
Volkswagen Touran 1.6 81kW meh
http://www.dasweltauto.lv/lv/vehicle/10122732/volkswagen-touran-16-81kw-meh/

Automašīnas pārskats

Virsbūves (VIN) numurs: WVGZZZ1TZGW520932 Dzinēja tilpums: 1600 cm³
Reģistrācijas numurs: KE9489 Jauda: 110 ZS (81 kW)
Pirmā reģistrācija: 11/2015 Piedziņa: priekšējā piedziņa
Nobraukums: 157 215 km Pārnesumkārba: mehāniskā
Tehniskā skate: 02/2020 Degviela: dīzelis
Durvju skaits: 4/5 Degvielas patēriņš:

Krāsa: balta CO2 izmeši:

Dīlera informācija

Moller Auto Lidosta Volkswagen
Ulmaņa gatve 86

Riga LV-1046

Kristaps Paulauskis
E-pasts: kristaps.paulauskis@moller.lv

Tālrunis: (+371) 67860515

Mobīlais tālr.: (+371) 20235314

Matīss Ozoliņš
E-pasts: matiss.ozolins@moller.lv

Tālrunis: +371 29413696

Mobīlais tālr.: +371 29413696



Pārnesumkārba

• Mehāniskā pārnesumkārba

Drošība un aizsardzība

• Elektromehānisks stūres pastiprinātājs

• ABS bremzes

• ESP stabilitātes kontrole

• ESC stabilitātes kontrole

• EDS/ASR saķeres kontrole

• Elektromehāniskā stāvbremze

• Auto hold funkcija

• Trešā bremžu uguns

• Isofix bērnu sēdeklīšu stiprinājumi

• Centrālā atslēga ar tālvadības pulti

• Signalizācija

• Imobilaizeris, startēšanas bloķētājs

Asistentu sistēmas

• Kruīzkontrole

• Atpakaļskata kamera

• Parkošanās devēji priekšā un aizmugurē

Riepas un riteņi

• Vieglmetāla diski • Ziemas riepas

Apgaismojums / lukturi

• Miglas lukturi priekšā

• Miglas lukturi aizmugurē

• Lukturu augstuma regulēšana

• Atsevišķi dienasgaismas lukturi

• LED priekšējie lukturi, automātiska lukturu augstuma
regulēšana

Multimēdiji

• Radio

• Skārienjūtīgs ekrāns

• CD/MP3 atskaņotājs

• SD karšu ligzda

• AUX-IN ligzda

• USB ligzda

• Bluetooth interfeiss

• Mobīlā telefona interfeiss

• Multifunkcionāls krāsu displejs

• Vadītāja informācijas sistēma

Sēdekļi

• Auduma apdares sēdekļi

• Komforta sēdekļi

• Priekšējo sēdekļu apsilde

• Nolokāma aizmugurējo sēdeķļu atzveltne

• Elkoņbalsts priekšā

• Elkoņbalsts aizmugurē

Interjers / komforts

• Ādas stūre

• Multifunkciju stūre

• Glāžu turētāji

• Elektriski logu pacēlāji priekšā un aizmugurē

• Tonēti logi

• Apsildāms priekšējais vējstikls

• Apsildāms aizmugurējais stikls

• Tekstila paklājiņi

• Elektriski regulējami spoguļi

• Spoguļu apsilde

Apsilde / kondicionēšana

• Automātiska gaisa kondicionēšanas sistēma "Climatronic"

• Dzesējams cimdu nodalījums

• Autonomā apsilde/vēdināšana

Aprīkijuma līnijas

• Comfortline aprīkojuma līnija

Cits aprīkojums

• Jumta reliņi • Metāliskā krāsa








