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Atkreipkite dėmesį:

• Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo. • Aktualiausią informaciją galite 
gauti pas visus Volkswagen atstovas ir partnerius Lietuvoje. • Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką. • Kainininkas išleistas 01.09.2019. Visi anks-
tesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

Modelis Išpildymas Variklis Galia Transmisija
Vidutinės 
energijos 
sąnaudos

CO2 
emisija Kaina

Kodas Tipas Tipas kW / AG Tipas kWh/100 km g/km su PVM, EUR

BE23D1 Comfortline Elektros variklis 100 / 136 Automatinė 15.7 0 32 562
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IŠORĖS ĮRANGA

4 durys

Lengvojo lydinio ratlankiai "Astana" 6.5J x 16, vasarinės padangos su optimizuotu pasipriešinimu riedėjimui 205/55 R16, ratų tvirtinimas 
su praplėsta apsauga nuo vagystės

Kėbulo spalvos bamperiai, išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai, durų rankenos ir galinis aptakas

Šviesos diodų priekiniai žibintai (su mėlynomis apdailos juostomis) ir specialaus dizaino dienos važiavimo šviesos

Galiniai šviesos diodų žibintai

VIDAUS ĮRANGA

Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Zoom"

Komfortiškos priekinės sėdynės su aukščio ir juosmens atramų reguliavimu

Dekoratyviniai intarpai "New Brushed Dark Metal" durų apmušimuose, dekoratyviniai intarpai "Polar Night Black" vidurinėje konsolėje

Oda aptrauktas multifunkcinis vairas

Oda aptraukta pavarų perjungimo svirties rankena

Priekinis vidurinis ranktūris su daiktadėže ir 2 ventiliacinėmis angomis gale

Daiktadėžė priekinio keleivio pusėje su apšvietimu ir vėsinimo funkcija

Apšviečiami makiažo veidrodžiai skydeliuose nuo saulės

Šviesos diodų skaitymo šviestuvai priekyje ir gale

Asimetriškai (40:60) padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas, negabaritinių daiktų pakrovimo įtaisas, vidurinis ranktūris su gėrimų laikikliais

Tekstiliniai kilimėliai priekyje ir gale

12 voltų kištukinis lizdas bagažinėje

SAUGUMO ĮRANGA

Signalizacijos sistema su automobilio vidaus stebėjimu, centrinis užraktas

Elektroninė stabilizavimo sistema (ESC)

Elektroninis diferencialo blokavimas XDS

"Rest Assist" (vairuotojo nuovargio atpažinimas)

Prevencinė automobilyje esančių žmonių apsaugos sistema (Pre-Crash)

Pėsčiųjų atpažinimo sistema

Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema "Front Assist" su avarinio stabdymo funkcija

Susidūrimų sekos išvengimo stabdymo funkcija

Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės su priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimu, įskaitant kelių oro pagalvę vairuotojo pusėje

Galvos oro pagalvių sistema priekiniams ir galiniams keleiviams, šoninės oro pagalvės priekyje

Tritaškiai saugos diržai priekyje su aukščio reguliavimu ir diržų įtempikliais

Optimizuoto saugumo priekinės galvos atramos

Tritaškiai saugos diržai gale

3 galvos atramos gale (nuleidžiamos)

ISOFIX tvirtinimo taškai (2 vaikiškų kėdučių montavimo tvirtinimai vientisoje galinėje sėdynėje)

Elektroninis stovėjimo stabdys su "Auto Hold" funkcija

Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis

Slėgio padangose kontrolės sistema (netiesioginio matavimo)

Padangų remonto komplektas (12 voltų kompresorius ir padangų sandarinimo priemonė)

 : Bazinė įranga
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FUNKCIONALUMAS IR KITA ĮRANGA

Automatinis atstumo reguliavimas su "Stop & Go" funkcija

Automatinis oro kondicionierius "Climatronic" su 2 zonų temperatūros reguliavimu

Žiemos paketas (šildomos priekinės sėdynės, žibintų apiplovimo sistema, automatiškai šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai)

Lietaus sensorius

Elektriniai langų kėlikliai priekyje ir gale

Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai

Šildomas priekinis stiklas

Šoniniai langai ir galinis langas su šilumą izoliuojančiais stiklais

Automatinis žibintų šviesos nuotolio reguliavimas

Automatinis važiavimo šviesų įjungimas, "Leaving Home" ir "Coming Home" funkcijos

Navigacijos sistema "Discover Pro"
- 9.2" jutiklinis ekranas
- CD/MP3 ir DVD atkūrimas
- 10 GB atmintis kliento duomenims
- Du SD kortelių skaitytuvai
- USB (suderinama su "Apple") ir AUX-IN jungtys
- Bluetooth sąsaja mobiliajam telefonui
- 8 garsiakalbiai
- "App-Connect" ir "Volkswagen Media Control"

"Car-Net" mobiliosios “online” paslaugos
Ribotas nemokamo naudojimosi laikotarpis

Multifunkcinis spalvotas ekranas

Važiavimo profilio pasirinkimas

Elektromechaninis, priklausomai nuo greičio veikiantis vairo stiprintuvas

AKUMULIATORIUS IR ĮKROVIMAS

Ličio jonų akumuliatorius (35.8 kWh)

Kombinuoto automobilio įkrovimo lizdas (CCS), numatytas įkrovimui kintamąja srove ir greitam įkrovimui nuolatine srove

Kabeliai įkrovimui nuo naminio kištukinio lizdo (2.3 kW) ir viešųjų įkrovimo stotelių (7.2 kW)

GARANTIJA

Automobiliui - 5 metai arba 100 000 km

Aukštos įtampos akumuliatoriui - 8 metai arba 160 000 km

Automobilio literatūra

 : Bazinė įranga
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SPALVA

"Urano Grey" kėbulo spalva K5K5 0

"Pure White" kėbulo spalva 0Q0Q 167

"Black Ruby" kėbulo spalva V5V5 167

"Metallic" arba "pearlescent" kėbulo spalva XXXX 454

"Oryx White Pearlescent effect" kėbulo spalva 0R0R 947

SAUGUMO ĮRANGA

Šoninės oro pagalvės ir diržų įtempikliai gale 4X4 304

"Blind Spot" sensorika su išvažiavimo iš stovėjimo vietos asistentu

tik su 6XQ, 7X2 arba 7X5
7Y8 346

Eismo juostos išlaikymo asistentas "Lane Assist", tolimųjų šviesų valdymas "Light Assist" P22 582

Asistavimo vairuotojui sistemų paketas
- "Emergency Assist" sistema 
- "Dynamic Light Assist" sistema 
- "Side Assist" sistema 
- Išvažiavimo iš stovėjimo vietos asistentas 
- "Lane Assist" sistema 
- Važiavimo spūstyje asistentas

tik su PXC

P26 975

APŠVIETIMAS

Šviesos diodų priekiniai žibintai (Mid) su dinaminėmis važiavimo posūkiuose šviesomis PXB / PXC 352

Šviesos diodų galiniai žibintai (High) su dinaminėmis posūkių šviesomis 8SK 384

GARSO IR NAVIGACIJOS SISTEMOS BEI MULTIMEDIJOS SISTEMOS

Garso sistema "DYNAUDIO Excite"
- 8 garsiakalbiai 
- Žemųjų dažnių kolonėlė 
- Bendroji išvesties galia 400 W

9VH 641

Aktyvus informacinis ekranas (skaitmeninis prietaisų skydelis) 9S8 468

PRISIJUNGIMO GALIMYBĖS

Mobiliojo telefono sąsaja "Comfort"
- "Bluetooth" sąsaja 
- Induktyvaus įkrovimo funkcija 
- Išorinė antena ir prisijungimo zona 
- 2 USB sąsajos

(be AUX-IN jungties)

9IP / UQ5 390

Mobiliojo telefono sąsaja "Business"
- "Bluetooth" sąsaja 
- GSM imtuvas su SIM kortelių skaitytuvu 
- Nuotolinės prieigos prie SIM kortelės profilis (rSAP) 
- WLAN interneto prieigos taškas

9IM 463

INTERJERO APDAILA

Aplinką sudarantis interjero apšvietimas
- Šviesos diodų apšvietimas durų apmušimų apdailos intarpuose 
- Apsauginės slenksčių juostos priekinėse duryse (apšviečiamos) 
- Šviesos diodų kojų srities apšvietimas

PLC 242

Odos paketas "Vienna", sportinės komfortiškos priekinės sėdynės
- Sėdynių apmušalai iš odos "Vienna", durų apmušimų ir šoninių apmušimų apdaila iš dirbtinės odos  
- Šildomos priekinės sėdynės

WL0 1 980

FUNKCIONALUMAS IR KITA ĮRANGA

Be rakto naudojama užrakinimo ir užvedimo sistema "Keyless Access" 4F2 357

Elektra nustatomi, šildomi ir prilenkiami išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai (su aplinkos apšvietimu) 6XQ 161

Užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas 4KF 48

Energiją tausojantis šiluminis siurblys, skirtas ridos atsargos optimizavimui WPU 918

 : Papildoma įranga
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PARKAVIMO ASISTAVIMO SISTEMOS

Parkavimo sensoriai priekyje ir gale 7X2 549

Parkavimo asistentas "Park Assist"
- Pusiau automatinis parkavimas (lygiagrečiai ir statmenai) 
- Parkavimo sensoriai priekyje ir gale

7X5 722

Galinio vaizdo kamera KA1 211

 standartinė įranga             papildoma įranga

 : Papildoma įranga


