
Pakkumise nr: 11906

Klient: KLIENT

Aadress: TARTU MNT 165, 07531 PEETRI, EESTI

Telefon: 5555555

Volkswagen Passat

Hea KLIENT!

Møller Auto Ülemistel on rõõm Teile saata uue Volkswagen Passat RO Highline pakkumine. Soovi korral pakume
Teile proovisõitu ja oleme valmis tagasi ostma Teie praeguse sõiduki. Täiendavate küsimuse puhul vastame neile
meeleldi.

Sõiduk: Volkswagen Passat RO Highline

VIN-kood: WVWZZZ3CZKE020973

Värv: MANGANESE GRAY (5V5V)

Sisu: BLACK/BLACK/BLACK (TO)

Mootor: 2.0TDI SCR

Kütus: diisel

Võimsus: 110 kW / 150 hj

Käigukast: 7-käiguline DSG automaatkast

Vedav sild: esisillavedu

Keskmine kütusekulu: linnas 5.1 l/100km, maanteel 3.9 l/100km, keskmine 4.3 l/100km

Täismass / kandevõime: 2110 kg / 641 kg



PÕHIVARUSTUS
Põhivarustuse nimekiri on teavitava iseloomuga ning neid võidakse muuta ette teatamata

VÄLIMUS

• Valuveljed „London“ 7J x 17, torkekindlad rehvid
215/55 R17

• LED-tagatuled (Highline), tumendatud

• Kerevärvi kaitserauad koos kroomliistudega,
kroomitud alumised küljeliistud

• Kroomrandid küljeakendel

INTERJÖÖR

• „Alcantara“/„Vienna“-nahast istmekatted

• Reguleeritava kõrgusega eesmised Top Comfort-
istmed, reguleeritavad nimmetoed esiistmetel, juhi
poolel elektriliselt reguleeritav

• Reguleeritava kõrguse, kauguse ja kaldega
ergoComfort-juhiiste, elektriliselt reguleeritav
seljatugi

• Harjatud alumiiniumist ehisosad armatuurlaual
ja ustel, musta klaverilakiga kaetud ehisosad
keskkonsoolil

• Kroomrandi ja valgustusega eesmised õhuavad,
tulede pöördlüliti, peeglite reguleerimise lülitid ja
aknatõstukite lülitid

• Meeleolupakett (valgusribad uste ehisosadel,
sisenemis-/hoiatustuled esi- ja tagaustes)

• Roostevabast terasest lävepakud ees ja taga

• Nahkkattega multifunktsionaalrool (DSG-
käigukastile koos käiguvahetushoobadega)

• Piki- ja püstsuunas reguleeritav esiistmetevaheline
käetugi koos panipaigaga, 2 õhuava taga

• 2 topsihoidikut keskkonsooli esiosas (rulookattega)

• Ühes tükis tagaiste, asümmeetriliselt osadena
(60:40) allaklapitav seljatugi, läbilaadimisluuk,
keskmine käetugi koos panipaiga ja topsihoidikuga

• Sisevalgustuse viitega väljalülitamine ja regulaator,
kroomrandiga LED-lugemisvalgustid ees ja taga

• Hoiulaegas ja 12 V pistikupesa keskkonsooli esiosas

• Valgustusega meikimispeeglid päikesesirmides

• 12 V pistikupesa keskkonsooli tagaosas ja
pakiruumis

• Osutitega kell armatuurlauas

• Põrandamatid ees ja taga

TURVALISUS

• Vargusvastane alarmsüsteem koos siseruumianduri
ja kallutusanduriga, kesklukustus

• Elektrooniline juhitavuskorrektor (ESC) koos
ABSi ja pidurdusabilisega, ASR, EDL, EDTC ja
haagisestabilisaator

• Elektrooniline diferentsiaalilukk XDS

• Rest Assist (väsimuse tuvastamine)

• Lähiümbruse jälgimissüsteem „Front Assist“ koos
linnaliikluse hädapiduriga

• Proaktiivne sõitjakaitsesüsteem (Pre-Crash)

• Mitmikkokkupõrke pidur

• Juhi ja kaassõitja turvapadi, kaassõitja turvapadja
väljalülitamise võimalus

• Turvakardinad ees- ja tagaistujatele koos eesmiste
külgturvapatjadega

• Eesmised reguleeritava kõrgusega 3-punkti-
turvavööd koos rihmapingutitega, kinnitamata
eesmiste turvavööde helisignaal ja hoiatustuli

• Tagumised 3-punkti-turvavööd (vöö oleku
näidikuga)

• Piki- ja püstsuunas reguleeritavad, optimeeritud
turvalisusega eesmised peatoed

• 3 peatuge tagaistmel (allalastavad)

• ISOFIX-kinnituspunktid (kahe laste turvaistme
paigaldamiseks tagaistmele)

• Elektromehaaniline seisupidur, paigaltvõtuabilised
„Auto Hold“ ja „Hill Hold“

• Isetumenev sisepeegel

• Käsilülitusega lapselukk

• Esmaabipakk ja ohukolmnurk

• Rehvirõhu kaudne jälgimissüsteem



FUNKTSIONAALSUS

• Soojusisolatsiooniga esiklaas

• Soojusisolatsiooniga klaasist külje- ja tagaaknad

• Talvepakett (esiistmete soojendus, esiklaasipesuri
pihustite automaatsoojendus)

• Kolmetsooniline kliimaseade „Climatronic“ koos
täiendavate tagumiste juhtseadistega

• Elektriliselt reguleeritavad soojendusega
välispeeglid (koos välisvalgustitega), juhi poolel
isetumenev

• Vihmaandur

• Pikivaheregulaatoriga kiirushoidik (ACC),
DSG-käigukastiga mudelitel ka „Stop & Go“-funktsioon

• Parkimisradar (andurid ees ja taga)

• Automaatlülitusega esituled koos eraldi
päevatuledega,
„Leaving Home“ ja käsilülitusega „Coming Home“ funktsioon

• Reguleeritava kõrgusega valgusvihk esituledel

• Eesmised udutuled ja staatilised pöördetuled

• LED-esituled valgusvihu kõrguse
automaatregulaatoriga
(ainult 206kW ja 176 kW Bi-TDI 4MOTION-mudelil)

• Adaptiivveermik (DCC) koos sõidurežiimi valikuga
(ainult 206kW ja 176 kW Bi-TDI 4MOTION-mudelil)

• Pakiruumi kokkuvolditav põrand

• Raadio „Composition Media“
-20,3 cm puutetundlik ekraan
-USB-liides ka iPodi/iPhone'i jaoks, sealhulgas AUX-IN pesa
-8 kõlarit
-Bluetooth-mobiiltelefoniliides

• Värviline multifunktsionaalnäidik „Premium“

• Start-stopp-süsteem koos pidurdusenergia
taaskasutusega

• Elektromehaaniline kiirustundlik roolivõimendi

LISAKS

• 3-aastane garantii • Kasutusjuhend

ERIVARUSTUS

• Pakett „Executive“
- LED-esituled koos dünaamiliste pöördetuledega ja eraldi LED-
päevatuledega (WLH)
- navisüsteem „Discover Pro“ koos 9,2-tollise puutetundliku
ekraani ja Bluetooth-liidesega mobiiltelefonile (ZMF)
- võtmeta lukustus- ja käivitussüsteem „Keyless Access“ (4F2)
- tahavaatekaamera „Rear View“ (KA2)
- tumendatud klaasid tagumistel küljeakendel ja tagaaknal (4KF)

• R-Line „Exterior“
- „R-Line“-i logo radiaatorivõrel
- „R“-disainiga kaitserauad ja küljekarbilaiendid, trapetsikujuline
kroomitud ehispaneel tagakaitseraual
- kroomitud alumised küljeliistud
- kroomäärisega eesmised udutuled ja staatilised pöördetuled

TOOTJATEHASES PAIGALDATAV LISAVARUSTUS
Lisavarustus täiendab või asendab põhivarustust

Kood Lisavarustus Hind EUR

5V5V Värv MANGANESE GRAY 541.00

0XK Eestikeelne kasutusjuhend

1G3 Originaalsuuruses varurehv valuveljel, R19 349.00

1S1 Tungraud ja rattavõti

4E7 Tagaluugi elektriline avamine ja sulgemine 375.00

6XI Elektriliselt reguleeritavad ja kokkuklapitavad soojendusega välispeeglid (koos
välisvalgustitega), juhi poolel isetumenev

166.00

9S8 Active Info Display ja valik infoprofiile 620.00

Tootjatehases paigaldatud lisavarustus kokku: 2 051.00



MÜÜJA POOLT PAIGALDATAV LISAVARUSTUS JA TEENUSED

Lisavarustus Hind EUR

TALVEREHVID VÄÄRTUSEGA 620EUR 1.00

ESIMENE HOOLDUS VÄÄRTUSEGA 320EUR 1.00

KASKO AASTAKS VÄÄRTUSEGA 430EUR 1.00

Müüja poolt paigaldatav lisavarustus ja teenused kokku: 3.00

Sõiduki soovituslik jaemüügihind: 36 264.00

Hinnasoodustus: 3 764.00

Sõiduki hind käibemaksuta 20%: 27 083.33

Käibemaks 20%: 5 416.67

Sõiduki hind Teile: 32 500.00

Pakkumine koostatud: 12.08.2020
Pakkumine kehtib kuni: 18.08.2020

GARANTII
Kui on ostetud lisagarantii, siis kehtivad lisagarantii tingimused.

Volkswageni originaaltarvikutele kehtib 2 aastane garantii. Kehtiva garantii eelduseks on õigeaegselt läbitud
hooldused.

KEREGARANTII

Värvkattele kehtib 3 aastane garantii vigade puudumisele. 12 aastane garantii läbiroostetamise puudumisele.

HOOLDUSVÄLP

Õlivahetushooldus: Paindliku hooldusvälpade näidiku järgi (hiljemalt 2 aasta pärast).

Ülevaatushooldus: Esimene läbisõiduni kuni 30 000 km või 2 aasta pärast, seejärel iga 30 000
km või 1 aasta tagant (olenevalt sellest, mis esimesena täitub).

TÄIENDAV INFORMATSIOON

Sõiduki kütusekulu ja Co2 heide sõltuvad mitte ainult sõiduki kütuse tõhusast kasutamisest, vaid neid mõjutab
ka sõiduviis ja muud mittetehnilised tegurid (nt ümbritseva keskkonna tingimused). Lisaseadmed ja -tarvikud
(näiteks lisavarustus, rehvid jne) võivad muuta sõiduki asjakohaseid parameetreid, näiteks massi, veeretakistust
ja aerodünaamikat, ning mõjutada kütuse tarbimist samamoodi nagu ilmastiku- ja liiklustingimused. Piltidel
on üksnes illustreeriv tähendus. Pakkumises oleva sõiduki varustus võib erineda piltidel nähtavast. Pakkumises
toodud hinnad on koos käibemaksuga 20%, kui ei ole märgitud teisiti.

Uutele Volkswageni sõidukitele kehtib tootjatehase 3 aastane garantii läbisõidu piiranguga 100 000 km.



Igor Kolektor

Møller Auto Ülemiste Tartu mnt 165 Peetri 75312

Telefon: +372 680 8114, +372 5680 7414

E-mail: igor.kolektor@moller.ee

www.mollerauto.ee




