angų grotelių lamelės ir radiatoriaus grotelės
- Juodos spalvos stogo bėgeliai
- Juodos spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai
- Juodos spalvos šoninių langų apdaila
- 90 % užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas
Vairavimo sistema su progresyvia charakteristika
Važiavimo profilio pasirinkimo funkcija

W28

Aktyvaus apšvietimo sistema

AKCIJA!

- Šviesos diodų priekiniai žibintai (Mid)
- Dinaminės važiavimo posūkiuose šviesos
- Dinaminis tolimųjų šviesų valdymas "Dynamic Light Assist"
Parkavimo asistentas "Park Assist" ir galinio vaizdo kamera
Elektra atidaromas ir uždaromas bagažinės dangtis
Navigacijos sistema "Discover Pro"
- 23,3 cm jutiklinis ekranas
- Valdymas gestais
- CD/MP3 ir DVD atkūrimas
- 10 GB atmintis kliento duomenims
- Du SD kortelių skaitytuvai
- USB sąsaja taip pat ir iPod/iPhone prietaisams
- "Bluetooth" sąsaja mobiliajam telefonui
- 8 garsiakalbiai
Kelio ženklų atpažinimas
Asistavimo vairuotojui sistemų paketas
- Važiavimo spūstyje asistentas "Traffic Jam Assist"
79D

- Kritinių situacijų asistentas "Emergency Assist"

434,-

- Persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas "Side Assist Plus" ir
išvažiavimo iš stovėjimo vietos asistentas
Sąsaja mobiliajam telefonui "Convenience"
9IJ

- "Bluetooth" sąsaja mobiliajam telefonui
- Išorinė antena ir sujungimo dėžutė
- Belaidžio įkrovimo funkcija
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437,-
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Garso sistema "DYNAUDIO Excite Surround"
- Skaitmeninis 10 kanalų stiprintuvas
9VC

- 9 garsiakalbiai

671,-

- Žemųjų dažnių kolonėlė
- Bendroji išvesties galia 400 W
P14

Elektra nustatomi, šildomi ir prilenkiami išoriniai galinio vaizdo
veidrodžiai su aplinkos apšvietimu

175,-

"Easy Open" paketas
PEL

PS2

- Be rakto naudojama užrakinimo ir užvedimo sistema "Keyless Access"
- Sensorių dėka valdomas galinio dangčio atidarymas ir galinio dangčio
uždarymas elektra
Elektra valdomas panoraminis stoglangis

351,-

1.319,-

Juodos spalvos "R-Line" paketas
- Lengvojo lydinio ratlankiai "Sebring" R19 (juodos spalvos), Volkswagen R
- Mobilumą užtikrinančios padangos 255/45 R19 (savaime
užsisandarinančios)
- "R" dizaino bamperiai ir slenksčių praplatinimai
- Juodos spalvos durų ir galinio bamperio apdailos juostos
- Juodos spalvos "R" dizaino galinis aptakas
- Juodos spalvos oro įleidimo angų grotelių lamelės ir radiatoriaus grotelės
- Juodos spalvos stogo bėgeliai
WBS

- Juodos spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai

808,-

- Juodos spalvos šoninių langų apdaila
- 90 % užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas
- Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Race" su vidinėmis dalimis iš sintetinės
vilnos "San Remo"
- Oda aptrauktas sportinis daugiafunkcis vairas su pavarų perjungimo
galimybe
- Juodos spalvos lubų apmušimas
- Pedalai iš nerūdijančio plieno
- Priekinių durų slenksčių apsauginės juostos iš aliuminio su "R-Line"
logotipais
Adaptyvus važiuoklės reguliavimas (DCC)
WDD

- Važiavimo profilio pasirinkimas

841,-

- 10 mm sumažinta prošvaisa (išskyrus 4Motion modelius)
WFH

Šildomas priekinis stiklas

322,-

AJT

Automobilio registracija, TA, pirmosios pagalbos rinkinys, guminiai
kilimėliai

230,-

Automobilio su papildoma įranga kaina, Eur su 21% PVM

39.363,-

Papildoma Nuolaida

1.863,-
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Speciali pasiūlymo kaina Jums, Eur su 21% PVM

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

UAB „Autojuta“, Chemijos g. 8, Kaunas LT-51344, (37) 490 390

37.500,-

