Arteon R-Line 2.0 TDI 4MOTION
Код авто 7RBSSK

Ціна
Arteon R-Line 2.0 TDI 4MOTION

Пропозиція від 16.09.2021

Загальна ціна

UAH 1 538
738,17

Пропозиція від 16.09.2021

Двигун
1968 куб. см. Повний привід 7-ступ. DSG
Потужність 147 кВт / 200 к.с.
:
Витрата палива, змішаний цикл: 4,90 л/100 км
Викиди СО2, змішаний цикл: 129 г/км
Загалом
Викиди СО2, змішаний цикл: 129 г/км
Викиди NOx: 0,0000 г/км

Колір кузова
червоний

червоний металік Kings Red

Оббивка сидінь
Кольори інтер'єру: Soul
Панель приладів: Soul
Килимки: Soul
Оббивка: Soul

Пропозиція від 16.09.2021

UAH 22 890,18

Серійна комплектація
Стікер-наліпка
Паливний бак об'ємом 66 л
Електронний замок рульової колонки
Текстильні килимки
спереду та ззаду
Колесо повнорозмірне запасне
легкосплавне
Прогресивне кермо
(адаптується в залежності від швидкості та дорожньої ситуації)
Колісні болти-секретки
Бортовий інструмент та домкрат,
форма для зберігання
Захист моторного відсіку
вкл. захист від каменів
Знак аварійної зупинки
Електронне блокування диференціала XDS
Дискові гальма cпереду,
діаметр гальмівного диску 16 дюймов
Дискові гальма ззаду,
діаметр гальмівного диску 16 дюймов
Адаптивна підвіска DCC
Інформаційні наклейки та таблички
українською мовою
Кермо мультифункціональне шкіряне
з обігрівом, з сенсорним керуванням, з підкермовими клавішами перемикання
передач та логотипом R-Line
Система Isofix
підготовка під встановлення 2 дитячих сидінь ззаду
Декор "Piano black"
на центральній консолі
Неділиме заднє сидіння
спинка заднього сидіння, що складається ассиметрично, розділювальний
підлокітник з можливістю завантаження довгомірних вантажів
Передні сидіння з регулюванням
по висоті, сидіння водія ergoComfort з електрорегулюванням спинки
Автоматичні передні паски безпеки
діагонально-поперекові, з 3-точковим кріпленням, з переднатягувачами та
регулюванням за висотою
Підголівники на задніх сидіннях
з регулюванням за висотою
Покращена шумоізоляція
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Серійна комплектація
3-точкові автоматичні паски безпеки

ззаду, з регулюванням за висотою та переднатягувачами
Диски "Sebring" R18
Volkswagen R, легкосплавні у кольорі сірий металік, 8 J x 18, 245/45 R18
Обігрів передніх сидінь
Норма емісії EU6 AP
Дистанційне відкривання кришки
багажного відділення та лючка паливного баку
Дзеркало у салоні з автоматичним
затемненням
Подушки безпеки водія та пасажира
(подушку пасажира можна деактивувати), вкл. підколінну подушку безпеки з боку
водія
Головні подушки безпеки для передніх
і задніх пасажирів, вкл. бокові подушки безпеки спереду
Накладки хромовані
на бічних вікнах
Зовнішнє дзеркало зі сторони водія
асферичне
Декор алюмінієм "Silver Rise"
на передній панелі та обшивці дверей
Макіяжні дзеркала у сонцезахисних
дашках з підсвічуванням
Підголівники передніх сидінь з
механізмом травмобезпечного демпфування
Центральний підлокітник спереду
"Front Assist"
cистема фронтального контролю з функцією екстреного гальмування у міському
циклі руху (для адаптивного круїз-контролю ACC до 210 км/год)
Стеля чорного кольору
Важіль перемикання передач
оздоблений шкірою
Світлодіодне підсвічування підлоги
салону спереду (2 лампи)
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Серійна комплектація
Зовнішні дзеркала з електроскладуванням
та електрорегулюванням, з вбудованим місцевим освітленням та автоматичним
затемненням з боку водія, праве дзеркало з підлаштуванням положення
Імобілайзер електронний
Розетка 12V в центральній консолі ззаду
Додатковий електричний опалювач повітря
Індикатор контролю тиску повітря в шинах
Система Start-Stop
з рекуперацією енергії
Накладки на пороги з високоякісної сталі
Проактивна система безпеки пасажирів
у комбінації з Front Assist
Парктронік передній та задній
полегшує маневрування завдяки акустичному попередженню при наближенні до
перешкод спереду та ззаду
Бортлітература українською мовою
Поперекова підтримка передніх сидінь
сидіння водія - з електрорегулюванням вкл. функцію масажу, сидіння переднього
пасажира з ручним регулюванням
Світлодіодні фари ближнього та
дальнього світла з денними ходовими вогнями (LED)
Автоматичне освітлення з денним світлом
фар, автоматичною функцією "Leaving home" та ручною "Coming home"
Датчик дощу
Динамічне корегування кута нахилу світла
фар
8 динаміків
Внутрішнє освітлення з затримкою
вимкнення та плавним затемненням, 2 додаткові світлодіодні лампи (LED) для
читання спереду та ззаду
Адаптивний круїз-контроль
АСС "stop & go"з обмежувачем швидкості
Задній протитуманний ліхтар
Задні LED ліхтарі із динамічними
покажчиками повороту
Двотоновий звуковий сигнал
Diversity-антена для FM-прийому
Відмова від пакету куріння
замість прикурювача розетка 12 Вт
Індикатор непристебнутих ременів
безпеки спереду та ззаду
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Серійна комплектація
Цифрова панелі приладів
Digital Cockpit Pro багатокольорова комбінація приладів з різноманітними інфопрофілями
Форсунки омиву лобового скла
з електрообігрівом
Освітлення в нижній частині передніх
дверей
App-Connect: Apple CarPlay/Android Auto
вкл. App-Connect Wireless бездротове підключення смартфону до медіасистеми
Бездротова зарядка смартфону
Система розпізнання втоми водія
оцінює манеру керування водія. Якщо при аналізі дій водія, система роспізнає, що
водій не сконцентрований, не коррегує положення керма, система подає
попереджувальний акустичний сигнал протягом 5 секунд. Одночасно на
Система кругового огляду "Area View"
вкл.з камерою заднього виду "Rear View"
Клімат-контроль "Air Care Climatronic"
з трьохзонним регулюванням мікроклімату та антиалергенним фільтром
Оббивка сидінь - ArtVelours/шкіра:
оббивка мікрофібра ArtVelours для центральної частини сидінь, оббивка шкірою
Vienna для внутрішніх боковин сидінь та поверхні підлокітника
Адаптивна підвіска DCC, вкл. захист
моторного відсіку
Акустичний пакет
Пакет "Easy Open" з функцією Safe
електропривод закривання дверей багажника, відкривання дверей багажника з
сенсорним керуванням, система безключового запуску двигуна та відкриття дверей
"Keyless Access"
Лобове скло з безпровідним обігрівом
та захистом від інфрачервоного випромінення
Топ-комфортні передні сидіння
Передні повітроводи, перемикач світла
фар, панель налаштування дзеркал та склопідйомників з підсвіткою та хромованим
обрамленням
Функція трансляції цифрового радіо
Навігаційна система "Discover Media"
8" кольоровий сенсорний дисплей
2 USB-C роз^єми спереду
Противідкатна система
Електронне стоянкове гальмо
вкл. функцію Auto-Hold
Сталеві накладки на педалі
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Серійна комплектація
Активний капот із системою захисту
пішоходів
Cкло триплекс для передніх бокових вікон
, скло бокових вікон та заднє скло темнотоновані
Пакет NCAP Україна
Сигналізація з сенсорами руху в салоні
та захистом проти буксирування
Пакет "Світло та огляд"
Підготовка для активації онлайн-сервісів
We Connect
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Додаткові опції
Система контролю тиску повітря в шинах

UAH 5 050,-

Декор Black Carbon
для передньої панелі та дверей

UAH 2 909,-

Sound-система "Harman Kardon"
10+1 динаміків, загальна потужність 700 Вт, цифровий 16канальний підсилювач, сабвуфер

UAH 37 653,-

Фонове світлення салону "Ambiente Plus"
світлодіодне багатокольорове (30 кольорів). Підсвічування
елементів декору на панелі приладів, підвіконної панелі,
елементів оздоблення салону; внутрішнє освітлення з
затримкою вимкнення та плавним затемненням

UAH 14 224,-

Сидіння водія ergoComfort
14-позиційною установкою, з функцією пам`яті та масажу,
поперекова підтримка передніх сидінь з
електрорегулюванням, передні підголівники з регулюванням
по довжині та висоті, зовнішні дзеркала з
електроскладуванням, із затемненням з боку водія, з
місцевим освітленням та пам`яттю

UAH 35 479,-

Диски "Montevideo" R19
Volkswagen R, легкосплавні з полірованою поверхнею у
чорному кольорі, 8 J x 19, 245/40 R19

UAH 24 228,-

Зимовий пакет
підігрів передніх та задніх бокових сидінь, кондиціонер
автоматичний "Air Care Climatronic" з трьохзонним
регулюванням мікроклімату, антиалергенним фільтром та
додатковими елементами управління кондиціонером для
задніх пасажирів, 2 USB-роз`єми USB-C та USB-A розетка
230-V у центральній консолі ззаду

UAH 9 110,-

Навігаційна система "Discover Pro"
9,2" кольоровий сенсорний дисплей; голосове управління
мультимедійною системою; функція трансляції цифрового
радіо; можливість керування жестами

UAH 31 676,-

Шкіряний салон Nappa R-Line
Спортивні сидіння, вставки Nаppa Carbon Style, інтегровані
підголівники передніх сидінь

UAH 46 634,-

IQ. Light
Cвітлодіодіодні фари ближнього та дальнього світла,
світлодіодні денні ходові вогні, поворотне світло, асистент
дальнього світла "Dynamic Light Assist"

UAH 33 881,-

Підготовка для активації онлайн-сервісів
We Connect та We Connect Plus
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UAH 0,-

Технічні дані
Двигун - модифікація

1.97 Дизель

Потужність

147 кВт 200 к.с.

Об’єм двигуна

1968 куб. см.

Коробка передач

7-ступ. DSG

Тип приводу

Повний привід

Кількість дверей

5

Кількість місць

5

Витрати палива, змішаний цикл ()

4,90 л/100 км

Викиди СО2, змішаний цикл

129 г/км

Викиди NOx

0,0000 г/км

VIN

WVWZZZ3HZME012498

Дилер
Атлант-М Дніпровська набережна
Дніпровська набережна, 16
02095 Київ
+38 044 5369536
info@atlant-m.ua
https://www.atlant-m.ua
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