
  

Volkswagen Passat MY2017 
 
 
 

 
   
  ძრავი: 1.8 ლ. ბენზინი (180ც.ძ.)  

გადაცემათა კოლოფი: 7 საფ. ტიპტრონიკი 

ფერი: რუხი,ყავისფერი,ლურჯი,თეთრი,შავი 

სავარძლების მატერია:  ტყავი, ზამში  

საბურავები: "Dartford" 8J x 18 R18 

ზომები: სიგრძე:4,76; სიგანე:1,83; სიმაღლე:1,46. 

საშუალო წვა (კომბინირებული):  8.5ლ. 

 

           სერიული აღჭურვილობა: 
– 8 უსაფრთხოების ბალიში 

– 3 ზონიანი კლიმატკონტროლი 

– ტყავის თბობადი მულტი საჭე 

– სათადარიგო საბურავი/ალ. დისკით 

– კრუიზკონკტროლი 

– საბურავებში წნევის დონის კონტროლი 

– ელ. მართვადი გარეთა სარკეები 

– წინა და უკანა პარკინგ სენსორები 

– ავტომობილის გასაღების გარეშე დაქოქვისა 

– და გაღების სისტემა 

– მწეველთა პაკეტი 

 
Engine: 1,8l TSI Petrol  (180HP) 
Gearbox: 7 Step Tiptronic 
Color:Grey, Black Oack, Silver,Blue,White,Black 
Cover  of the Seats: Alcantara/Vienna 

Wheels: "Dartford" 8J x 18 R18 
Size: length: 4,76; Width: 1,83; Height: 1,46.. 
Fuel Consumption (Combined):  8.5 L. 

 
 
          Standard equipment: 

– 8 Airbags 

– Climatronic with 3-zone 
– Multi-function steering wh. (leather) 
– Alloy spare wheel with original tire 
– Cruise control 

– Tire pressure monitoring system 
– Exterior mirrors, power-adjustable 

– Park distance control front/rear 

– Keyless locking and starting system - "Keyless  

Access" with SAFELOCK and comfort start function 
"Press & Drive" 

–  Smoker's packag

დამატებითი აღჭურვილობა: 

– რადიო სისტემა ‘’Composition Media" 

– ფერადი მონიტორით 

– 8 დინამიკი USB, Aux-In, Bluetooth         

jack,Bluetooth 

– ხმოვანი ბრძანების ფუნქცია 

– აქტიური info display ვირტუალური 

მრავალფერიანი განათებით 

– თბობადი საქარე მინა 

– უკანა ხედვის კამერა 

– გატაცების საწინააღმდეგო სისტემა 

– LED ნათურები მოხვევის ფუნქციით 

– საბარგულის ელ. ჩაკეტვა/გაღება/ "Easy 

Open" 

Extra Options: 

– Radio "Composition Media" 
– 8speakers,USB,AUX-IN jack,Bluetooth 

– Voice control 
– Active Info Display, multi-color, different selectable 

information 

– Heated windshield 
– Rear view camera 
– Anti-theft alarm system 
– LED headlamps with cornering light 
– El. closing/opening for tailgate/ "Easy Open" 
– Rough-road suspension 

 

 

– ცუდი გზების პაკეტი 
 

 

სპეც. შემოთავაზება: 67 500,00 ₾         Special offer: 67 500,00 GEL 
გარანტია: 2 წელი გარბენის შეუზღუდავად                                          Warranty: 2 Years with no millage restriction 
 
საორიენტაციო კურსი: USD = 2.50 ₾     ღირებულება შესაძლოა  შეიცვალოს გადახდის დღეს არსებული ეროვნული ბანკის 
ოფიციალური გაცვლითი კურსის შესაბამისად  -Approximate Currency rate: 1USD = 2.50 L. The cost may fluctuate according to the 
official exchange rate of the National Bank 

 
 

 მის.: დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-15 კმ.; ტელ.: +995 32 2241111; www.volkswagen.ge; info@volkswagen.ge 

http://www.volkswagen.ge/
http://www.volkswagen.ge/

