GTI 2.0 TSI DSG Performance ACC Clark
Gwarancja Finansowanie Zamiana

85 000 PLN

Marka

Volkswagen

Typ nadwozia

Kompakt

Rok produkcji

2014

Kolor

Czarny

Leasing
Moc
Napęd

Benzyna

Przebieg

95000

Finansowanie

Tak

Pojemność skokowa

230

Skrzynia

Tak

Liczba drzwi

Golf

Typ paliwa

Tak
Na przednie koła

Serwisowany w ASO

Model

2000

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Data pierwszej rejestracji

2014-04-03

Liczba miejsc

5

5

...
...
...

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

System nawigacji satelitarnej

Klimatyzacja automatyczna, dwu...

Tapicerka materiałowa

Elektrycznie ustawiany fotel k...

Podgrzewany fotel kierowcy

Sportowe fotele - przód

Kierownica skórzana

Kierownica wielofunkcyjna

Zmiana biegów w kierownicy

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Lampy bi-ksenonowe

Kontrola odległości z tyłu ...

Kamera parkowania tył

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Lane assist - kontrola zmiany ...

Ogranicznik prędkości

Kontrola trakcji

Wspomaganie ruszania pod gór...

System rozpoznawania znaków d...

Czujnik zmierzchu

Światła do jazdy dziennej

Światła do jazdy dziennej di...

Lampy przeciwmgielne

System Start/Stop

Elektroniczna kontrola ciśnie...

Elektryczny hamulec postojowy

Wspomaganie kierownicy

Blokada mechanizmu różnicowe...

Zawieszenie regulowane

ABS

ESP

System wspomagania hamowania

System ostrzegający o możliw...

Asysten pasa ruchu

System minimalizujecy skutki k...

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Poduszka kolan kierowcy

Kurtyny powietrzne - przód

Boczne poduszki powietrzne - p...

Kurtyny powietrzne - tył

Boczne poduszki powietrzne - t...

Isofix (punkty mocowania fotel...

<b>VW GOLF GTI VII</b>
Oryginalny Golf GTI powraca. Wzór całej klasy pojazdów i synonim ponadczasowego designu, bezpieczeństwa, dynamicznej jazdy oraz oczywiście imponujących osiągów.
Auto zarejestrowane w kraju. Wyprodukowane w 2015 roku. Samochód jest w 100% sprawny, bezwypadkowy. Stan techniczny jest idealny, tak jak wizualny. Wszystkie
części (w tym płyny, klocki hamulcowe oraz filtry) były wymieniane na czas, dzięki czemu samochód jest przygotowany do jazdy i można nim wracać do domu bez żadnych
obaw. Samochód był regularnie serwisowany w ASO VW. Posiada mocny silnik benzynowy, który idealnie współpracuje z automatyczną, dwusprzęgłową skrzynią biegów
DSG. Silnik jest suchy i bez wycieków. Wnętrze auta jest zadbane. Opony są w bardzo dobrym stanie. Auto bezwypadkowe, jednak miało niewielką "przygodę" parkingową
(dokładnie - przedni zderzak). Oczywiście posiadamy zdjęcia do wglądu. Auto jest praktycznie NOWE!
Przebieg: 95.000km
Znakomita jednostka benzynowa o pojemności 2 litrów i mocy 230KM.
Automatyczna, 6-stopniowa dwusprzęgłowa skrzynia biegów DSG.
<b>Dane techniczne:</b>
Silnik
Pojemność, l/cm3 - 2,0 l / 1984
Moc max., kW (KM) przy obr./min - 169 (230) / 4700 - 6200
Max. moment obr., Nm przy obr./min - 350 / 1500 - 4600
Przygotowanie mieszanki - bezpośredni elektroniczny wtrysk wielopunktowy
Oczyszczanie spalin - katalizator
Norma emisji spalin - EURO 6
Osiągi
Prędkość maksymalna, km/h - 250
Przyspieszenie (s), 0-80 / 0-100 km/h - 5,0 / 6,4
Zużycie paliwa

Zużycie paliwa w l/100 km cykl miejski - 7,5
Zużycie paliwa w l/100 km poza miastem - 5,1
Zużycie paliwa w l/100 km średnio - 6,0
Średni poziom emisji CO2, g/km - 139
Waga
Masa własna pojazdu, kg - 1382
Dopuszczalna masa całkowita, kg - 1850
Ładowność, kg - 543
<b>Najważniejsze elementy wyposażenia:</b>
o Multifunkcyjna, trójramienna kierownica obszyta skórą z elementami aluminium oraz emblematem GTI
o Obsługa Tiptronic łopatkami przy kierownicy
o Przyciemnione (65%), termoizolujące szyby boczne oraz szyba tylna
o Podsufitka w kolorze czarnym
o Charakterystyczna dla wersji GTI czerwona listwa na osłonie chłodnicy oraz reflektorach z przodu
o Sportowe zawieszenie, nadwozie obniżone o 15 mm
o ABS z EBV (elektroniczny korektor rozdziału siły hamowania)
o Mechaniczna, elektronicznie sterowana blokada mechanizmu różnicowego przedniej osi VAQ
o MSR (system zapobiegający blokowaniu kół napędowych podczas hamowania silnikiem)
o XDS + - nowej generacji elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
o Reflektory bi-ksenonowe Top ze światłami do jazdy dziennej w technologii LED - spryskiwacze reflektorów - kontrolka poziomu płynu spryskiwaczy - dynamiczna
regulacja zasięgu - dynamiczne i statyczne doświetlanie zakrętów
o Adaptacyjny tempomat ACC
o Czujniki parkowania
o Superlekkie aluminiowe felgi 18"
<b>Więcej informacji:</b>
Daniel - tel. +48 530 170 495
Adam - tel. +48 666 608 065
Możliwość sprzedaży ratalnej, leasingu / pożyczki leasingowej.
<b>ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ POZOSTAWIENIA AUTA W ROZLICZENIU - ZAMIANY.</b>
Umożliwiamy naszym Klientom kompleksowe sprawdzenie samochodu
przed zakupem w dowolnie wybranej Stacji Kontroli Pojazdów lub Autoryzowanym Serwisie.
Samochód z możliwością zakupu z gwarancją na usterki mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne!
W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.
Zapraszamy również do polubienia naszego profilu na Facebook'u i Instagram'ie.
??????????????????????
<b>Samochody to nasza pasja.
Misja to spełnianie Państwa marzeń.
Wymarzony model ściągniemy nawet z drugiej strony świata!</b>
Treść prezentowanych ogłoszeń ma charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowi oferty sprzedaży w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego, sprzedający nie odpowiada za
ewentualne błędy czy nieaktualności ogłoszenia w przypadku wcześniejszej sprzedaży pojazdu.
<b>Zapraszamy serdecznie!</b>
Dodatkowe informacje: olej roślinny: Tak, liczba poduszek powietrznych: 9, liczba miejsc: 5, tapicerka: tkanina, tapicerka kolor: czarny, status sprowadzonego:
sprowadzony_zarejestrowany
Numer oferty: VER17B9X8

