
Karta vozu

Volkswagen Passat 2.0 TDI 110kW BMT Highline
VIN WVWZZZ3CZJE001427 RZ

Způsob identifikace VIN Druh vozidla Osobní

IVA ID AEJ-ILB.AMA-LXZ Karoserie sedan/limuzína

OID Počet dveří / sedadel 4 / 5

Datum 1. registrace 21.09.2017 Palivo nafta

Najeto km / (statistický průměr) -  / (113 089) Objem / výkon motoru 1 968 ccm / 110 kW

Vyrobeno pro trh Česká republika ** Převodovka manuální, 6st.

Individuální dovoz NE Pohon pohon jedné nápravy

Pneumatiky vpředu - vzadu 215/55 R17 W - 215/55 R17 W Rozvor 2 791

Délka / šířka / výška 4 767 / 1 832 / 1 456 mm Celková hmotnost 2 020 kg

Standardní výbava

Datum a čas 18.03.2021 16:06 Formát výstupu CebiCat GT

Bezpečnost

ABS

Automatické spuštění všech blikačů
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na 
zad.sedadlech: 3-bodový typ

Boční airbagy vpředu a vzadu
Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách

Isofix příprava
Kolenní airbag na straně řidiče
Multikolizní brzdění
Počet airbagů: 9
Program stabilizace přívěsu
Protiprokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínaním
Rekuperace brzdové energie

Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5
Systém řízení stability ESP
Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brždění, brzdí při nízké rychlosti, 
systém vyhnutí chodcům a vizuální/akustická výstraha
Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači
Exteriér

Boční před.světla pro odbočování
Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, barva lakované, automatická clona, ukazatele směru, 
elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru
Chromované lišty okolo bočních oken, na bocích vozu a na náraznících
Plnohodnotné rezervní kolo s ráfkem z lehké slitiny
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Pneumatiky: 215 mm šířka plášťě, 55 % profil plášťě, rychlostní index W, index nosnosti: 94, konvenční typ, průměr: 17
Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 17 " průměr a 7,0 " šířka
Přední a zadní nárazníky
Přední mlhová světla
Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovky
Typ barvy: nemetalická

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru, vpředu a vzadu
4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)
AM/FM-rádio 1 CD, RDS, CD měnič s podporou MP3, digitální mediální karta, dotyková obrazovka a barevná obrazovka
Anténa

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového startování
Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

CD přehrávač ve schránce u spolujezdce, počet CD 1, typ média - CD
Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken
Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení
Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem
Elektronická ruční brzda
Filtr pevných částic
Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 66

Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem
LED světla: brzdová světla, postranní blikače a zadní světla
Manuální 6-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, typ - manuální
Multifunkční displej 6,5, dotykový obrazovka a 2
Nastavení světel: světelný senzor, manuální nastavení výšky
Omezovač rychlosti
Otáčkoměr
Palivový systém: diesel common rail

Parkovací senzor vpředu, vzadu, radar
Počet reproduktorů: 6
Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývající palivo
Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina
Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači
Přední závěsné  na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce
Připojení externích zařízení: AUX-in, USB
Přístrojové ukazatele: analogue & TFT
Start/Stop

Stěrače: s dešťovým sensorem
Tempomat se senzory vzdálenosti a funkce stop & go

Venkovní teplota

Vyhřívané ostřikovače
Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu
Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle
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Doplňková výbava

Ostatní výbava

Pozn. * Výbava přidána uživatelem, # Výbava odebrána uživatelem, ** U vozidel z dovozu nebo vyrobených pro jiný trh než český, může být 
výbava odchylná

Popis Datum montáže

Koberečky:
Luxusní obložení: kůže na hlavici řadící páky, piano černá na středové konzoli, hliníkový efekt na dveřích, hlliníkový efekt na 
přístrojové desce a není
Osvětlení zavazadlového prostoru
Potahy sedadel: hlavní materiál - Alcantara a doplňkový materiál - kůže
Úchyt na zavazadla

Vyhřívaná el. nastavitelná přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení 3, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla - 
elektrické, nastavení posuvu - manuální, nastavení výšky - manuální, nastavení bederní opěrky - dvojsměrná elektrická, 
naklápění sedáku - manuální, nastavení stehenní opory - manuální, vyhřívaná přední sedadla: typ - konvenční, počet el. 
nastavení -, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální, nastavení výšky - 
manuální a nastavení bederní opěrky - manuální
Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený, nastavitelný v ose
Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0, sklápěcí 
sedák žádný, otvor pro lyže, dálkové sklápění
Zpětné zrcátko s automatickou clonou
Komfort

Automatická klimatizace ovládání klimatizace ze zadních sedadel , počet klimatizovaných zón: 3
Lednička ve schránce u spolujezdce
Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce, pro zadní sedadla s digitálním displejem
Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce
Startovací tlačítko
Středová loketní opěrka vpředu
Středová loketní opěrka vzadu
Tónovaná skla

Ventilace: digitální display, pylový filtr a filtr na bázi aktivního uhlí

Ostatní

Pevné zadní okno

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Popis

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

MEDIA-IN

Exteriér

LED světlomety
Metalický lak
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