
Pakkumise nr: 11115

Klient: KLIENT

Aadress: TARTU MNT 165, 07531 PEETRI, EESTI

Telefon: 5555555

Volkswagen Uus Passat Variant

Hea KLIENT!

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



Sõiduk: Volkswagen Uus Passat Variant Executive

VIN-kood: WVWZZZ3CZLE027717

Värv: TAMARINDEN BRAUN MET (3V3V)

Sisu: BLACK/BLACK/BLACK (TO)

Mootor: 1.5TSI

Kütus: bensiin

Võimsus: 110 kW / 150 hj

Käigukast: 7-käiguline DSG automaatkast

Vedav sild: esisillavedu

Keskmine kütusekulu: keskmine 6.4 l/100km



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

VÄLIMUS

• Valuveljed Istanbul 7J x 17, hõbedased,
iseparanduvad rehvid 215/55 R17

• LED-esituled koos eraldi LED-päevatuledega

• LED-tagatuled

• Eesmised LED-udutuled ja kurvituled

• Hõbedase viimistlusega katusereelingud

• Küljeakende kroomliistud

• Kroomküljeliistud

SISEVIIMISTLUS JA ISTMED

• Alcantara kesksiilud, siseküljed Vienna nahast

• Nimmetugedega sportistmed ees (juhi poolel
elektriliselt reguleeritav nimmetugi)

• Reguleeritava kõrgusega esiistmed

• Elektriliselt reguleeritava seljatoega ergoComfort
juhiiste

• Asümmeetriliselt eraldi kokkuklapitav tagaistme
seljatugi suusaluugi ja keskmise käetoega

• Nahkkatte ja soojendusega multifunktsionaalne rool
koos käiguvahetuslabadega

• Keskmine käetugi ees, nihutatava kattega
topsihoidja keskkonsoolis

• Dayton Brush harjatud alumiiniumist ehisosad
armatuurlaual ja ustel

• Põrandavaibad ees ja taga

• Lugemistuled ees ja taga

• Valgustusega meikimispeeglid päikesevarjudes

• Pagasiruumi eraldusvõrk

• Roostevabast terasest detailidega lävepakukatted

• Jalaruumi valgustus ees

• Meeleoluvalgustus ees, ühevärviline

TURVALISUS

• Vargusvastane alarmsüsteem koos siseruumianduri,
pukseerimiskaitse ja kesklukuga

• Elektrooniline diferentsiaalilukk XDS

• Proaktiivne reisijakaitsesüsteem (avariiennetus)

• Eesmised turvapadjad (kaassõitja poolel
väljalülitatav), juhi põlveturvapadi

• Turvakardinad ees- ja tagaistujatele, eesmised
külgturvapadjad

• Pidurisüsteem: ESC ja elektromehaaniline
pidurivõimendus

• Ahelkokkupõrke vältimise süsteem
(mitmikkokkupõrke pidur)

• Juhiabipakett
- Juhiabi Travel Assist
- Reahoidmisabiline Lane Assist
- Liiklusummiku abi Traffic Jam Assist
- Hädaabisüsteem Emergency Assist
- Pikivaheregulaatoriga püsikiirushoidik ACC koos Stop & Go
funktsiooniga
- Otsasõidu eest hoiatav süsteem Front Assist koos autonoomse
hädapidurdussüsteemiga
automaatkäigukastile

• Jalakäijate jälgimine

• Juhi väsimuse tuvastamise süsteem

• Hädaabikõnesüsteem eCall

• ISOFIX-kinnituspunktid (kahele lapseistmele
tagaistmel)

• Elektromehaaniline käsipidur Auto Hold
funktsiooniga

• Kaudne rehvirõhu kontrollsüsteem

• Rehviparanduskomplekt: 12-voldine kompressor ja
rehviparandusvaht, tööriistakomplekt



FUNKTSIONAALSUS

• Soojusisolatsiooniga esiklaas

• Rohelise soojusisolatsiooniga klaasid külg- ja
tagaakendel

• Press & Drive võtmevaba käivitus

• Kolmetsooniline eest juhitav automaatkliimaseade
Climatronic

• Esitulede automaatlülitus, saabumis- ja
lahkumisfunktsioon

• Vihmaandur

• Soojendusega elektrilised välispeeglid, juhi poolel
isetumenev

• Talvepakett
- Soojendusega esiistmed
- Automaatse soojendusega pesurid ees

• Parkimisandurid ees ja taga

• Composition Colour raadio 16,5 cm puuteekraaniga

• 8 kõlarit

• USB-C liides

• Mobiiltelefoniliides Bluetooth

• App-Connect funktsioon

• Multifunktsionaalnäidik Premium

• Mobiilsed võrguteenused We Connect Plus (piiratud
aja jooksul tasuta kasutatav)

• Start-stopp-süsteem koos pidurdusenergia
taaskasutusega

• Elektromehaaniline kiirustundlik roolivõimendus

• 12 V pistikupesa taga keskkonsoolis ja pagasiruumis

• Kokkuklapitav pakiruumi põrand

• Adaptiivveermik DCC 2.0 TSI 272 hj ja 2.0 TDI 240 hj
mootorite puhul

GARANTII

• Garantii 5 aastat või 100 000 km (esimesed kaks
aastat läbisõidupiiranguta)

• Kasutusjuhend

ERIVARUSTUS

• Executive pakett
IQ.LIGHT – maatriks-leedesituled (PXA)
- LED-esituled eraldi LED-päevatulede ja dünaamiliste
suunatuledega
- Dünaamilised pöördetuled
- Täiustatud dünaamiline kaugtulede automaatlülitus Dynamic
Light Assist
- Eesmised LED-udutuled ja kurvituled
- LED-tagatuled dünaamiliste suunatuledega
Easy Open pakett (PEZ)
- võtmeta avamis- ja käivitussüsteem Keyless Access
- anduritega juhitav tagaluugi avamine ja elektriline sulgemine
Navigatsioonisüsteem Discover Media (RBD)
- 20,3 cm puuteekraan
- Dünaamiline liiklusmärkide kuvamine
- MP3 / WMA esitus
Juhtmevaba App-Connect funktsioon (9WJ)
Tagurduskaamera (KA2)
Valgusisolatsiooniga klaasid külg- ja tagaakendel (4KF)
Ümbruse valgustusega peeglid koos reisijapoolse peegli alla
suunamise funktsiooniga (6XI)



TOOTJATEHASES PAIGALDATAV LISAVARUSTUS
Lisavarustus täiendab või asendab põhivarustust

Kood Lisavarustus Hind EUR

3V3V Värv TAMARINDEN BRAUN MET 554.00

0XK EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND

1G6 Ruumi ja kaalu säästev varuratas
ei ole saadaval koos PR9 või 9VC-ga

51.00

6SH Eemaldatav pagasiruumi kaitsev matt, musta värvi kummikihiiga kaetud tagaistme
seljatoe tagakülg

51.00

PGW Traatideta soojendusega, infrapunakiirgust peegeldav esiklaas
ainult koos 9IJ-ga

360.00

PJ5 Valuveljed Soho R17, antratsiit
- valuveljed 7J x 17
- iseparanduvad torkekindlad rehvid 215/55 R17
ainult koos 2.0TSI 190 hj mootoriga

152.00

PQU TRAVEL ASSIST PLUS 794.00

RCB Navigatsioonisüsteem Discover Pro
- 23,3 cm puuteekraan ○ 1 637
- Viipejuhtimine
- Digitaalne näidikuplokk Active Info Display
- MP3 ja WMA esitus
- Mobiiltelefoniliides Comfort koos induktsioonlaadimisega
- Juhtmevaba App-Connect funktsioon
- mobiilse võtme valmidus: ligipääs autole nutitelefoni abil (piiratud seadmete tugi)

1 653.00

YOS WE CONNECT 3Y

Tootjatehases paigaldatud lisavarustus kokku: 3 615.00

MÜÜJA POOLT PAIGALDATAV LISAVARUSTUS JA TEENUSED

Lisavarustus Hind EUR

ARK TEENUSED WVAT 230.00

OHUTUSPAKETT JA AUTO ETTEVALMISTUS 276.00

KUMMIMATID 100.00

Müüja poolt paigaldatav lisavarustus ja teenused kokku: 606.00

Sõiduki soovituslik jaemüügihind: 42 045.00

Hinnasoodustus: 7 912.00

Sõiduki hind käibemaksuta 20%: 28 444.17

Käibemaks 20%: 5 688.83

Sõiduki hind Teile: 34 133.00

Pakkumine koostatud: 02.04.2020
Pakkumine kehtib kuni: 08.04.2020



GARANTII
Kui on ostetud lisagarantii, siis kehtivad lisagarantii tingimused.

Uutele Volkswageni sõidukitele kehtib tootjatehase 5 aastane garantii läbisõidu piiranguga 100 000 km
(esimesed kaks aastat läbisõidupiiranguta). 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.

Pakkumise koostas:

Müügikonsultant: Ingvar Viilop

Møller Auto Ülemiste Tartu mnt 165 Peetri 75312

Telefon: +372 680 8100, +372 5680 7419

E-mail: Ingvar.Viilop@moller.ee

www.mollerauto.ee


