
Volkswagen Golf Comfortline 1.0 81kW mech
http://www.dasweltauto.lt/lt/vehicle/10116029/volkswagen-golf-comfortline-10-81kw-mech/

Pagrindiniai automobilio duomenys

VIN kodas: WVWZZZAUZJP120804 Variklio tūris: 1000 cm³
Valstybiniai numeriai: 083BXP Galia: 110 Ag (81 kW)
Pirma registracija: 04/2018 Varantieji ratai: priekis
Rida: 18 909 km Pavarų dėžė: Mechaninė pavarų dėžė
Techninė apžiūra: 04/2022 Kuro tipas: benzinas
Durys: 4/5 durys Kuro sąnaudos: 4.8 l/100km
Spalva: juoda CO2 emisija: 109 g/km

Pardavėjo informacija

Moller Auto Mustamäe
Marja 4

Tallinn 10621

Estija

Heikki Reintalu
El. paštas: heikki.reintalu@moller.ee

Tel: (+372) 5680 7066

Allan Aun
El. paštas: allan.aun@moller.ee

Mob.: (+372) 5680 7064



Pavarų dėžė

• Mechaninė pavarų dėžė

Saugumas ir apsauga

• Vairo stiprintuvas

• ABS sistema

• Stabilizavimo sistema ESC

• Elektromechaninis stovėjimo stabdys

• "Auto Hold" funkcija

• Viso dydžio vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro
pagalvės

• Priekiniai saugos diržai su įtempikliais

• Tritaškiai saugos diržai gale

• ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimai

• Centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu

• Signalizacija

• Imobilizatorius

• Lietaus sensorius

Pagalbos sistemos

• Pastovaus greičio palaikymo sistema

• Automatinis atstumo reguliavimas

• Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema "Front
Assist"

• Galinio vaizdo kamera

• Parkavimo sensoriai priekyje ir gale

Padangos ir ratlankiai

• Lengvojo lydinio ratlankiai • Universalios, visiems sezonams skirtos padangos

Žibintai

• Halogeniniai žibintai • Priekinių žibintų apiplovimo sistema

Multimedija

• Radijo sistema

• Jutiklinis ekranas

• SD kortelių skaitytuvas

• AUX-IN lizdas

• USB sąsaja

Sėdynės

• Tekstiliniai sėdynių apmušalai

• Šildomos priekinės sėdynės

• Nulenkiamas galinės sėdynės atlošas

• Priekinis ranktūris

Interjeras/komfortas

• Oda aptrauktas vairas

• Multifunkcinis vairas

• Reguliuojamas vairas

• Gėrimų laikikliai

• Elektriniai langų kėlikliai priekyje ir gale

• Tonuoti stiklai

• Šildomas galinis stiklas

• Guminiai kilimėliai

• Elektra nustatomi veidrodžiai

• Šildomi veidrodžiai

Klimatas

• Automatinis oro kondicionierius "Climatronic"

Paketai

• "Comfortline" komplektacijos linija

Kita įranga

• Bagažinės uždangalas

• Serviso knygelė

• 3 metų Volkswagen garantija






