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

VW TIGUAN
R-LINE 2.0 TSI 4 MOTION 190 KM
Leasing dla firm
Dostępność: W transporcie
Możliwość konfiguracji VW TIGUAN na życzenie.
2465 zł
(Rata na 59 miesięcy, 0% wpłaty własnej)

Podstawowe informacje o VW TIGUAN
1984 cm3

kWh

190 KM

SUV

Pojemność silnika

Pojemność akumulatora netto

Moc silnika

Typ nadwozia

Benzyna

Automatyczna

Biały Pure specjalny

2022

Rodzaj paliwa

Typ skrzyni biegów

Kolor

Rocznik

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy?

Kontakt z zaufanym doradcą
Tomasz Szczerbakowski
T: 571441234
M: t.szczerbakowski@kingsmanfinance.pl

Parametry techniczne
Moc maksymalna: 140 kW
Zasięg: km
Maksymalny moment obrotowy: 320 Nm / 1500 - 4100 obr/min
Prędkość maksymalna: 214 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h: 7,4 s

Wyposażenie podstawowe
Biały "Pure" specjalny
Obręcze aluminiowe Valencia, szare 8,5J x 19
Koło zapasowe, dojazdowe
18" Opony 255/45 R19 samouszczelniające się o obniżonym oporze toczenia
Podnośnik
Tapicerka siedzeń "Sardegna"
Aktywne przednie zagłówki, regulowane w dwóch płaszczyznach
Fotel kierowcy i pasażera, sportowy
Fotel kierowcy i pasażera, z regulacją wysokości
Kanapa tylna asymetrycznie przesuwana i składana, z podłokietnikiem i otworem do przewożenia długich przedmiotów
Oparcie przedniego fotela pasażera, składane
Panele drzwi wykończone skórą ekologiczną
Podłokietnik z przodu
Regulacja odcinka lędźwiowego dla siedzeń przednich
Szuflada pod fotelem kierowcy i pasażera
Funkcja automatycznego włączania świateł z funkcją Coming/Leaving Home,światła do jazdy dziennej w technologii LED Lakierowany w
kolorze nadwozia spojler R-line, w wersji "R-Style"
Light Assist - czujnik automatycznej zmiany świateł mijania na drogowe Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane
Nakładki progowe z przodu, aluminiowe z logo R-Line
Reflektory LED Martix AFS ze światłami do jazdy dziennej LED oraz funkcją dynamicznego doświetlania zakrętów
Reflektory przeciwmgielne z funkcją statycznego doświetlania zakrętów
Relingi dachowe, czarne Szyba tylna oraz boczne tylne dodatkowo przyciemniane
Światła tylne wykonane w technologii LED przyciemniane
3-punktowe pasy bezpieczeństwa z możliwością regulacji wysokości i napięcia
Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą
Gniazdo 12 V w tylnej części konsoli środkowej z tyłu oraz w bagażniku
Nakładki na pedały, aluminiowe
Oświetlenie Ambient Plus- oświetlenie LED przestrzeni na nogi-30 kolorów podświetlenia
Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu
Podsufitka w kolorze czarnym
Podłoga bagażnika z regulowaną wysokością
Schowek w konsolidachowej
8 głośników App Connect - połączenie smartfona z samochodem (w tym bezprzewodowe dla CarPlay, Android Auto]
Digital Cockpit Pro
Cyfrowy zestaw wskaźników z komputerem pokładowym, personalizowany
Przygotowanie do We Connect Plus (na 3 lata), zawiera We Connect Tuner cyfrowy DAB+: funkcja odbioru programów radiowych w formie
cyfrowej
Dynamiczna regulacja zasięgu reflektorów z dynamicznym doświetlaniem zakrętów
Elektryczne i funkcjonalne
Aktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości ACC oraz funkcją "stop & go" (do 210 km/h)
Czujnik deszczu
Klimatyzacja "Climatronic", regulowana automatycznie, 3-strefowa z panelem do sterowania z tyłu
Kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy
Lusterko wsteczne, automatycznie przyciemniane
System Start-Stop z odzyskiwaniem energii przy hamowaniu
Wybór profilu jazdy
Asystent podjazdu eCall- system powiadamiania ratunkowego
ESP - system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR, ABS, EDS, MSR, asystentem siły hamowania
Kurtyny powietrzne dla pasażerów z przodu iz tyłu
Poduszki powietrzne czołowe oraz boczne dla kierowcy i pasażera z przodu
Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach
System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City dla Aktywnego tempomatu ACC do 210 km/h
System rozpoznający zmęczenie kierowcy

Wyposażenie dodatkowe
Pakiet Premium
System nawigacji satelitarnej Discover Media z usługą Streaming & Internet
System Easy Open / Easy Close w połączeniu z alarmem
Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up Horn), funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu
Obręcze aluminiowe Valencia, szare 8,5J x
Tapicerka szaro-czarna

Sportowa kierownica 3-ramienna, multifunkcyjna, obszyta skórą, podgrzewana,z łopatkami do zmiany biegów
Lusterka boczne elektrycznie regulowane i składane, podgrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne
Sportowe zawieszenie
Progresywny układ kierowniczy
Szyba tylna oraz boczne tylne dodatkowo przyciemniane
Zawieszenie sportowe przednie
Zawieszenie sportowe tylne
Pakiet Zimowy 1
Dysze spryskiwaczy ogrzewane (szyba przednia)
Fotele przednie, podgrzewane
System Rear Assist - kamera cofania
Pakiet systemów asystujących IQ.Drive
Aktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości ACC oraz funkcją "stop & go" (do 210 km/h) - Czujnik deszczu
Funkcja automatycznego włączania świateł z funkcją Coming/Leaving Home,światła do jazdy dziennej w technologii LED
Lusterko wsteczne, automatycznie przyciemniane
Park Assist 3.0 - system wspomagania parkowania z czujnikami parkowania
Poduszki powietrzne czołowe oraz boczne dla kierowcy i pasażera z przodu
Proaktywny system ochrony pasażerów
System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City dla Aktywnego tempomatu ACC do 210 km/h
System rozpoznawania znaków drogowych
System Side Assist z Rear Traffic Alert - asystent zmiany pasa ruchu oraz wyjeżdżania z miejsca parkingowego tyłem
System Travel Assist, Lane assist i system Emergancy Assist
Instalacja telefoniczna Comfort z unkcją ładowania indukcyjnego
Dodatkowe usługi Kingsman
1. Ubezpieczenia AC/OC
2. Ubezpieczenia GAP
3. Transport aut w dowolnie wyznaczone miejsce na życzenie klienta.
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.

