
Фото автомобіля

Параметри автомобіля
Назва моделі VW Passat B8 Limousine Comfortlin
Тип кузова седан
Двигун 1,8 TSI / 180 к.с. / бензин
Об'єм двигуна 1798
КПП автоматична
Привід передній
Двері 4
Чиста вага 1547
Повна маса 2047

Додаткові параментри
Рік виготовлення 2015
Номер шасі WVWZZZ3CZGE057343
Дата першої реєстрації 12.12.2015
Ціна нового автомобіля 43 338 USD
Колір білий
Кількість місць 5
Пробіг 12 702 км

Комлектація 
Гарантія 4 роки або 120 000 км пробігу
Обігрів лобового скла
Посилена підвіска для поганих дорожніх умов
Зимовий пакет
Електропривод закривання-відкривання   дверей багажника

Багатофункціональний кольоровий дисплей   "Premium"
Камера заднього виду "Rear View"

Можливість вибору профілю їзди
Фари LED ближнього та дальнього світла   з денним   світлом, динамічне корегування кута   нахилу світла фар

Диски "Sepang", R16  6,5 J x 16, легкосплавні,  колеса 215/60 R16
Корпуси зовнішніх дзеркал, бампери  та ручки дверей у колір кузова
Світлодіодні повторювачі поворотів   (LED), інтегровані в зовнішніх   дзеркалах
Галогенові фари й покажчики повороту   під прозорим заскленням
Хромовані накладки на бічних вікнах
Цільнооцинкований кузов
Решітка радіатора чорного кольору  з хромованими накладками на ламелях
Бампери з накладками у колір кузова
Задні світлодіодні ліхтарі (LED)
2 підстаканники, що закриваються,   спереду
Передні повітроводи та перемикач світла   фар з підсвіткою та хромованим   обрамленням
Бокс у стелевій консолі
Кишені на спинках передніх сидінь
Декор "Silver Diamond"   на передній панелі та дверях, елементи   декору "Silver" на центральній консолі
Облицювання багажного відділення   (текстиль)
Шухлядка для рукавичок, що замикається,   з освітленням та можливістю охолодження
Багатофункціональне 3-х спицеве шкіряне   кермо
Поперекова підтримка та регулювання   спинки передніх сидінь, сидіння водія   - з электрорегулюванням
Центральний підлокітник спереду  з боксом, 2 додаткових повітроводи з  хромованими ламелями ззаду
Розділювальний підлокітник на задньому   сидінні з боксом та підстаканниками
Виконання для курців   вкл. попільничку спереду та ззаду  та прикурювач спереду

Важіль перемикання передач у шкірі
Оббивка сидінь - тканина "Weave"
Комфортні передні сидіння
Текстильні килимки в салоні
Освітлення підлоги  у передній частині салону  (2 світлодіодні лампи (LED))
Сидіння водія ergoComfort
3 підголівники на задніх сидіннях,  що регулюються
Подушки безпеки водія та пасажира   (подушку пасажира можна деактивувати)
Дискові гальма спереду та ззаду
Триточкові автоматичні   діагонально-поперекові ремені безпеки;   спереду регулюються по висоті та з   піротехнічними переднатягувачами
Програма електронної стабілізації   (ESP), вкл. ABS з асистентом   гальмування, ASR, EDS, MSR та   стабілізацію при русі з причепом
Дзеркало в салоні з автоматичним   затемненням
Система "ISOFIX"  підготовка для кріплення  2 дитячих сидінь ззаду
Система головних подушок безпеки  для передніх і задніх пасажирів,  вкл. бокові подушки безпеки спереду
Індикатор контролю тиску повітря в шинах
Система розпізнавання втоми водія

Електрично регульовані та складні   зовнішні дзеркала з вбудованим   місцевим освітленням та автоматичним   затемненням з боку водія, праве   
дзеркало з підлаштуванням положення
Поперекова підтримка передніх сидінь,   сидіння водія - з электрорегулюванням   вкл. функцію массажу, сидіння   переднього пасажира з ручним   
регулюванням

Пакет освітлення салону "Ambiente":   1-кольоровий елемент освітлення у   дверному декорі; світлодіодні   посадкові та попереджувальні вогні   всіх 
дверей

Мультимедійна система "Composition   Media": 16,5 см (6,5 дюймів)   кольоровий TFT-дисплей з функцією   Touchscreen та сенсором наближення,   CD-
програвач з можливістю відтворення   формату MP3 та WMA, 4 х 20 Вт, 8   динаміків, картоприймач SD, роз`єм   USB, мультимедійне гніздо для   
підключення зовнішніх аудіоджерел   AUX-IN, гніздо для підключення   мобільного телефону Bluetooth

Стандартні опції

Неділиме заднє сидіння, спинка заднього   сидіння, що складається ассиметрично,   розділювальний підлокітник з боксом з   можливістю завантаження 
довгомірних   вантажів, суцільна подушка заднього   сидіння



Система фронтального контролю "Front   Assist" з функцією екстреного   гальмування у міському циклі руху
Підголівники спереду  з механізмом  травмобезпечного демпфування,  з продовжнім регулюванням  та регулюванням по висоті
Імобілайзер електронний
Противідкатна система
Розетка 12V в центральній консолі ззаду
Розетка 12V в багажному відділенні
Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням   та обігрівом, з автоматичним   затемненням з боку водія
Аналоговий годинник на передній панелі
Датчик зовнішньої температури
Електронне стоянкове гальмо  вкл. функцію Auto Hold
Корегування кута нахилу світла фар
Автоматичне перемикання світла фар,  з денним світлом фар, автоматичною   функцією "Leaving home" та ручною   "Coming home"
Система Start-Stopp  з рекуперацією енергії
Електросклопідйомники передніх  та задніх дверей
Дистанційне відкривання кришки   багажника та лючка паливного баку
Внутрішнє освітлення з затримкою   вимкнення та плавним затемненням, 2   додаткові світлодіодні лампи (LED) для   читання спереду та ззаду
Підсвітка панелі приладів біла,   регулюється

Комбінація приладів з електронним   тахометром, спідометром, лічильником   кілометражу й денного пробігу
Запуск двигуна "Press & Drive"
Регулювання рульової колонки по вильоту   та нахилу
Макіяжні дзеркала з підсвіткою  у сонцезахисних дашках
Обігрів лобового скла
Підігрів передніх сидінь
Форсунки омивачів лобового скла  з електрообігрівом
Підвіска для поганих дорожніх умов
Захист моторного відсіку
Багатофункціональний дисплей "Plus"

Круїз-контроль, вкл. обмежувач швидкості
Парк-пілот  акустичне попередження  при наближенні до перешкоди  спереду та ззаду
Мультимедійне гніздо для підключення   зовнішніх аудіоджерел AUX-IN
Протитуманні фари з хромованим   обрамленням та статичним поворотним   світлом
Diversity-антена у задньому склі
Омивач лобового скла з з інтервальним   режимом роботи та датчиком дощу
Електромеханічний підсилювач керма  з регулюванням в залежності  від швидкості
Фільтр очищення повітря  від пилу та квіткового пилку
Індикатор рівня омивної рідини
Індикатор непристебнутих ременів   безпеки спереду
Центральний замок  з дистанційним радіокеруванням  без функції Safe, 2 радіоключі
Аптечка та знак аварійної зупинки
Повнорозмірне сталеве запасне колесо
Балонний ключ та домкрат
Система попередження вторинних зіткнень   (мультиколізійні гальма)
Гарантія 4 роки або 120 000 км пробігу

Кондиціонер автоматичний "Climatronic"   з трьохзонним регулюванням   мікроклімату та додатковими елементами   управління кондиціонером для 
задніх   пасажирів

Мультимедійна система "Composition   Colour": 12,7 см (5 дюймів) кольоровий   TFT-дисплей з функцією Touchscreen,   CD-програвач з можливістю 
відтворення   формату MP3 та WMA, 4 х 20 Вт, 8   динаміків, картоприймач SD,   мультимедійне гніздо для підключення   зовнішніх


