Golf GTI 2.0 TSI
Код авто YDPERP

Ціна
Golf GTI 2.0 TSI

Пропозиція від 16.09.2021

Загальна ціна

UAH 1 100
365,12
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Двигун
1984 куб. см. Передній привід 7-ступ. DSG
Потужність 180 кВт / 245 к.с.
:
Витрата палива, змішаний цикл: 7,00 л/100 км
Викиди СО2, змішаний цикл: 159 г/км
Загалом
Викиди СО2, змішаний цикл: 159 г/км
Викиди NOx: 0,0000 г/км

Колір кузова
сірий

сірий металік Delfin Grey

Оббивка сидінь
Кольори інтер'єру: "Scale Paper"
Панель приладів: Чорного кольору
Килимки: Чорного кольору
Оббивка: "Scale Paper"
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UAH 17 963,32

Серійна комплектація
Стікер-наліпка
Текстильні килимки в салоні
спереду та ззаду
Прогресивне кермо
(адаптується в залежності від швидкості та дорожньої ситуації)
Аптечка, жилет, знак аварійної зупинки
Блокування диференціалу передньої осі
VAQ
Вибір профілю їзди
дає водію змогу адаптувати різні характеристики систем автомобіля до поточної
ситуації на дорозі, необхідного комфорту під час руху та економічного стилю
водіння
Система ISOFIX
підготовка під встановлення 2х дитячих крісел на задніх сидіннях
"Keyless Access"
система безключового запуску двигуна, відкривання/закривання дверей, та кришки
багажника
Темно-тоновані задні вікна та заднє скло
(світлопропускання - 35%)
Подушки безпеки водія та пассажира,
подушка пасажира з можливістю деактивації
6 подушок безпеки
2 фронтальні для водія та пасажира, 2 бокові та 2 шторки безпеки для захисту
передніх та задніх пасажирів.
Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням
та обігрівом; праве дзеркало з підлаштуванням положення при паркуванні
Digital Cockpit Pro
інноваційна цифрова панель приладів 10,2 дюймів, роздільна здатність 1280 на 480
пікселів
Система Start-Stop
з рекуперацією енергії
Норма емісії EU6 ZD
Парктронік передній та задній
полегшує маневрування завдяки акустичному попередженню при наближенні до
перешкод спереду та ззаду
Інструкція з експлуатації
2 світлодіодні LED лампи
спереду та 2 ззаду
Круїз-контроль вкл. обмежувач швидкості
Автоматичне освітлення з денним світлом
фар (LED), автоматичною функцією Leaving home та Coming home
App-Connect: Apple CarPlay/Android Auto
вкл. App-Connect Wireless бездротове підключення смартфону до медіасистеми
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Серійна комплектація
Бездротова зарядка смартфону
для смартфонів що підтримують стандарт Qi
Диски "Richmond" R17
легкосплавні, 7.5J x 17, 225/45 R17
Система розпізнавання втоми водія
Камера заднього виду "Rear View"
Клімат-контроль "Air Care Climatronic"
з трьохзонним регулюванням мікроклімату, антиалергенним фільтром та
додатковими елементами управління кондиціонером для задніх пасажирів
Оббивка сидінь - тканина "Scale Paper"
Центральний підлокітник спереду
Пакет "Світло та огляд"
Запасне малорозмірне сталеве колесо
бортовий інструмент, домкрат, підлога багажного відділення з можливістю
регулювання по висоті
Світлодіодні фари LED Plus
ближнього та дальнього світла з денним світлом та динамічним корегуванням кута
нахилу світла фар
Передні сидіння топ-спортивні
з регулюванням за висотою
Фонове освітлення інтер'єру
(30 кольорів)
Медіасистема 'Ready 2 Discover" 10"
2 USB-C роз'єми спереду та
2 USB-C роз'єми для задніх пасажирів
Електронне стоянкове гальмо
вкл. функцію Auto Hold
Педалі з матової нержавіючої сталі
Підігрів передніх сидіннь та керма
Підготовка для активації онлайн сервісів
We Connect та We Connect Plus

Пропозиція від 16.09.2021

Додаткові опції
Вигода для клієнта

UAH -39 954,-

"Keyless Access" з функцією Safelock
Система безключового запуску двигуна, відкривання/
закривання дверей та кришки багажника з функцією
Safelock

UAH 0,-

Протитуманні фари зі статичним
поворотним світлом

UAH 10 772,-

Аудіосистема "Harman Kardon"
8+1 динамік, 12-канальний підсилювач, сабвуфер, загальна
потужність 480 Вт

UAH 20 041,-

Світлодіодні матричні фари IQ. Light
ближнього та дальнього світла з LED денним світлом,
динамічним корегуванням кута нахилу світла фар та
динамічним поворотним світлом вкл. динамічним
регулюванням дальнього світла Dynamic Light Assist

UAH 29 406,-

Система проти викрадення
сигналізація з сенсором зміни об'єму салону, захист від
буксування

UAH 10 004,-

Технічні дані
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Двигун - модифікація

1.98 Бензин

Потужність

180 кВт 245 к.с.

Об’єм двигуна

1984 куб. см.

Коробка передач

7-ступ. DSG

Тип приводу

Передній привід

Кількість дверей

5

Кількість місць

5

Допустима повна маса

1930 кг

Витрати палива, змішаний цикл ()

7,00 л/100 км

Викиди СО2, змішаний цикл

159 г/км

Викиди NOx

0,0000 г/км

VIN

WVWZZZCDZMW126836

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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