
Volkswagen Golf Comfortline 1.6 81kW aut
http://www.dasweltauto.lt/lt/vehicle/10114916/volkswagen-golf-comfortline-16-81kw-aut/

Pagrindiniai automobilio duomenys

VIN kodas: WVWZZZAUZGP567028 Variklio tūris: 1600 cm³
Valstybiniai numeriai: 567028 Galia: 110 Ag (81 kW)
Pirma registracija: 12/2015 Varantieji ratai: priekis
Rida: 164 706 km Pavarų dėžė: Automatinė pavarų dėžė
Techninė apžiūra: 05/2021 Kuro tipas: dyzelis
Durys: 4/5 durys Kuro sąnaudos: 5.5 l/100km
Spalva: juoda CO2 emisija:

Pardavėjo informacija

Moller Auto Vilnius
Laisvės pr. 127

Vilnius LT-06118

Used Cars Sales
El. paštas: vilnius@moller.lt

Tel: +37068677540

Mob.: +37068677540

Karolis Bučinskas
El. paštas: Karolis.Bucinskas@moller.lt

Mob.: +370 605 08661





Pavarų dėžė

• Automatinė pavarų dėžė

Saugumas ir apsauga

• Vairo stiprintuvas

• Elektromechaninis vairo stiprintuvas

• ABS sistema

• Stabilizavimo sistema ESP

• Stabilizavimo sistema ESC

• Elektromechaninis stovėjimo stabdys

• "Auto Hold" funkcija

• Trečias stabdžių žibintas

• Viso dydžio vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro
pagalvės

• Galvos oro pagalvės

• ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimai

• Centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu

• Signalizacija

• Imobilizatorius

• Šoninės oro pagalvės

Pagalbos sistemos

• Pastovaus greičio palaikymo sistema

• "Rest Assist" (vairuotojo nuovargio atpažinimas)

• Prevencinė automobilyje esančių žmonių apsaugos
sistema (Pre-Crash)

• Parkavimo sensoriai priekyje ir gale

Padangos ir ratlankiai

• Lengvojo lydinio ratlankiai • Vagystę apsunkinantys ratų varžtai

Žibintai

• Halogeniniai žibintai

• Priekiniai rūko žibintai

• Galiniai rūko žibintai

• Pasukimo šviesos

• Priekinių žibintų apiplovimo sistema

• Atskiros dienos važiavimo šviesos

Multimedija

• Radijo sistema

• Jutiklinis ekranas

• CD/MP3 atkūrimas

• SD kortelių skaitytuvas

• AUX-IN lizdas

• USB sąsaja

• Navigacijos sistema

• "Bluetooth" sąsaja

• Mobiliojo telefono sąsaja

• Vairuotojo informacinė sistema

Sėdynės

• Komfortiškos sėdynės

• Šildomos priekinės sėdynės

• Priekinis ranktūris

Interjeras/komfortas

• Oda aptrauktas vairas

• Reguliuojamas vairas

• Gėrimų laikikliai

• Elektriniai langų kėlikliai priekyje ir gale

• Tonuoti stiklai

• Šildomas galinis stiklas

• Veliūriniai kilimėliai

• Elektra nustatomi veidrodžiai

• Šildomi veidrodžiai

Klimatas

• Automatinis oro kondicionierius "Climatronic" • Daiktadėžė priekinio keleivio pusėje su vėsinimu

Paketai

• "Comfortline" komplektacijos linija



Kita įranga

• Stogo bėgeliai

• Serviso knygelė

• "Metallic" spalva






