
Pakkumuse number: 1077010770
Kuupäev: 2022-03-232022-03-23

MOLLER AUTO TALLINN OÜ MÜÜKMOLLER AUTO TALLINN OÜ MÜÜK
Aadress: MUSTAMÄE TEE 6 , 01062 TALLINN ,
EESTI
Telefon: 6222222

Touareg EleganceTouareg EleganceTouareg EleganceTouareg Elegance

Pakkumus on indikatiivne. Pakkumus kehtib 6 päeva.

MootorMootor VõimsusVõimsus KäigukastKäigukast VeoskeemVeoskeem

3.0TDI Diiselmootor 286Hj (210kW) 8-k topeltsiduriga
automaat käigukast 4Motion

Baasmudeli hind
TOUAREG ELEGANCE 3.0TDI V6 286
WVGZZZCRZND017577WVGZZZCRZND017577

72.053 €

Kerevärv Silizium Grey metallikvärv 944 €

Sisu PUGLIA PANTERA-SOUL

Lisavarustus 22470 €

HinnasoodustusHinnasoodustus 3.067 €3.067 €

Hind Teile käibemaksuta 20% 77.000,00 €

Hind Teile käibemaksuga 20% 92.400 €

Pilt on illustreeriv ning informatiivne,
näitab auto mudelit.
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Touareg EleganceTouareg EleganceTouareg EleganceTouareg Elegance
Põhivarustus

VälimusVälimus

SisemusSisemus

Valuveljed Tirano 8.5J x 19, rehvid 255/55 R19, ainult koos eHybrid mootorigaValuveljed Tirano 8.5J x 19, rehvid 255/55 R19, ainult koos eHybrid mootoriga

Valuveljed Concordia 8J x 18, rehvid 235/65 R18Valuveljed Concordia 8J x 18, rehvid 235/65 R18

LED-esituled koos eraldi päevatuledegaLED-esituled koos eraldi päevatuledega

LED-tagatuledLED-tagatuled

UdutuledUdutuled

Hõbedase viimistlusega katusereelingudHõbedase viimistlusega katusereelingud

Kroomliistud küljeakendelKroomliistud küljeakendel

Kroomdisainiga kaitserauad ja radiaatorivõreKroomdisainiga kaitserauad ja radiaatorivõre

DisainväljalasketoruDisainväljalasketoru

Nahkpolster ViennaNahkpolster Vienna

- Vienna nahast istmed ja keskmine käetugi, kunstnahast uste- ja külgpaneelid 
- soojendusega esiistmed, automaatse soojendusega pesurid ees 
- nimmetoed ees, keskmine käetugi taga 

Käetugi esiistmete vahelKäetugi esiistmete vahel

Reguleeritava kõrgusega esiistmedReguleeritava kõrgusega esiistmed

Dekoratiivsed alumiiniumdetailidDekoratiivsed alumiiniumdetailid

Mattmust keskkonsoolMattmust keskkonsool

Läikivmust keskkonsool, ainult koos eHybrid mootorigaLäikivmust keskkonsool, ainult koos eHybrid mootoriga
LisatuledLisatuled

Metallosadega lävepakukattedMetallosadega lävepakukatted

Nahkkattega multifunktsionaalne rool koos käiguvahetuslabadegaNahkkattega multifunktsionaalne rool koos käiguvahetuslabadega

Põrandavaibad ees ja tagaPõrandavaibad ees ja taga

Stainless steel loading edge protectionStainless steel loading edge protection

Tasane pagasiruumi põhiTasane pagasiruumi põhi

MOLLER AUTO ÜLEMISTEMOLLER AUTO ÜLEMISTE
MOLLER AUTO TALLINN OÜ
Tartu mnt. 165, 75312, Peetri
Registrikood : 10195513

Igor KolektorIgor Kolektor
Müügikonsultant
+37256807414
igor.kolektor@moller.ee



TurvalisusTurvalisus

Funktsionaalsus ja muu varustusFunktsionaalsus ja muu varustus

Vargusvastane alarmsüsteem siseruumianduri, varusignaali ja pukseerimiskaitsegaVargusvastane alarmsüsteem siseruumianduri, varusignaali ja pukseerimiskaitsega

Eesmised turvapadjad (deaktiveeritav kaasreisija turvapadi)Eesmised turvapadjad (deaktiveeritav kaasreisija turvapadi)

Turvakardinad ees- ja tagaistujatele, eesmised külgturvapadjadTurvakardinad ees- ja tagaistujatele, eesmised külgturvapadjad

Mootori käivitussüsteem (Keyless Go) ilma SAFELOCK'itaMootori käivitussüsteem (Keyless Go) ilma SAFELOCK'ita

Juhi väsimuse tuvastamise süsteem (unisuse tuvastamine)Juhi väsimuse tuvastamise süsteem (unisuse tuvastamine)

Reahoidmisabiline Lane AssistReahoidmisabiline Lane Assist

Laupkokkupõrke abi sõidusuunas lähiümbrust jälgiva radarisüsteemigaLaupkokkupõrke abi sõidusuunas lähiümbrust jälgiva radarisüsteemiga

Jalakäijate jälgimise süsteem, aktiivne kapottJalakäijate jälgimise süsteem, aktiivne kapott

ISOFIX-kinnitused tagaistmel kahele turvatoolileISOFIX-kinnitused tagaistmel kahele turvatoolile

Elektromehaaniline käsipidur Auto Hold funktsioonigaElektromehaaniline käsipidur Auto Hold funktsiooniga

Elektrooniline mootoriheli, ainult koos eHybrid mootorigaElektrooniline mootoriheli, ainult koos eHybrid mootoriga

Rehvirõhu kontrollsüsteem (kaudne)Rehvirõhu kontrollsüsteem (kaudne)

12-voldine kompressor ja tööriistakomplekt12-voldine kompressor ja tööriistakomplekt

Soojusisolatsiooniga esiklaasSoojusisolatsiooniga esiklaas

Rohelise soojusisolatsiooniga klaasid külg- ja tagaakendelRohelise soojusisolatsiooniga klaasid külg- ja tagaakendel

Kahetsooniline automaatkliimaseade Air Care ClimatronicKahetsooniline automaatkliimaseade Air Care Climatronic

Neljatsooniline automaatkliimaseade Air Care Climatronic koos valitsatega tagumistele reisijatele, ainult koosNeljatsooniline automaatkliimaseade Air Care Climatronic koos valitsatega tagumistele reisijatele, ainult koos
eHybrid mootorigaeHybrid mootoriga

Kallutatav ja nihutatav panoraamkatuseluuk koos tagumise panoraamkatusega, ainult koos eHybrid mootorigaKallutatav ja nihutatav panoraamkatuseluuk koos tagumise panoraamkatusega, ainult koos eHybrid mootoriga

TalvepakettTalvepakett

- Soojendusega esiistmed 
- Automaatse soojendusega pesurid ees 

Pikivaheregulaatoriga püsikiirushoidik ACC Stop & GoPikivaheregulaatoriga püsikiirushoidik ACC Stop & Go

Sõidurežiimi valikSõidurežiimi valik

Pakett Lights & VisionPakett Lights & Vision

- Kaks meikimispeegli ja valgustusega päikesesirmi 
- Elektriliselt kokkuklapitavad ja seadistatavad soojendusega välispeeglid, juhipoolne peegel isetumenev ja kaasreisija
poolse peegli alla suunamise funktsiooniga 
- Eraldi päevasõidutuled koos automaatse päevatulede lülitusega ja saabumisfuktsiooniga (ei sisalda kaugtulede
automaatset ümberlülitust) 

Parkimisabiline Park Distance Control - hoiatussignaalid ees ja taga olevate takistuste puhulParkimisabiline Park Distance Control - hoiatussignaalid ees ja taga olevate takistuste puhul

Voogedastuse ja internetiga navigatsioonisüsteem Discover ProVoogedastuse ja internetiga navigatsioonisüsteem Discover Pro

Digitaalne raadio DAB+Digitaalne raadio DAB+

Valmidus pakettideks "Guide & Inform" ja "Security & Service"Valmidus pakettideks "Guide & Inform" ja "Security & Service"

Dünaamiline liiklusmärkide kuvamineDünaamiline liiklusmärkide kuvamine

Bluetooth telefonisüsteemBluetooth telefonisüsteem
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Aku ja laadimineAku ja laadimine

USB-C pesa eesUSB-C pesa ees

8 kõlarit8 kõlarit

Multifunktsionaalne ekraan/pardakompuuter (7 tolli)Multifunktsionaalne ekraan/pardakompuuter (7 tolli)

Virtuaalne juhi infosüsteem "Innovision Cockpit"Virtuaalne juhi infosüsteem "Innovision Cockpit"

- 15-tollise puuteekraaniga navigatsioonisüsteem Discover Premium 
- Mitmevärviline Volkswageni digitaalne kokpit, võimalus valida erinevate infoprofiilide vahel 
- Mobiiltelefoniliides Business koos induktsioonlaadimisega 
-App-Connect ja Volkswagen Media Control 
- USB-liides ka iPodi/iPhone'i jaoks, kolm täiendavat USB-pistikupesa 
ainult koos eHybrid mootoriga 

Start-stopp-süsteem koos pidurdusenergia taaskasutusegaStart-stopp-süsteem koos pidurdusenergia taaskasutusega

Hübriidajam eHybrid, ainult koos eHybrid mootorigaHübriidajam eHybrid, ainult koos eHybrid mootoriga

90-liitrine kütusepaak90-liitrine kütusepaak

76-liitrine kütusepaak, ainult koos eHybrid mootoriga76-liitrine kütusepaak, ainult koos eHybrid mootoriga

Liitium-ioonaku (14,3 kWh), ainult koos Liitium-ioonaku (14,3 kWh), ainult koos eHybrid mootorigaeHybrid mootoriga

Vahelduvvoolu pistikupesa, ainult koos Vahelduvvoolu pistikupesa, ainult koos eHybrid mootorigaeHybrid mootoriga

Juhe vahelduvvoolu laadimisjaama jaoks ja laadimisjuhe koduse pistikupesa jaoks, ainult koos Juhe vahelduvvoolu laadimisjaama jaoks ja laadimisjuhe koduse pistikupesa jaoks, ainult koos eHybrid mootorigaeHybrid mootoriga

Garantii 5 aastat või 100 000 km (esimesed kaks aastat läbisõidupiiranguta)Garantii 5 aastat või 100 000 km (esimesed kaks aastat läbisõidupiiranguta)

Garantii kõrgepingeakule 8 aastat või 160 000 km, ainult koos eHybrid mootorigaGarantii kõrgepingeakule 8 aastat või 160 000 km, ainult koos eHybrid mootoriga

KasutusjuhendKasutusjuhend
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Touareg EleganceTouareg EleganceTouareg EleganceTouareg Elegance
Lisavarustus

Tootjatehases paigaldatav lisavarustusTootjatehases paigaldatav lisavarustus

0XK Eestikeelne kasutusjuhend0XK Eestikeelne kasutusjuhend

1D9 Elektriliselt sissepööratav haakekonks koos haagiseabi süsteemiga1D9 Elektriliselt sissepööratav haakekonks koos haagiseabi süsteemiga
1.326 €

1G1 Kompaktne tagavararatas1G1 Kompaktne tagavararatas
327 €

1S1 Tööriistakomplekt ja tungraud1S1 Tööriistakomplekt ja tungraud

2FT Nahkkatte ja soojendusega multifunktsionaalne rool koos käiguvahetuslabadega2FT Nahkkatte ja soojendusega multifunktsionaalne rool koos käiguvahetuslabadega
212 €

4D3 Aktiivkliimaseadmega esiistmed4D3 Aktiivkliimaseadmega esiistmed
755 €

GZ2 Elektriline lingisüsteemGZ2 Elektriline lingisüsteem
594 €

KS1 EsiklaasinäidikKS1 Esiklaasinäidik
1.278 €

PA4 Ambience package colored worldPA4 Ambience package colored world
371 €

PEV Easy Open pakettPEV Easy Open pakett

- Võtmeta avamis- ja käivitussüsteem Keyless Access 
- "Easy Open" anduritega juhitav tagaluugi avamine ja elektriline viitega sulgemine koos
distantsavamisega 
- Elektriliselt sulguv pagasiluuk 
- Elektriline pagasiruumi kate 

1.645 €

PF2 Stāvvietā novietošanas asistents "Park Assist Plus" un apkārtskata kameraPF2 Stāvvietā novietošanas asistents "Park Assist Plus" un apkārtskata kamera

- 360-kraadine kaamera Area View koos tagurduskaameraga 
- Parkimisabiline Park Assist koos Park Distance Control süsteemiga 

714 €
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PF8 Juhiabipakett PlusPF8 Juhiabipakett Plus

- Autoesisele ristiliikumisele reageerimise süsteem Front Cross Traffic Assist 
- Liiklusummiku abi Traffic Jam Assist 
-Ümberreastumissüsteem ja tagurdamisel läheneva sõiduki eest hoiatav süsteem 
- Ümberreastumissüsteem koos poolautomaatse hädaolukorra juhtimisega ja
liiklusummiku abiga 
- Proaktiivne reisijakaitsesüsteem (360° avariiennetus) 
- Pikivaheregulaatoriga püsikiirushoidik ACC Stop & Go koos kiiruspiirikuga 
- Kolmepunktiturvavööd manuaalselt reguleeritava kõrgusega ees 
ainult koos WB2/WB3 ja WLB/WLC-ga 

1.148 €

PHA Kütusetoitel seisusoojendus ja -tuulutus koos kaugjuhtimise ja taimerigaPHA Kütusetoitel seisusoojendus ja -tuulutus koos kaugjuhtimise ja taimeriga
1.435 €

PJE Esperance 8.5J x 19PJE Esperance 8.5J x 19

- valuveljed 8.5J x 19 
- rehvid 255/55 R19 

839 €

PNT Titaanmust lagiPNT Titaanmust lagi

PSL Adaptiivne õhkvedrustusPSL Adaptiivne õhkvedrustus

- Adaptiivveermik DCC koos sõidurežiimi valikuga 
1.917 €

PTD Tuled ja nähtavus mälukomplektPTD Tuled ja nähtavus mälukomplekt

PW3 Talvepakett koos soojendusega välimiste tagaistmetegaPW3 Talvepakett koos soojendusega välimiste tagaistmetega

- Soojendusega esiistmed ja välimised tagaistmed 
- Automaatse soojendusega pesurid ees 

348 €

VW5 Lamineeritud turvaklaasiga külje- ja tagaaknad, toonitud tagumised külgmisedVW5 Lamineeritud turvaklaasiga külje- ja tagaaknad, toonitud tagumised külgmised
aknad ja tagaakenaknad ja tagaaken 1.071 €

WB2 MälupakettWB2 Mälupakett

- Elektriliselt seadistatavad esiistmed, mälufunktsiooni ja seadistatava istmepadja
sügavusega juhiiste 
- Mäludega, isetumenevad, elektriliselt kokkuklapitavad ja seadistatavad soojendusega
välispeeglid 

149 €

WLP "Puglia" nahast ergoComfort istmedWLP "Puglia" nahast ergoComfort istmed

- Puglia nahast istmed ja keskmine käetugi, kunstnahast uste- ja külgpaneelid 
- soojendusega esiistmed, automaatse soojendusega pesurid ees 
- pneumaatiliselt seadistatavad nimmetoed ees, keskmine käetugi taga 
- Turvaoptimeeritud eesmised peatoed 

2.689 €

WXE Preemium-tuledepakettWXE Preemium-tuledepakett

- LED-esituled dünaamiliste pöördetuledega (Matrix), ja LED-päevatuled 
- LED-tagatuled dünaamiliste suunatuledega 
- Täiustatud dünaamiline kaugtulede automaatlülitus Dynamic Light Assist 
- Esitulede pesusüsteem 

1.838 €
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Müüja poolt paigaldatav lisavarustus ja teenusedMüüja poolt paigaldatav lisavarustus ja teenused

Z50 Virtuaalne juhi infosüsteem "Innovision Cockpit"Z50 Virtuaalne juhi infosüsteem "Innovision Cockpit"

- 15-tollise puuteekraaniga navigatsioonisüsteem Discover Premium 
- Mitmevärviline Volkswageni digitaalne kokpit, võimalus valida erinevate infoprofiilide
vahel 
- Mobiiltelefoniliides Business koos induktsioonlaadimisega 
-App-Connect ja Volkswagen Media Control 
- USB-liides ka iPodi/iPhone'i jaoks, kolm täiendavat USB-pistikupesa 

3.438 €

Tootjatehases paigaldatav lisavarustus
kokku: 22094 €

Ohutuspakett ja auto ettevalmistus 276 €

Kummimatid 100 €

Müüja poolt paigaldatav lisavarustus ja
teenused kokku: 376 €
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