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VW TOUAREG
R-LINE 3.0 V6 TDI 4MOTION 286KM
Leasing dla firm
Dostępność: W transporcie
Możliwość konfiguracji VW TOUAREG na życzenie.
5018 zł
(Rata na 59 miesięcy, 0% wpłaty własnej)

Podstawowe informacje o VW TOUAREG
2967 cm3

kWh

286 KM

SUV

Pojemność silnika

Pojemność akumulatora netto

Moc silnika

Typ nadwozia

Diesel

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: 210 KW
Zasięg: km
Maksymalny moment obrotowy: 600 Nm / 1750 - 3250 obr/min
Prędkość maksymalna: 236 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h: 6,3 s

Wyposażenie podstawowe
Zestaw naprawczy
Tapicerka siedzeń częściowo ze skóry Vienna dla siedzeń komfortowych z logo R-Line
Komfortowe fotele przednie
Podłokietnik z przodu
Podłokietnik z tyłu z uchwytem na napoje
Regulacja elektryczna odcinka lędźwiowego dla przednich foteli
Tapicerka drzwi i paneli bocznych wykonana ze sztucznej skóry
Tylna kanapa przesuwana z regulacją nachylenia oparcia, dzielona asymetrycznie
Zagłówki przednich foteli regulowane w dwóch płaszczyznach
Podsufitka w kolorze czarnym
Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu
Konsola środkowa z lakierowanymi wstawkami w kolorze czarnym
Lusterka "Make-up" z podwójnymi osłonami przeciwsłonecznymi po stronie kierowcy i pasażera, podświetlane
Przestrzeń bagażowa ze schowkiem pod pokrywą podłogi
Wstawki dekoracyjne aluminiowe na desce rozdzielczej i drzwiach w stylistyce R-Line
Zbiornik AdBlue o pojemności 24 litrów
Zbiornik paliwa o pojemności 75 litrów
Elektryczne i funkcjonalne
Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up Horn), funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu oraz immobilizer
Czujnik systemów asystujących
Dysze spryskiwaczy ogrzewane (szyba przednia)
Gniazdo 12 V w konsoli środkowej i z tyłu
Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic, dwustrefowa z filtrem antyalergicznym
Proaktywny tempomat ACC do 250 km/h analizujący dane z nawigacji z aut, regulacją odległości i stop & go
System Start-Stop z odzyskiwaniem energii przy hamowaniu
Multimedia 8 głośników
Antena do odbioru fal radiowych AM/EM
App-Connect z VW Media Control dla nawigacji Car-Net: Guide & Inform oraz Security & Service Plus (na 3 lata), Security & Service Basic
Mapa Europy (z usługą bezpłatnych aktualizacji)
Sign Assist - system rozpoznawania znaków drogowych Tuner cyfrowy DAB+
Automatyczna regulacja zasięgu reflektorów
Chromowane końcówki wydechu z lewej i prawej strony
Czujnik zmierzchu - automatyczne włączenie świateł z funkcją Coming / Leaving Home
Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane
Oznaczenie modelu Touareg na klapie bagażnika
Światła na złą pogodę
Automatyczny mechanizm różnicowy poślizgowy
Emergency call - automatyczne wzywanie pomocy
Hamulec postojowy elektromechaniczny z Auto-Hold oraz Hill Climb Assist
Isofix - przygotowanie do montażu 2 fotelików na zewnętrznych siedziskach tylnej kanapy, zgodnie z normą I-Size
Kurtyny powietrzne dla pasażerów z przodu iz tyłu oraz boczne poduszki dla pasażerów z przodu
Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, poduszka pasażera z funkcją deaktywacji
Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach
System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania
City System rozpoznający zmęczenie kierowcy
System wykrywający pieszych i aktywna pokrywa silnika
Trójkąt ostrzegawczy

Wyposażenie dodatkowe
Biały "Pure" specjalny
Obręcze aluminiowe Nevada 9J x 20, z czarnym połyskiem
Opony 285/45 R 20 - Volkswagen R GmbH - Śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym
Tapicerka czarna dla R-Line
Pakiet światło dla Pakietu Pamięć
Czujnik zmierzchu - automatyczne włączenie świateł z funkcją Coming / Leaving Home
Lusterka "Make-up" z podwójnymi osłonami przeciwsłonecznymi po stronie kierowcy i pasażera, podświetlane
Lusterka zewnętrzne z funkcją pamięci, przyciemniane, podgrzewane, elektrycznie składane, funkcja oświetlenia otoczenia
Pakiet Pamięć (funkcja pamięci ustawień fotela kierowcy oraz lusterek)
Fotele przednie z elektryczną regulacją, fotel kierowcy z pamięcią ustawień i regulacją głębokości siedziska

Lusterka zewnętrzne z funkcją pamięci, przyciemniane, podgrzewane, elektrycznie składane, funkcja oświetlenia otoczenia
System Area View z Park Assist
Czujnik systemów asystujących
Park Assist Plus
Inteligentny Asystent Parkowania z funkcją ostrzegania przed uszkodzeniem felg
System Area View - system obserwacji otoczenia przez 4 kamery 360 stopni wraz z kamerą cofania
System Park Assist - automatyczne parkowanie równoległe i prostopadłe, czujniki parkowania z przodu iz tyłu
Pakiet Zimowy dla foteli przednich i tylnych
Dysze spryskiwaczy ogrzewane (szyba przednia)
Podgrzewane fotele z przodu i zewnętrzne miejsca z tyłu
Relingi dachowe, srebrne
Oświetlenie Ambiente dla Pakietu R-Line
Exterieur i Interieur
Dodatkowe oświetlenie wnętrza z
możliwością wyboru koloru
Listwy progowe ze stali szlachetnej podświetlane z logo R-Line
Innovision Cockpit
Active Info Display - Komputer pokładowy z personalizowanym 12 calowym ekranem
App-Connect z VW Media Control dla nawigacji
Instalacja telefoniczna Business z funkcją ładowania indukcyjnego
Konsola środkowa z lakierowanymi wstawkami w kolorze czarnym
Mapa Europy (z usługą bezpłatnych aktualizacji)
System nawigacji satelitarnej Discover Premium z 15 calowym ekranem dotykowym
Przednia szyba podgrzewana bezprzewodowo
Siedzenia przednie z aktywną klimatyzacją
Pakiet Drogowy Plus
3-punktowe pasy bezpieczeństwa z możliwością regulacji wysokości i napięcia dla Systemu Pre-Crash 360°
Aktywny system ochrony pasażerów Pre-Crash 360°
Proaktywny tempomat ACC do 250 km/h analizujący dane z nawigacji z aut. regulacją odległości i stop & go
System Cross Traffic Assist - asystent jazdy przez skrzyżowanie
System Lane Assist - asystent utrzymywania pasa ruchu dla Emergency Assist oraz Traffic Jam Assist
System Side Assist Plus - asystent zmiany pasa ruchu oraz
System Rear Traffic Alert - asystent wyjazdu z parkingu
System Traffic Jam Assist - asystent jazdy w korku
Pakiet Zawieszenie
Zawieszenie pneumatyczne z elektryczną regulacją wysokości
Zawieszenie z adaptacyjną regulacją DCC z wyborem profilu jazdy
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.

