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VOLKSWAGEN CC 2.0 TDI DSG -Panorámatető 
Általános adatok 

Vételár:                               9.990.000 Ft 

Ár (EUR):                             € 32.906 

Évjárat:                               2012/9 

Állapot:                                Kitűnő 
 

Hitel 

Kezdőrészlet:                       2.997.000 Ft 

Havi részlet:                        114.146 Ft 

Futamidő:                            84 hónap 

Jármű adatok 

Futott km:                           13 494 km 

Kivitel:                                 Coupe 

Szállítható szem. száma:     5 fő 

Szín:                                   Fekete (metál) 

Kárpit színe (1):                  Fekete 

Klíma fajtája:                      Automata klíma 
 

Motor  adatok 

Üzemanyag:                        Dízel 

Hengerűrtartalom:               1968  cm³ 

Teljesítmény:                       125 kW, 170 LE 

Sebességváltó fajtája:         Automata sebességváltó 
 

Okmányok 

Okmányok jellege:              Érvényes magyar 

okmányokkal 
 

 

Beltér 

·  bőr belső 

·  faberakás 

·  fűthető ülés 

·  állófűtés 

·  középső kartámasz 

·  multifunkciós 

kormánykerék 

·  ISOFIX rendszer 

·  utasoldali légzsák 

·  vezetőoldali légzsák 

·  fedélzeti komputer 

·  sportülések 

 

Kültér 

·  automatikus 

csomagtér-ajtó 

·  ködlámpa 

·  xenon fényszóró 

·  kanyarkövető 

fényszóró 

·  bi-xenon fényszóró 

·  esőszenzor 

·  LED fényszóró 

·  elektromos ablak elöl 

·  elektromos ablak hátul 

·  elektromos tükör 

·  könnyűfém felni 

·  tolótető (napfénytető) 

·  elektromos tolótető 

Műszaki 

·  tolatóradar 

·  ABS (blokkolásgátló) 

·  ASR (kipörgésgátló) 

·  ESP (menetstabilizátor) 

·  sávtartó rendszer 

·  tábla-felismerő funkció 

·  indításgátló (immobiliser) 

·  centrálzár 

·  szervokormány 

·  tempomat 

·  részecskeszűrő 

·  kulcsnélküli indítás 
 

Multimedia / Navigáció 

·  C D-s autórádió 

·  DVD 

·  GPS (navigáció) 

·  MP3 lejátszás 

·  erősítő 

·  10 hangszóró 

 
 
 

QR kód: Ez az 

adatlap 

megtekinthető 

okostelefonon is. 

Olvassa le a kódot a 

QR olvasó 

alkalmazásával. 

 
Leírás 

Fényezés: mélyfekete gyöngyházmetál, fekete Alcantara 
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Vienna bőrkárpitozás, sízsák, Start/stop automatika, 

nappali világítás, tolatóradar elöl-hátul, fejvédő 

légzsákrendszer elöl-hátul, Dcc-adaptív futómű 

szabályozás, RNS510 navigációs rendszer, 30 GB 

merevlemez, Business Premium csomag, mobiltelefon 

előkészítés, Front Assist, Park Pilot, din. távolsági 

fényszabályozás, 2-zónás aut. k líma, 

állófűtés/szellőztetés, téli csomag, fűthető hátsó ülések, 

panorámatető, Easy Open csomagtartófedél, hátsó 

fejtámaszok, Dynaidio Soundsystem. 308 HUF/EUR 

árfolyamon. Weboldalunkon (címe lent) ilyen és hasonló 

autók 1-2 hetes szállítási határidővel, egyedi k ívánságok 

alapján is rendelhetők, teljes Európa k ínálatából! Hívjon 

minket, jöjjön el hozzánk! Finanszírozással vagy anélkül, 

zárt- és nyíltvégű pénzügyi lízing, tartós bérlet. Kérje 

ajánlatunkat! A feltűntetett lízingdíj tájékoztató jellegű. 

Autóink kifogástalan állapotát, sérülésmentességét és 

valós futásteljesítményét garantáljuk. A járművek gyári 

garanciával rendelkeznek! 

 
Egyéb információ 

·  keveset futott 

 
Elérhetőségek 

 

Nagy Lóránt 

+36 70 352 9744 
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