
Volkswagen Touareg 3.0 180kW aut
http://www.dasweltauto.lv/lv/vehicle/10178667/volkswagen-touareg-30-180kw-aut/

Automašīnas pārskats

Virsbūves (VIN) numurs: WVGZZZ7PZBD049162 Dzinēja tilpums: 3000 cm³
Reģistrācijas numurs: MP9881 Jauda: 245 ZS (180 kW)
Pirmā reģistrācija: 06/2011 Piedziņa:

Nobraukums: 249 556 km Pārnesumkārba: automātiskā
Tehniskā skate: 10/2021 Degviela: dīzelis
Durvju skaits: 4/5 Degvielas patēriņš:

Krāsa: melna 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



Piedziņa / ritošā

• 4-Motion pilnpiedziņa

Pārnesumkārba

• Automātiskā pārnesumkārba

Drošība un aizsardzība

• Stūres pastiprin.

• ABS bremzes

• ESP stabilitātes kontrole

• EDS/ASR saķeres kontrole

• Elektromehāniskā stāvbremze

• Auto hold funkcija

• Trešā bremžu uguns

• Drošības spilveni

• Isofix bērnu sēdeklīšu stiprinājumi

• Centrālā atslēga ar tālvadības pulti

• Lietus sensors

Asistentu sistēmas

• Adaptīvā kruīzkontrole

• Sadursmes novēršanas brīdinājuma sistēma "Front Assist

• Braukšanas joslu maiņas asistents "Side Assist"

• Parkošanās devēji priekšā un aizmugurē

Riepas un riteņi

• Vieglmetāla diski • Vasaras riepas

Apgaismojums / lukturi

• Miglas lukturi priekšā

• Miglas lukturi aizmugurē

• Līkumu gaismas

• Bi-Xenon gaismu lukturi

• Atsevišķi dienasgaismas lukturi

• LED headlights

Multimēdiji

• Radio

• Skārienjūtīgs ekrāns

• SD karšu ligzda

• USB ligzda

• Navigācijas sistēma

• Bluetooth interfeiss

• Mobīlā telefona interfeiss

Sēdekļi

• Ādas apdares sēdekļi

• Komforta sēdekļi

• Priekšējo sēdekļu apsilde

• Elektriski regulējami sēdēkļi ar atmiņu

• Nolokāma aizmugurējo sēdeķļu atzveltne

• Elkoņbalsts priekšā

Interjers / komforts

• Ādas stūre

• Multifunkciju stūre

• Glāžu turētāji

• Elektriski logu pacēlāji priekšā un aizmugurē

• Apsildāms aizmugurējais stikls

• Elektriski regulējami spoguļi

• Spoguļu apsilde

Apsilde / kondicionēšana

• Automātiska gaisa kondicionēšanas sistēma "Climatronic"

Aprīkijuma līnijas

• Highline aprīkojuma līnija



Cits aprīkojums

• Jumta reliņi

• Servisa grāmatiņa

• Metāliskā krāsa






