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Informacja handlowa dla Ciebie

Zdjęcie poglądowe

Oto, jak będzie wyglądał Twój nowy Volkswagen

Arteon R-Line

Wnętrze:
Czarne R-Line/Czarna/Czarna

Lakier:
Czarny "Deep" perłowy

Silnik: 2.0 TSI 
140 kW 190 KM / 3H84LZ

Skrzynia biegów: automatyczna, DSG, 7-stopniowa

Zużycie paliwa 1: 6,9 l/100 km

Średni poziom Emisji CO2 1: 157 g/km

Felgi:
Obręcze aluminiowe Sebring
8J x 18

Na wszelkie pytania odpowie Twój doradca.

Daria Kramarczyk-Bielińska

Specjalista ds. sprzedaży samochodów osobowych

604 830 034, 604 830 034,
kramarczyk_d@citymotors.pl

kramarczyk_d
Stempel



Bezpieczeństwo

Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, dla
pasażera z funkcją dezaktywacji, poduszka
kolanowa kierowcy
System Front Assist z funkcją awaryjnego
hamowania
ESP, ASR, ABS, MSR, wraz z asystentem siły
hamowania i stabilizacją toru jazdy przyczepy
System wykrywający pieszych i aktywna pokrywa
silnika
Elektromechaniczny hamulec postojowy z funkcją
Auto Hold
Sygnalizacja zmęczenia kierowcy
Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach
Emergency call - automatyczne wzywanie pomocy
Poduszki powietrzne boczne dla siedzeń z przodu i
poduszki powietrzne kurtynowe
System Lane Assist, System Traffic Jam Assist,
System Emergency Assist
Isofix - przygotowanie do montażu 2 fotelików na
zewnętrznych siedziskach tylnej kanapy, zgodnie z
normą I-Size

Elektryczne i funkcjonalne

Lusterka zew. składane elektrycznie, podgrzewane,
ośw. przestrzeni pod lust. automat. obniżenie
lusterka pasażera
Zestaw narzędzi
Ogrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby
System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i z
tyłu z wizualizacją na ekranie radia
Aktywny tempomat z automatyczną regulacją
odległości ACC oraz funkcją "stop & go" (do 210
km/h)"
Lusterko wsteczne, automatycznie przyciemniane
Czujnik systemów asystujących
Gniazdo 12 V w konsoli środkowej
System Start-Stop z odzyskiwaniem energii przy
hamowaniu
Gniazdo 12 V w środkowej konsoli, z tyłu
Czujnik deszczu

Fotele

Oparcie tylnej kanapy (60/40) i składane, z
podłokietnikiem, miejscem na napoje, otworem do
długich przedmiotów
Podłokietnik z przodu ze schowkiem oraz dwoma
nawiewami powietrza dla pasażerów z tyłu
Tapicerka siedzeń R-Line - środkowa część foteli z
mikrofibry Art Velours, boki pokryte skórą Vienna
Fotel kierowcy ergoComfort z elektryczną regulacją
odcinka lędźwiowego i kąta nachylenia oparcia
Tapicerka drzwi i panelu bocznego
Fotel kierowcy i pasażera Top Comfort

Koła

Śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym
Obręcze aluminiowe Sebring 8J x 18
Opony 245/45 R 18 samouszczelniające się o
obniżonym oporze toczenia
Ubezpieczenie opon - 36 miesięcy

Multimedia

Usługi We Connect Plus bezpłatnie na 3 lata 2

App Connect - połączenie smartfona z sam
smartfona z samochodem [w tym bezprzewodowe
dla CarPlay, Android Auto]
Progresywne wspomaganie układu kierowniczego
Digital Cockpit Pro - Cyfrowy zestaw wskaźników z
komputerem pokładowym o przekątnej 10,25",
personalizowany
Car-Net: Security & Service Basic (10 lat) & Plus (3
lata)
Radio
Tuner cyfrowy DAB+
Instalacja telefoniczna (Bluetooth)

Wewnętrzne

Listwy dekoracyjne ze szczotkowanego aluminium
Silver Rise
Nakładki na pedały, aluminiowe
Czarna podsufitka
Oświetlenie przestrzeni wokół nóg
Zbiornik paliwa o pojemności 66 litrów
Składana podłoga bagażnika
Oświetlenie Ambiente w 30 kolorach do wyboru
Konsola środkowa ze wstawkami Piano Black
Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą
Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu

Zewnętrzne

Lusterka zew. składane elektrycznie, podgrzewane,
ośw. przestrzeni pod lust. automat. obniżenie
lusterka pasażera
Hamulce tarczowe z tyłu
Nakładki na progi ze stali nierdzewnej
Czujnik zmierzchu - automatyczne włączenie świateł
z funkcją Coming / Leaving Home
Tylne światła w technologii 3D LED z dynamicznymi
kierunkowskazami
Listwy ozdobne dookoła szyb bocznych,
chromowane

Wyposażenie - masz to
w standardzie:

Sprawdź szczegóły korzystania z WeConnect na stronie https://www.volkswagen.pl/pl/connected-car/lacznosc/we-connect.html 



Bez dopłaty

300 zł lub 28 zł/mc

550 zł lub 33 zł/mc

780 zł lub 38 zł/mc

950 zł lub 41 zł/mc

1 080 zł lub 44 zł/mc

1 640 zł lub 56 zł/mc

Wyposażenie dodatkowe:

Active Lighting System - Reflektory LED z Dynamic
Light Assist

- Reflektory dzienne, mijania i drogowe w
technologii LED z dynamicznym doświetlaniem
zakrętów

- System Dynamic Light Assist - automatyczne
światła drogowe

- Dynamiczna regulacja zasięgu reflektorów z
dynamicznym doświetlaniem zakrętów

- Światła na złą pogodę

Zestaw naprawczy

Dodatkowa osłona podwozia chroniąca silnik i
skrzynię biegów

Sportowa kierownica 3-ramienna, multifunkcyjna,
obszyta skórą, podgrzewana,z łopatkami do
zmiany biegów

Elektrycznie regulowane podparcia lędźwi z
funkcją masażu w fotelu kierowcy, manualnie
regulowane w fotelu pasażera

XDS - Elektroniczna blokada mechanizmu
różnicowego

Szyba tylna i boczne tylne przyciemniane ,
przednie boczne dźwiękoszcz., dodatkowe
wytłumienie wnętrza

- Dodatkowe wytłumienie wnętrza
- Szyba tylna oraz boczne tylne przyciemniane,

szyby boczne dźwiękoszczelne

3 720 zł lub 99 zł/mc

6 630 zł lub 159 zł/mc

10 200 zł lub 234 zł/mc

Pakiet Assistance

- Proaktywny system ochrony pasażerów w
połączeniu z Lane change system Side Assist

- System Rear Assist - kamera cofania
- System Side Assist - asystent zmiany pasa ruchu

oraz Rear Traffic Alert

System dźwięku Harman Kardon

Pakiet Comfort Plus z alarmem

- Gniazdo 230 V w konsoli środkowej z tyłu
- Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up-

Horn), funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem
przechyłu

- 2 gniazda USB-C (45W) z przodu oraz 2 gniazda
USB-C (45W) do ładowania z tyłu

- Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic,
3-strefowa, filtr antyale rgiczny i panel do
sterowania z tyłu

- Podgrzewane przednie fotele i tylne zewnętrzne
siedzenia z oddzielną regulacją podgrzewania

- System Keyless Access - bezkluczykowy dostęp i
uruchamianie pojazdu w połączeniu z alarmem

Kod Twojej konfiguracji:
V3VMEHAQ

Twój Volkswagen Arteon R-Line

Lakier:
Czarny "Deep" perłowy

3 370 zł lub 92 zł/mc

Felgi:
Obręcze aluminiowe Sebring 8J x 18

Bez dopłaty

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,64%

Zdjęcie poglądowe

Arteon R-Line
2.0 TSI 140kW/190KM automatyczna, DSG, 7-
stopniowa (3H84LZ)

194 490 zł lub 4 066 zł/mc

194 490 zł

29 220 zł

223 710 zł

11 000 zł

212 710 zł

4 142 zł

0 zł

212 710 zł

Cena modelu bazowego (brutto):

Wartość wyposażenia dodatkowego
(brutto):

Cena modelu bazowego z
wyposażeniem dodatkowym
(brutto):

Rabat (brutto):

Cena Twojego samochodu (brutto) 3 :

Wysokość miesięcznej raty (brutto) 4 :

Wartość usług dodatkowych
(brutto):

Cena całkowita samochodu (brutto)
3 :



WLTP

Emisja CO2 1 - Benzyna

Cykl mieszany 157 g/km

Zużycie paliwa1 - Benzyna

Cykl mieszany 6,9 l/100 km

Dopuszczalna masa holowanej przyczepy

bez hamulca 750 kg

Dopuszczalne obciążen ie
haka / dachu

90.100 kg

z hamulcem, przy
wzniesien iu 12%

1.800 kg

Osiągi

Prędkość maksymalna 237 km/h

Przysp ieszen ie 0-100 km 7,9 s

Pozostałe dane

Średnica zawracan ia 12.100 mm

Pojemność zb iorn ika paliwa 66 l

Silnik

M ax. moment obr., Nm przy
obr. / min

320 Nm / 1500 - 4100 1/min

M oc max., kW 140 kW

Norma emisji spalin EURO 6 AP

Pojemność 1.984

Siln ik 4-cylindrowy, benzynowy

Skrzyn ia b iegów, seryjn ie automatyczna, DSG, 7-
stopniowa

Waga

Dopuszczalna masa
całkowita

2.140 kg

M asa własna min . 1.605 kg

Wymiary bagażnika

Długość z oparc iami
złożonymi

2.092 mm

Pojemność bagażn ika
maksymalna

1.557 l

Pojemność bagażn ika przy
rozłożonej tylnej kanap ie

575 l / l /

Szerokość 1.005 mm

Wymiary garażowe

W ysokość z otwartą pokrywą
bagażn ika

2.170 mm

Wymiary wewnętrzne, 1 rząd siedzeń

Szerokość wnętrza 1.500 mm

Wymiary wewnętrzne, 2 rząd siedzeń

Przestrzeń  od  siedziska do
dachu, 2  rząd  siedzeń

940 mm

Szerokość wnętrza 1.481 mm

Wymiary zewnętrzne

Długość, min ./ Długość,
max.

4.866 mm / 4.867 mm

Rozstaw kół przód  min . /
max.

1.587 mm / 1.591 mm

Rozstaw kół tył min . / max. 1.579 mm / 1.583 mm

Rozstaw osi 2.836 mm

Szerokość / Szerokość, max 1.871 mm / 1.871 mm

W ysokość max. 1.450 mm

Dane techniczne



Karta informacyjna produktu
Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/740

Nazwa handlowa lub  znak towarowy
dostawcy lub  producenta G OODYEAR

Nazwa handlowa lub  określen ie handlowe EAG LE F1
ASYM M ETRIC 3

Identyfikator typu opony 582083

Oznaczen ie rozmiaru opony; Indeks nośności;
Symbol indeksu prędkości

245/45 R18 96W

Klasa efektywności paliwowej A

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchn i B

Klasa zewnętrznego  hałasu toczen ia B

W artość w decybelach  zewnętrznego  hałasu
toczen ia

69 DB(A)

Opona przeznaczona do  używania w trudnych  
warunkach  ośn ieżen ia

NIE

Opona mająca przyczepność na lodzie NIE

Data rozpoczęcia produkcji danego  typu opony 2020-W 44

Data zakończen ia produkcji danego  typu opony -

Karta informacyjna produktu
Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/740

Nazwa handlowa lub  znak towarowy
dostawcy lub  producenta

PIRELLI

Nazwa handlowa lub  określen ie handlowe CINTURATO P7

Identyfikator typu opony 32789

Oznaczen ie rozmiaru opony; Indeks nośności;
Symbol indeksu prędkości 245/45 R18 96W

Klasa efektywności paliwowej A

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchn i A

Klasa zewnętrznego  hałasu toczen ia B

W artość w decybelach  zewnętrznego  hałasu
toczen ia 70 DB(A)

Opona przeznaczona do  używania w trudnych  
warunkach  ośn ieżen ia NIE

Opona mająca przyczepność na lodzie NIE

Data rozpoczęcia produkcji danego  typu opony 2019-W 31

Data zakończen ia produkcji danego  typu opony -

Informacje o etykietach opon
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon
pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie
(WE) nr 1222/2009 – poniżej znajduje się lista etykiet opon wraz z kartami informacyjnymi produktu, która przedstawia opony, jakie
potencjalnie mogą być zamontowane w Twoim samochodzie. 
Ze względów logistycznych i produkcyjnych nie ma możliwości wyboru danej opony od konkretnego producenta opon. 
Więcej informacji na temat opon można uzyskać u Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen oraz pod adresem
https://www.volkswagen.pl/pl/serwis-i-akcesoria/czesci-i-akcesoria/kola-i-opony/informacje-o-oponach.html



Karta informacyjna produktu
Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/740

Nazwa handlowa lub  znak towarowy
dostawcy lub  producenta

CONTINENTAL

Nazwa handlowa lub  określen ie handlowe ECO CONTACT 6

Identyfikator typu opony 0358228

Oznaczen ie rozmiaru opony; Indeks nośności;
Symbol indeksu prędkości 245/45 R18 96W

Klasa efektywności paliwowej A

Klasa przyczepności na mokrej nawierzchn i A

Klasa zewnętrznego  hałasu toczen ia B

W artość w decybelach  zewnętrznego  hałasu
toczen ia 71 DB(A)

Opona przeznaczona do  używania w trudnych  
warunkach  ośn ieżen ia NIE

Opona mająca przyczepność na lodzie NIE

Data rozpoczęcia produkcji danego  typu opony 2019-W 29

Data zakończen ia produkcji danego  typu opony -

Informacje o etykietach opon



 Dostępność

Najniższa możliwa rata i niewielki wkład własny.
Dzięki bardzo niskim ratom i niewielkiej wpłacie
początkowej każdy Volkswagen jest w Twoim
zasięgu, a miesięczne zobowiązanie nie obciąża
Twojego budżetu.

 Pewność

Gwarantowana cena odkupu. Gwarantowana
wartość odkupu zabezpiecza Cię przed wahaniami
cen na rynku samochodów. Jeśli zdecydujesz się
wymienić auto na nowe - swojego Volkswagena
możesz oddać do salonu. Jeśli uznasz, że lepiej
sprzedać auto we własnym zakresie - też możesz to
zrobić. Na pewno więc nie stracisz!

 Elastyczność

Możliwość regularnej zmiany na nowego
Volkswagena. Sam wybierasz sposób zakończenia
kontraktu: możesz spłacić auto do końca lub zmienić
je na nowe. Decyzję podejmujesz przy finalizowaniu,
a nie zawieraniu umowy. Nie musisz się martwić o to,
co będzie za kilka lat.

Finansowanie
dopasowane do Twoich potrzeb.

Zdjęcie poglądowe

opłata wstępna niskie miesięczne raty wartość końcowa

już od 0%
wartości auta

okres kredytowania
24, 36 albo 48 miesięcy

3 opcje na koniec:
> zwrot pojazdu
> wykup pojazdu
> spłata jednorazowa



 Mała utrata wartości

Wartość rezydualna to kwota, za którą możesz
odsprzedać swój samochód po kilku latach
eksploatacji. Volkswageny są cenione na rynku
wtórnym i tracą na wartości niewiele.

 Gwarancja

Na koszty eksploatacji wpływ mają również
nieplanowane naprawy. Chcąc mieć spokój na lata,
warto zdecydować się na opiekę pogwarancyjną
Volkswagena. Do wyboru są rok, dwa lub trzy lata
dodatkowej ochrony. Gdy wybierzesz tę ostatnią
opcję, możesz przejechać nawet 150 tys. km nie
martwiąc się o nic.

 Zużycie paliwa

Niezależnie od tego, czy wybierzesz Volkswagena
z silnikiem TDI czy też TSI możesz mieć pewność, że
zużycie paliwa będzie bardzo niskie. Dzięki szerokiej
gamie jednostek napędowych dopasujesz
samochód idealnie do swoich potrzeb.

 Przeglądy okresowe

Na koszt przeglądów wpływa częstotliwość ich
wykonywania oraz ceny części. W przypadku
Volkswagena, serwisy odwiedzasz nawet co
30 000 km, czyli dużo rzadziej niż w przypadku wielu
konkurencyjnych marek. Dodatkowo koszty wizyty
w serwisie można obniżyć decydując się na zakup
atrakcyjnych pakietów.

To, ile będzie kosztował samochód na przestrzeni
lat, zależy od utraty wartości, kosztów paliwa,
ubezpieczenia, przeglądów i części eksploatacyjnych.
Na niski całkowity koszt użytkowania składają się
takie elementy, jak:

 Finansowanie zakupu

Volkswagen Bank przygotował bardzo atrakcyjną
ofertę, dzięki której nowym samochodem można
jeździć płacąc niskie miesięczne raty. Co więcej, albo
trzech lub czterech latach użytkowane auto można
wykupić albo zmienić na nowe.

Przeanalizuj wszystkie koszty, a zobaczysz, że
Volkswagen to zawsze dobry wybór.

Całkowity koszt
użytkowania - oszczędzasz
każdego dnia

Zdjęcie poglądowe



Twój nowy Volkswagen
jest tak blisko!

Skorzystaj z naszej oferty
i ciesz się swoim wymarzonym
samochodem.

Autoryzowany Dealer VW CityMotors
CityMotors Gdańsk

Daria Kramarczyk-Bielińska

Specjalista ds. sprzedaży samochodów
osobowych

604 830 034, 604 830 034,
kramarczyk_d@citymotors.pl

1) Dane na podstawie świadectw homologacji typu. Zużycie paliwa/energii, emisja CO2 i ewentualnie zasięg zostały określone zgodnie z procedurą WLTP. 
2) Aby korzystać z usług We Connect, należy posiadać konto użytkownika w serwisie Volkswagen ID i zalogować się w We Connect za pomocą nazwy użytkownika i hasła. Ponadto należy zawrzeć online osobną
umowę We Connect lub We Connect Plus z Volkswagen AG. W przypadku We Connect Plus po przekazaniu pojazdu masz 90 dni na zarejestrowanie go na stronie www.myvolkswagen.net lub przez aplikację
„Volkswagen We Connect” (dostępna w App Store i Google Play Store), aby bezpłatnie korzystać z usług przez cały czas trwania umowy. Korzystanie z mobilnych usług online We Connect jest możliwe dzięki
zintegrowanemu połączeniu internetowemu. Związane z tym koszty transmisji danych na terenie Europy za wyjątkiem usług „Streaming & Internet” oraz poszczególnych aplikacji In-Car App ponosi Volkswagen
AG w ramach zasięgu sieci. W celu korzystania z usług „Streaming & Internet”, poszczególnych aplikacji In-Car App oraz hotspotu WLAN można nabywać płatne pakiety danych od partnera dostarczającego
usługi telekomunikacyjne – Cubic Telecom – i korzystać z nich w ramach zasięgu sieci wielu krajów na terenie Europy. Z danych w ramach tych pakietów mogą korzystać wszyscy użytkownicy i pasażerowie.
Informacje dotyczące warunków cen i obsługiwanych krajów są dostępne pod adresem https://vw.cubictelecom.com. Alternatywnie można korzystać z radia internetowego i strumieniowania mediów za
pośrednictwem mobilnego urządzenia końcowego (np. smartfona) z funkcją hotspotu mobilnego WLAN. W tym przypadku odpowiednie usługi są dostępne tylko na podstawie istniejącej lub zawartej odrębnej
umowy z dostawcą usług telekomunikacyjnych i tylko w ramach zasięgu danej sieci komórkowej. Wymiana danych za pośrednictwem Internetu w ramach pakietów danych w zależności od taryfy telefonii
komórkowej, a w szczególności w przypadku korzystania z usługi za granicą, może wiązać się z naliczaniem dodatkowych opłat (np. opłat roamingowych). W celu korzystania z bezpłatnej aplikacji We Connect
potrzebujesz smartfona z odpowiednim systemem operacyjnym iOS lub Android oraz karty SIM z opcją transmisji danych z istniejącą lub odrębną umową zawartą między dostawcą usług telekomunikacyjnych
a użytkownikiem. Dostępność opisanych w pakietach pojedynczych usług We Connect i We Connect Plus zależnie od kraju może się różnić w zależności od kraju i zależy zarówno od pojazdu, jak i wyposażenia.
Usługi są dostępne przez określony czas trwania umowy i w tym czasie mogą podlegać zmianom merytorycznym lub ich świadczenie może zostać zakończone. Szczegółowe informacje można znaleźć na
stronie www.connect.volkswagen-we.com i u partnera Volkswagen. Informacje dotyczące warunków taryfy za usługi komórkowe są dostępne u dostawców usług telekomunikacyjnych 
3) Cena nie obejmuje Oryginalnych akcesoriów Volkswagen® montowanych po pierwszej rejestracji.
4) Kredyt jak abonament (Kredyt EasyDrive) - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,64%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 103873 zł, całkowita kwota do zapłaty
150216 zł, oprocentowanie zmienne 9,30%, całkowity koszt kredytu 46343 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 35558 zł, ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 3807 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 6978 zł), 48
miesięcznych rat równych po 1607 zł; rata finalna 73087 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 7.07.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Kredyt na wybrane modele Volkswagen Samochody Osobowe z
rocznika 2022 przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w
rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa. 
W ofercie Kredyt jak abonament (Kredyt EasyDrive) (Okres finansowania: 24 m-cy, Wkład własny: 0 %, Roczny limit kilometrów : 10 tys.)

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151.
Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa/energii, emisji CO2 lub zasięgu są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP. 

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających wymogi pod względem możliwości odzysku i recyklingu określone w normie ISO 22628 i są zgodnie z
europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg Dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów Volkswagen
sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2056). Więcej informacji
dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: https://www.volkswagen.pl/pl/ochrona-srodowiska/recykling-samochodow.html 

Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą
ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556(1)§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen zastrzega sobie możliwość wprowadzenia
zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne.
Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane ceny obejmują
podatek VAT (23 %). Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane w niniejszym katalogu są aktualne na dzień publikacji. Z uwagi na ograniczenia technik drukarskich lub
parametrów ekranu, na którym obraz jest wyświetlany, kolory przedstawione w niniejszym materiale mogą nieznacznie różnić się od faktycznych kolorów lakieru i materiałów. 

Dokument zawiera także informacje poufne, stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa (nie dot. informacji dostępnych publicznie). 

Zdjęcie poglądowe



459 zł lub 31 zł/mc

Wykładzina bagażnika, Nr art. 3G8061161B

Łączna cena akcesoriów: 459 zł lub 31 zł/mc 
Cena końcowa: 459 zł lub 31 zł/mc 
w ofercie Kredyt jak abonament (Kredyt EasyDrive)

Informacja handlowa dot.
Oryginalnych akcesoriów
Volkswagen® montowanych
po pierwszej rejestracji
Informacja handlowa nr: GOV-23-017375-A

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa oraz emisji CO2 i może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie. 
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