Golf Life 2.0 TDI 150 DSG
Ниво на опременост		
LIFE
Зафатнина на моторот		
1968 ccm
Моќност				
110 KW (150 HP)
Менувач				DSG 7 степен
Седишта				5
Дожина x ширина x висина		
4284 x 1789 x 1491
Волумен на багажник		
381
Резервоар за гориво		
50 l
Потрошувачка на гориво		
3.9 /100 Km
Боја					Црна Бисерна (Deep Black)
Внатрешност				Црна (Soul Black)
Емисија на CO2:			
102 g/km

Дополнителна опрема без доплата
0XE

Упатство на македонски јазик

B64

4G0

Без поддршка при вртење

GW0 Без Car2X

5D1

Стандардна носечка фреквенција

KA2

Задна камера

6K0

Без систем за автономно сопирање

NZ2

7Y1

Систем за промена на лента Side Assist

Систем за повик при итен случај (зависен
од локалната инфраструктура)

8G1

Асистент за долги светла Light assist

PF1

8T6

Темпомат со ограничувач на брзината

Систем за помош Lane Assist, електрично
преклопливи ретровизори со
периметарско осветлување

9JB

Изведба за пушачи со пепелник и
запалка

PLA

Пакет Light & Sight

9P3

Звучно и светлосно предупредување за
неприкачени појаси за возач и совозач

PRD

Резервно тркало, челично со намалени
димензии, алат и дигалка

SZ6

Внатрешен код

Y9Z

Типско одобрение WLTP

YOR

Подготовка за WeConnect и
WeConnect Plus

Внатрешен код

СКЕНИРАЈТЕ ГО QR КОДОТ СО
ВАШИОТ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

Препорачана, необврзувачка малопродажна цена
* Цената е информативна со вклучена дополнителна опрема и вкалкулирани давачки

Порше Македонија
Бул. Босна и Херцеговина 4
1000 Скопје

Тел. 02 26 26 266
Тел. 02 26 03 725
Тел. 02 26 03 768

32.471 €
2.006.707 денари
office@porsche.com.mk
www.volkswagen.mk
www.fb.com/PorscheMacedonia

Golf Life 2.0 TDI 150 DSG
Сериска опрема
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5 врати со електрично движени стакла
Предупредувачки триаголник
Предните седишта со висинско подесување
Стартување на моторот без клуч, централно заклучување со далечинско управување,
без Safelock
Воздушни перничиња за возач и совозач со можност за деактивирање на совозачкото
перниче
Централен потпирач за раце напред, висински и налолжно подесив
Лумбарна поддршка на предните седишта
Предни светла LED, рефлекторски
Задни светла во LED комбинирана изведба
App‑Connect (Apple CarPlay, Google Android Auto, Mirrolink), гео‑зависно
Поврзување со мобилен телефон Bluetooth со можност за бежично полнење
Радио Composition (8.25 инчен екран во боја чувствителен на допир, FM прием)
Преслекување на седиштата, текстил “Maze”
Дигитален радио прием DAB+
Електронска контрола на стабилноста со електромеханичко засилување на сопирањето
Мултифункционален кожен волан (за DSG и со типтроник)
Неподелена задна клупа, асиметрично поделен и преклоплив заден наслон со
централен потпирач за раце
Зелено тонирани термоизолациони стакла
Воздушни завеси напред и назад вкл. Странични воздушни перничиња напред
Електрично подесиви надворешни ретровизори, со греење
Паркинг сензори напред и назад со графичко и звучно предупредување за пречки
Звучници напред и назад, 6+1
Поврзување со компатибилни паметни телефони
Алу фелни “Norfolk”, 16”, 7Ј x 16, пневматици 205/55 R16
Автоматски клима уред Climatronic Air Care
Амбиентно осветлување во внатрешноста со можност за избор од 10 бои
Електрична паркинг сопирачка со Ауто Холд функција

*Доколку е нарачана дополнителна опрема, отпаѓаат соодветните ставки од сериската
опрема
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