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Passat Var Business HL 2.0TDI SCR 4M DS7

Celková cena

 
 

Passat Var Business HL 2.0TDI SCR 4M DS7

 
 Celková cena 44 862,-

Motor

   1968 ccm Pohon 4x4 7-st. DSG automat 41 430,-
    Výkon: 140 kW / 190 K

 Spotreba paliva kombinovaná: 5.1 l/100km
 Emisie oxidu uhličitého kombinované: 135 CO  g/km2

0,-

Vonkajší lak

2T2T čierna deep perleťová 670,-

Poťah sedadiel

TO  Poťah sedadiel:
 Farba interiéru: čierna titan

 Koberček: čierna titan
 Palubná doska: čierna titan

Ak nie je uvedené inak, všetky uvedené ceny sú nezáväzné, nekartelové orientačné ceny zahrňujúce 20 % DPH*a prepravné náklady. Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že cenové údaje 
nie sú aktuálne. V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte, prosím, svojho predajcu, a to najmä ohľadom cenovej kalkulácie, informácií o zmenách v modelových variantoch, v 
konštrukcii, ako aj ohľadom podrobných technických informácií. Vyhradzujeme si výslovné právo na chyby v cenách a na chyby pri zadávaní údajov. Zobrazené vozidlá môžu byť vybavené 
doplnkovou výbavou za príplatok, resp. príplatkovou výbavou. Zároveň môžu byť zobrazované detaily príplatkovej výbavy, ktoré sa nedodávajú k niektorým modelovým variantom. Pred 
uzatvorením kúpnej zmluvy sa podrobne informujte o rozsahu sériovej i doplnkovej výbavy vozidla, ako aj o jeho presnej cene.

Informácia EÚ o spotrebe paliva a emisiách CO₂ podľa odporučenia EÚ 2017/948. Uvedené hodnoty boli zistené na základe meracej metódy v zmysle Nariadenia (ES) 715/2007 (v platnom 
znení). Údaje sa nevzťahujú na jednotlivé vozidlo a nie sú súčasťou ponuky, ale slúžia iba na účely porovnania medzi rôznymi typmi vozidiel. Spotreba paliva a emisie CO₂ vozidla sú ovplyvnené 
aj štýlom jazdy a inými netechnickými faktormi (napr. okolité podmienky). Osobitná výbava a príslušenstvo vozidla (napr. širšie pneumatiky, klimatizácia, strešný nosič atď.) môžu zmeniť 
relevantné parametre vozidla ako napr. hmotnosť, valivý odpor a aerodynamiku a tak môže dochádzať k odchýlkam v údajoch o hodnotách spotreby paliva a emisií CO₂ pre konfigurovaný 
model. Informácie o spotrebách paliva a emisiách CO₂ platia v závislosti od zvoleného formátu pneumatík a voliteľnej osobitnej výbavy v rámci daného rozpätia. Pri uvedených hodnotách CO₂ 
ide o hodnoty, ktoré boli zistené v rámci typového schválenia (EÚ povolenie na prevádzku) vozidla. Ďalšie podrobnosti o vozidle nájdete v typovom schválení výrobcu.
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Výbava

"Easy Open" bezdotykové otváranie a
zatvárenie veka batožinového priestoru, elektricky 
ovládaný kryt batožinového priestoru, bezkľúčový prístup a 
štartovací systém "Keyless Access"

"Front Assist" a "City Brake" - systém
na sledovanie diania pred vozidlom a systém núdzového 
brzdenia vozidla pri hroziacom čelnom náraze

"Lights & Vision" Paket

automaticky stmievateľné vnútorné spätné zrkadlo a 
vonkajšie na strane vodiča
dažďový senzor - "Coming a Leaving home" funkcia, 2 
lampy na čítanie vzadu s chrómovým lemom,
osvetlené Make-up zrkadielka v slnečných clonách,
2 LED osvetlenie pre nohy vpredu

2 držiaky na poháre vpredu (Comfortline
a Highline s krytom)

3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých
sedadlách, vpredu výškovo nastaviteľné, 3 hlavové opierky 
sedadiel vzadu

Adaptívny tempomat ACC (do 210 km/h)

Airbag vodiča, spolujazdca s
deaktiváciou, bočné airbagy vpredu, hlavové airbagy 
vpredu a vzadu

Akustické čelné sklo

Alarm s kontrolou vnútorného priestoru,
zálohovou sirénou a senzorom proti odtiahnutiu a funkciou 
SAFE

Analógové hodiny na stredovom paneli

Automatická 3-zónová klimatizácia
"Climatronic" s dodatočným ovládaním zo zadných sedadiel 
na stredovej konzole

Car-Net "Security & Service" + Car-Net
"Guide & Inform" - 3 roky poskytovania služieb

Centrálne zamykanie s diaľkovým
ovládaním bez funkcie Safelock, "KEYLESS GO" - 
štartovacie tlačidlo pri radiacej páke

Cúvacia kamera "Rear Assist"

Dažďový senzor, "Coming a leaving home"
funkcia

Dekoratívne obklady "Aluminum Brushed"
na prístrojovej doske a na obložení dverí, stredová konzola 
v "Piano Black"
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Výbava

Determálne sklá

Disky z ľahkých zliatin "London" 7Jx17,
pneu 215/55 R17 samozalepovacie, bezpečnostné skrutky 
na všetkých kolesách

Dvojitá podlaha batožinového priestoru

Elektricky ovládané a vyhrievané
vonkajšie spätné zrkadlá, na vodičovej strane asferické 
(Comfortline a Highline na vodičovej strane stmievateľné, s 
osvetlením okolia)

Elektricky ovládané okná vpredu a vzadu

Elektromechanický posilňovač riadenia s
meniacim sa účinkom v závislosti na rýchlosti

Elektronická parkovacia brzda s
AUTO-HOLD funkciou a asistentom rozjazdu do kopca

Emergency call service - tiesňové
volanie

ESC, ABS s EBV, ASR, EDS, MSR,
(Elektronická uzávierka diferenciálu XDS pre *MY *PR *9T)

Fajčiarska výbava

Hmlové svetlá s odbočovacou funkciou

Chrómové lišty okolo bočných okien

Imobilizér

ISOFIX systém na uchytenie 2 detských
sedačiek na zadných sedadlách s Toptether

Koncovky výfuku (dvojitá vľavo - *JZ *5X
*5Y *5U *9T, samostatná vľavo a vpravo *MY, dvojitá vľavo 
a vpravo *PR)

Kontrola stavu tlaku v pneumatikách cez
snímače ABS

LED svetlomety s automatickým
natáčaním do zákruty, LED denné svetlá, ostrekovače 
svetlometov

LED zadné svetlá stmavené, LED
osvetlenie tabuľky s evidenčným číslom

Lišty na bokoch a vzadu na nárazníku
chrómové

Mriežka chladiča lakovaná na čierno s
chrómovými lištami

Multifunkčný 3-ramenný kožený volant,
kožená radiaca páka, výškovo a pozdĺžne nastaviteľný
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Výbava

Nasávací otvor vzduchu v spodnej časti
nárazníku čierny s chrómovou lištou v strede a na spodnej 
časti nárazníka

Nástupné lišty vpredu a vzadu z nerez
ocele

Navigačné údaje na SD-karte - Európa

Odkladacie priestory vo dverách vpredu a
vzadu, držiaky na 1,0l fľaše vo dverách vodiča, na 1,5l fľaše 
na strane spolujazdca, odkladacia schránka v strope, 
uzatvárateľná

Odkladacie vrecká na zadnej strane
predných sedadiel

Operadlá zadných sedadiel asymetricky
delené a sklopné 40:20:40

Osvetlenie interiéru vpredu a vzadu so
stmavením a oneskorením vypnutia, 2 lampy na čítanie 
vpredu (Comfortline a Highline - 2 LED osvetlenie na 
čítanie s chrómovým lemom vpredu a vzadu)

Otvor v operadle zadných sedadiel,
stredová opierka na ruky vzadu s odkladacím priestorom a 
2 držiakmi na nápoje

Palubný počítač "Premium" - farebný

Parkovacie senzory vpredu a vzadu

Podlahové koberčeky vpredu a vzadu

Predné hlavové opierky bezpečnostne
optimalizované, výškovo nastaviteľné (Comfortline a 
Highline aj pozdĺžne)

Rádio "Composition Media", 8" farebný
dotykový displej, CD prehrávač, slot na SD-kartu a zásuvka 
pre iPod/iPhone a USB, AUX-IN, bluetooth hands-free 
mobilné pripojenie, 8 reproduktorov vpredu a vzadu

Rádionavigačný systém "Discover Media" s
"Volkswagen Media Control", 2 sloty na SD-kartu

SCR - Selektívna katalytická redukcia
emisií NOx pomocou kvapaliny AdBlue (len pre TDI)

Spätné zrkadlá a kľučky dverí a
nárazníky vo farbe karosérie

Start-Stop System s rekuperáciou
brzdnej energie

Stredová opierka rúk s odkladacím boxom
vpredu, výškovo nastaviteľná, 2 ventilačné otvory vzadu, 
12V zásuvka vzadu
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Výbava

Strešný nosič strieborný

Systém rozpoznania únavy vodiča

Top-Komfortné sedadlá (len vpredu) v
kombinácii Alcantara / koža "Vienna" stredový pás sedadla 
a operadla "Alcantara" vnútorné časti sedadla a operadla 
"Vienna", výplne dverí a lakťová opierka v imitácii kože

Upevňovacie oká a závesné háčiky v
batožinovom priestore (Comfortline a Highline aj 12V 
zásuvka)

Vnútorné spätné zrkadlo automaticky
stmievateľné

Výškovo nastaveteľné predné sedadlá
bederné opierky na predných sedadlách, ergoComfort 
sedadlo vodiča s elektrickým ovládaním sklonu operadla a 
bedernej opierky

Winterpaket 1 - vyhrievané predné
sedadlá a ostrekovače čelného skla
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Výbava na želanie

WY5 "Assistent paket 2"
- "Pedestrian Recognition" asistent rozpoznávania kolízie s 
chodcom s funkciou núdzového brzdenia - "Traffic Jam 
Assist" "Lane Assist" & "Side Assist Plus" - Asistent jazdy v 
dopravnej zápche , asistent zachovania jazdneho pruhu, 
upozornenie opustenia jazdného pruhu, Asistent zmeny 
jazdného pruhu - monitor mŕtveho uhla

LED svetlomety s automatickým natáčaním do zákruty, 
LED denné svetlá, ostrekovače svetlometov - "Dynamic 
Light Assist" Dynamická regulácia osvetlenia

1 412,-

79D "Emergency Assist" "Traffic Jam Assist"
"Lane Assist" & "Side Assist Plus" - Asistent zastavenia 
vozidla v núdzových situáciachm, asistent jazdy v dopravnej 
zápche , asistent zachovania jazdneho pruhu, upozornenie 
opustenia jazdného pruhu, Asistent zmeny jazdného pruhu 
monitor mŕtveho uhla

0,-

VL3 "Pedestrian Recognition" asistent
rozpoznávania kolízie s chodcom s funkciou núdzového 
brzdenia

0,-

WQ1 "Sign Assist" - rozpoznávanie a
zobrazovanie dopravných značiek na palubnom počítači

0,-

WY3 "Technik paket"

Parkovací asistent "Park Assist", parkovacie senzory 
vpredu a vzadu podpora pre priečne a pozdĺžne 
parkovanie, vyparkovanie auta
Cúvacia kamera "Rear Assist"
Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky sklápateľné, s 
osvetlením okolia vozidla, na strane vodiča automaticky 
stmievateľné

170,-

PA5 Ambient paket - osvetlenie priestoru pre
nohy vpredu, vnútorných kľučiek vpredu a vzadu, 
jednofarebné podsvietenie dekoratívnych obkladov vo 
dverách vpredu a vzadu výstražné svetlá na všetkých 
dverách

230,-

8I2 Bederné opierky vpredu, na strane vodiča
elektricky nastaviteľná s masážnou funkciou, manuálne na 
strane spolujazdca

190,-

KA2$Y3 Cúvacia kamera "Rear Assist" 0,-

2ZD Multifunkčný 3-ramenný vyhrievaný kožený
volant s radiacimi páčkami pod volantom, kožená radiaca 
páka

150,-

PDA Nastavenie jazdného profilu 200,-

9JA Nefajčiarska výbava,12V zásuvka namiesto
zapaľovača vpredu

0,-
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Výbava na želanie

7X5$Y3 Parkovací asistent "Park Assist"
podpora pre priečne a pozdĺžne parkovanie, vyparkovanie 
auta, parkovacie senzory vpredu a vzadu

0,-

4KF Stmavené sklá od B stĺpika smerom dozadu
absorbujú cca. 65 % svetla

410,-

6XI$Y3 Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky
sklápateľné, s osvetlením okolia vozidla, na strane vodiča 
automaticky stmievateľné

0,-
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Technické údaje

 Motor – konštrukcia  1968 Nafta

 Výkon    140 kW 190 K

 Objem  1968 ccm

 Prevodovka 7-st. DSG automat

 Pohon Pohon 4x4

 Počet dverí 4

 Počet sedadiel 5

 Vlastná hmotnosť vozidla 1603 kg

 Najvyššia celková prípustná hmotnosť 2290 kg

 Spotreba paliva kombinovaná 5.1 l/100km

 Emisie oxidu uhličitého kombinované 135 CO  g/km2
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Ponuka č.

QR-kód

P5F36B Na základe zadania čísla ponuky Vám bude môcť zvolený 
predajca odborne poradiť ohľadom konfigurácie vozidla.

Berte, prosím, do úvahy, že číslo ponuky môže pri zmene 
produktového programu stratiť platnosť.

Nasnímajte QR kód a vyvolajte konfiguráciu na Vašom 
mobilnom zariadení - v tablete alebo v mobilnom telefóne.

Čítačku QR-kódu nájdete v Apple App Store alebo Google 
Play Store.


