Karoq Style 1.5 TSI ACT DSG
Koda vozila HVWJG9
Cena
Karoq Style 1.5 TSI ACT DSG

Cena skupaj

33.838,04 €

Vse navedene cene so neobvezujoče nekartelne priporočene cene z vključenim DMV in 22 % DDV, če ni drugače navedeno. V redkih izjemah je mogoče, da cene niso
dnevno osvežene. Kontaktirajte vašega trgovca za podroben izračun cene. Pridržujemo si pravico do spremembe izvedb modela, konstrukcije, serijske in dodatne
opreme, tehničnih podatkov, informacij o porabi in emisijah, cene in napak pri vnosu podatkov. Vozila na slikah so lahko opremljena z dodatno opremo za doplačilo oz.
prikazujejo delno plačljivo dodatno opremo in podrobnosti v opremi, ki niso na voljo za vse izvedbe modela. Pred sklenitvijo pogodbe se pozanimajte o natančnem
obsegu dodatne in serijske opreme ter o ceni vašega vozila. Informacije EU o porabi goriva in emisijah CO2.
Informacije za potrošnike o porabi goriva in emisijah CO2: od 1. septembra 2018 so nova vozila že homologirana v skladu z globalno usklajenim preizkusnim postopkom
za lahka vozila (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), realnejšim preizkusnim postopkom za merjenje porabe goriva in emisij CO2. Postopek
WLTP je v celoti nadomestil nov evropski vozni cikel (NEVC). Zaradi realnejših preizkusnih pogojev so vrednosti porabe goriva in emisij CO2, izmerjene v skladu z WLTP,
v številnih primerih višje od vrednosti, ki so izmerjene v skladu z NEVC. Pri novih vozilih, homologiranih v skladu z WLTP, so WLTP vrednosti osnova za obračun DMV.
Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v priročniku o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki ga
lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na spletni strani dobavitelja osebnega avtomobila.
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
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Motor
1498 ccm Pogon spredaj DSG 7-stopenjski avtomatski
Moč 110 kW / 150 KM
bencin:
Poraba goriva kombinirano: 6,20 l/100km
Emisije ogljikovega dioksida (CO2) kombinirano: 140 g/km
Skupno
Emisije ogljikovega dioksida (CO2) kombinirano: 140 g/km
Emisija dušikovega oksida: 0,0245 g/km

Zunanji lak
modra

Lava modra kovinska

Oblazinjenje
Barva notranjosti: črna
Armaturne plošče: zgornji del: črna - spodnji del: črna
Talna obloga: črna
Oblazinjenje: črna
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539,50 €

Oprema
tekstilni predpražniki
nadzor tlaka v pnevmatikah
predal za očala v stropni oblogi
sistem za klic v sili E-call
ZIMSKI PAKET
- ogrevana sprednja sedeža - ogrevani šobi za čiščenje vetrobranskega stekla - čiščenje
prednjih žarometov
PAKET VIDLJIVOST
- LED matrični žarometi - ambientalna osvetlitev
KROM PAKET
- dekorativne letve na pragovih spredaj - kromirani strešni nosilci in kromirane letve
2-kraki usnjen in ogrevan
multifunkcijski volan (funkcije za upravljanje radia in telefona)
2-kraki usnjen in ogrevan
multifunkcijski volan (funkcije za upravljanje radia in telefona)z obvolanskimi ročicami za
upravljanje menjalnika
Aktivni tempomat "ACC"(do 210km/h)
- varnostni sistem z avtomatskim uravnavanjem razdalje do hitrosti 210 km/h - mestna
funkcija samodejnega zaviranja v sili(pod 30km/h)
aluminijasta platišča "SCUTUS"
antracitne z aero hubcaps črna mat 7Jx17" - s pnevmatikami 215/55 R17 - s pnevmatikami
225/55 R17 za pogon 4x4
navigacijski sistem "Amundsen"
- 8" barvni zaslon na dotik, resolucije 800 × 480 - integriranimi zemljevidi Evrope povezave, USB. - "Smart Link+" wireless za apple - web radio
PAKET VARNOST
- "Front assist" (varnostni sistem za nadzor razdalje in mestna funkcija samodejnega
zaviranja v sili(pod 30km/h)) - DAB+ digitalni audio sprejemnik - voznikova kolenska
varnostna blazina - 2 bočni varnostni blazini in stranski varnostni zavesi
PAKET UDOBJE 2
- "Climatronic" - dvopodročna klimatska naprava - "Sun Set" - dodatno zatemnjena
stekla od B stebrička naprej - ledvena opora za sprednja sedeža - KESSY - Sistem za
zagon motorja, odklepanje in zaklepanje vozila brez uporabe ključa
PAKET "POMOČ PRI PARKIRANJU"
- parkirni senzorji - spredaj in zadaj - kamera za pomoč pri vzvratni vožnji
Paket za prtljažni prostor
- komplet mrež - pritrditveni elementi - dvostranska prtljažna podloga (guma/tekstil)
"Infotainment online 1"
- informativni sistem, ki vam za obdobje 1 leta zagotavlja informacije, vključno z
navigacijo, prometnimi informacijami, cenami goriva, parkirnimi mesti, podatki o
vremenu, ipd.
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Dodatna oprema
virtualno pedalo za odpiranje prtljažnih
vrat - električno odpiranje in zapiranje prtljažnih vrat - senzor
za odpiranje prtljažnih vrat s pomočjo zamaha z nogo pod
zadnjim odbijačem
PAKET AMUNDSEN PLUS
- Aktivni informacijski zaslon - navigacijski sistem "Amundsen" "Smart Link+" wireless za apple - Phone Box

586,68 €

513,77 €

Tehnični podatki
Motor - vrsta

1.5 bencin

Moč

110 kW 150 KM

Gibna prostornina

1498 ccm

Menjalnik

DSG 7-stopenjski avtomatski

Pogon

Pogon spredaj

Število vrat

5

Število sedežev

5

Dovoljena skupna masa

1930 kg

Masa vozila, pripravljenega za vožnjo

1417 kg

Dejanska masa vozila

1446 kg

Poraba goriva kombinirano (bencin)

6,20 l/100km

Emisije ogljikovega dioksida (CO2) kombinirano:

140 g/km

Emisija dušikovega oksida

0,0245 g/km

Številka šasije

TMBJR7NU5N5064429

Trgovec
Kaass avto Ptuj
Puhova ulica 8
2250 Ptuj
+386 2 749 22 50
salon@kaass-avto.com
https://www.kaass-avto.com
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