KINGSMAN SP. Z O.O.
ul. Geodezyjna 82/2 03-290 Warszawa
NIP 5213670885 Regon 147222235
E. office@kingsmanfinance.pl
T. 665801919

VW ARTEON
SHOOTINGBRAKE ELEGANCE
Leasing dla firm
Dostępność: Do produkcji
Możliwość konfiguracji VW ARTEON na życzenie.
2247 zł
(Rata na 59 miesięcy, 0% wpłaty własnej)

Podstawowe informacje o VW ARTEON
1984 cm3

kWh

200 KM

Kombi

Pojemność silnika

Pojemność akumulatora netto

Moc silnika

Typ nadwozia

Diesel

Automatyczna

Popielaty Mangan

2021

Rodzaj paliwa

Typ skrzyni biegów

Kolor

Rocznik

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy?

Kontakt z zaufanym doradcą
Artur Sowa
T: 667491919
M: a.sowa@kingsmanfinance.pl

Parametry techniczne
Moc maksymalna: 140 kW
Zasięg: km
Maksymalny moment obrotowy: 400 Nm / 1750 - 3500 obr/min
Prędkość maksymalna: 233 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h: 7,9 s

Wyposażenie podstawowe
Koła
Śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym
Fotele ergo comfort / Przód top comfort
Podłokietnik
Tapicerka Global Alcantara
Multimedia
8 głośników
Komputer pokładowy premium
Radio
Tuner cyfrowy DAB+
Zewnętrzne
Czujniki zmierzchu
Hamulce tarczowe
Listwy chromowane
Reflektory LED Basic
Wewnętrzne
Oświetlenie LED do czytania 2 lampki przód
Dywaniki materiałowe
Kierownica 3 ramienna multifunkcyjna
Elektryczne i funkcjonalne
Aktywny tempomat ACC do 210 km/h analizujący dane z nawigacji z automat. regulacją odległości i funkcją
Czujnik deszczu
Czujnik systemów asystujących
Gniazdo 12 V w konsoli środkowej Gniazdo 12 V w środkowej konsoli, z tyłu
Lusterko wsteczne, automatycznie przyciemniane
Ogrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby
System Start-Stop z odzyskiwaniem energii przy hamowaniu
Bezpieczeństwo
System wykrywający zmęczenie
Hamulec auto hold
Emergency call
ESP, ASR, ABS, MSR

Wyposażenie dodatkowe
Kolor metalik Popielaty Mangan
Obręcze kół 19 cali Chennai
Active Ligthning system
Ubezpieczenie opon 36 mcy
System rear assist
Zawieszenie adaptacyjne
Pakiet comfort plus z alarmem
Kod konfiguracji auta - VD3VUOT
Dodatkowe usługi Kingsman
1. Ubezpieczenia AC/OC
2. Ubezpieczenia GAP
3. Transport aut w dowolnie wyznaczone miejsce na życzenie klienta.
Dlaczego warto kupić samochód właśnie z Nami?
1. Doskonale wiemy jak możemy wygenerować dla Ciebie duże oszczędności przy zakupie samochodu, produktów finansowych oraz
ubezpieczeniowych. Posiadamy duże rabaty = super ceny na produkty i usługi!
2. Tworzymy z naszymi klientami społeczność, zawsze ich wspierając - nasi klienci robią biznes między sobą. Zakup auta to dopiero
początek naszej znajomości! Możesz w ten sposób poszerzać grono swoich partnerów biznesowych.
3. Wierzymy w rzetelność i uczciwość. Zawsze odbierzemy od Ciebie telefon i doradzimy. Na każdym etapie masz swojego Doradcę
Motoryzacyjnego!

Przedstawione warianty oferty nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, potrzebna jest nam decyzja kredytowa w zakresie
Twojej zdolności - abyśmy mogli przedstawić Ci ofertę wiążącą i otrzymasz ją w umowie leasingowej. Jednocześnie informujemy, że
dostępność aut będzie potwierdzana po podpisaniu umowy leasingu oraz uiszczeniu opłat wstępnych bądź rezerwacyjnych jeśli takowe będą
miały miejsce przy Twojej umowie. W każdej chwili masz prawo odstąpić od umowy leasingu bądź umowy zaliczkowej o ile zapisy w
umowach nie stanowią inaczej.
Zdj. mają charakter poglądowy. Sprawdź z Doradcą Motoryzacyjnym Kingsman dostępność auta i kolorystyki.

