
Фото автомобіля

Параметри автомобіля
Назва моделі VW Golf Variant VI Trendline
Тип кузова універсал
Двигун 1,6 TDI / 77 кВт / 105 к.с. / дизель
Об'єм двигуна 1598
КПП механічна
Привід передній
Двері 4
Чиста вага 1200
Повна маса 1710

Додаткові параментри
Рік виготовлення 2013
Номер шасі WVWZZZ1KZDM657013
Дата першої реєстрації 20.09.2013
Ціна нового автомобіля 27 370 USD
Колір "чорний перламутрефект ""Deep Black""" (2T2T)
Кількість місць 5

Пробіг 224 614 км

Комлектація 
Підвіска для поганих дорожніх умов
Текстильні килимки спереду і ззаду
розділювальний підлокітник спереду з  речовим відсіком, 2 повітроводи та 2  підстаканники ззаду
Індикатор падіння тиску повітря в шинах
Мультифункціональний індикатор Plus
Шкіряне 3-спицеве кермо, важіль КПП і  рукоятка ручного гальма оброблені шкірою

Протитуманні фари з хромованим  обрамленням, корегування кута нахилу  світла фар, вкл. статичне поворотне  світло

Зимовий пакет: обігрів передніх сидінь;  форсунки склоомивачів лобового скла з  електрообігрівом; омивач фар; індикатор  рівня омивної рідини

4 сталевих диски 6 1/2 J x 16, гума  205/55 R 16
Корпуси зовнішніх дзеркал та ручки  дверей у колір кузова
Бампери пофарбовані у колір кузова
Релінги на даху чорного кольору
решітка радіатора чорного кольору
Покажчики повороту у корпусах зовнішніх  дзеркал
галогенові фари й покажчики повороту  під загальним прозорим заскленням
Цільнооцинкований кузов
Зелене теплозахисне засклення
4-дверне виконання
оббивка сидінь - тканина "Roxy"
елементи декору "Titan" на панелі  приладів, центральній консолі та  обшивці дверей
Кермо стандартне 3-спицеве
виконання для курців: попільничка  спереду, прикурювач спереду
Регулювання сидіння водія за висотою
спинка заднього сидіння, що складається  окремо, у співвідношенні 1/3 до 2/3
кишені у всіх дверях
шторка багажника, що знімається
3 автоматичних ремені безпеки з  3-точковим кріпленням на задніх сидіннях
автоматичні діагонально-поперекові  ремені безпеки спереду, що регулюються  по висоті, з піротехнічними  переднатягувачами
Підголівники на передніх сидіннях  з механізмом травмобезпечного  демпфування
3 підголівники ззаду, що опускаються
антиблокувальна гальмівна система ABS
Подушки безпеки водія та пасажира  (подушку пасажира можна деактивувати)
система подушок безпеки для захисту  голови водія і пасажирів передніх та  задніх сидінь, вкл. бокові подушки  безпеки спереду
Система Isofix  (підготовка під встановлення 2 дитячих  сидінь на задніх сидіннях)
Дискові гальма спереду і ззаду
Імобілайзер електронний
кондиціонер напівмеханічний "Climatic"
шухлядка для рукавичок, що замикається,  з можливістю охолодження та освітленням
система обогрева и вентиляции с  4-ступенчатым вентилятором и режимом  рециркуляции воздуха (кроме 1,2 TSI и  1,4 TSI)
2 лампи в салоні спереду
зовнішні дзеркала з електрообігрівом та  електрорегулюванням, з боку водія –  асферичне
електросклопідйомники спереду та ззаду
Центральний замок дистанційний  з радіокеруванням, 2 радіоключі
Комбінація приладів з електронним  тахометром, спідометром, лічильником  кілометражу й денного пробігу
Електромеханічний підсилювач керма  регулювання в залежності від швидкості
передній склоочисник, що працює у  інтервальному режимі
задній склоочисник, що працює у  інтервальному режимі
Макіяжні дзеркала  сонцезахисних дашках, ліворуч та  праворуч
Мультифункціональний індикатор
Рефлектори у всіх дверях
Diversity-антена
радіоподготовка на 8 динаміків
підвіска для поганих дорожніх умов (на  20 мм вище)
Корегування кута нахилу світла фар
дистанційне відкривання лючка бензобака
двотоновий сигнал
запасне колесо сталеве повнорозмірне
кріплення для аптечки та знака  аварійної зупинки
Індикатор непристебнутих ременів  безпеки спереду
Знак аварійної зупинки
додатковий обігрівач (тільки для  моделей з TDI)
Захист днища
Бортовий інструмент та домкрат

Кондиціонер автоматичний "Climatronic",  двозоновий з роздільним регулюванням  температури ліворуч та праворуч,  шухлядка для рукавичок, що замикається,  
з можливістю охолодження та освітленням  (буде відсутня ніша на панелі приладів)

Радіо "RCD 310" з можливістю  відтворення MP3-формату: CD-плеєр, 8  динаміків, потужність 4 х 20 Ватт,  diversity-антена, мультимедійне гніздо  для 

Стандартні опції


