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Szimbolikus kép

Jetta Comfortline BMT 1.4 TSI

Ajánlott fogyasztói ár (
bruttó)

1633KXC4 Jetta Comfortline BMT 1.4 TSI
Összesen (

ajánlott 
fogyasztói ár):

5 989 550 Ft

Motor

1 395ccm Elsőkerék hajtás Kézi 6 fokozatú
Teljesítmény: 92 kW / 125 LE
Kombinált üzemanyag felhasználás: 5.4 l/100km
Széndioxid-emisszió: 125 g/km 
Nitrogén-oxid-kibocsátás (NO ): 0,041 g/kmx

5 636 490

Fényezés

0Q0Q Hófehér 0

Üléshuzat

JM Üléshuzat: szövet "Sienna"
Belső szín: Ülés: titánfekete ajtó: fekete
Szőnyeg: fekete
Műszerfal: fent: titánfekete/ lent: fekete

KÉRJÜK, TARTSA SZEM ELŐTT, HOGY EZ AZ ALKALMAZÁS AZ ELŐZETES TÁJÉKOZÓDÁST SZOLGÁLJA. A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, vagyis nem minősülnek 
kötelező érvényű ajánlatnak, forintban értendőek, tartalmazzák a 27 %-os ÁFA-t és a regisztrációs adót. Előfordulhat, hogy a megjelenített adatok már nem aktuálisak. Az 
oldalon közölt adatok változtatásának jogát fenntartjuk. A modellvariánsok, konstrukciók, felszereltségek, technikai adatok, árak, valamint a feltétel maszkok változtatásának 
jogát fenntartjuk. Az itt ábrázolt járművek bizonyos részletei eltérhetnek az aktuális kínálattól. A képeken látható gépkocsik részben felárért kapható extrákat 
tartalmazhatnak. Szerződéskötés előtt tájékozódjon a jármű pontos alap- és extrafelszereltségéről, technikai specifikációjáról és a márkakereskedő által kínált áráról. 
KÉRJÜK, VEGYE FEL A KAPCSOLATOT AZ ÖN MÁRKAKERESKEDŐJÉVEL ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY MEGKAPJA TŐLE A TÉNYLEGES ÉS TELJESKÖRŰ AJÁNLATÁT.
EU-információ a hajtóanyag-fogyasztásról és a szén-dioxid (CO2) kibocsátásról a VO (EG) 715/2007 szerint: A megadott értékeket a VO (EG) 715/2007 előírásban 
szereplő előírásnak megfelelően mérték. Az adatok nem egyes járművekre vonatkoznak és nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására
szolgálnak. Extrák és tartozékok felszerelése (pl. szélesebb gumiabroncsok, klímaberendezés, tetőcsomagtartó) eltérő fogyasztási és szén-dioxid (CO2) kibocsátási értékeket 
eredményeznek.

A tájékoztató kalkulációban megadott CO2-kibocsátási és üzemanyag-fogyasztási értékek egy elővigyázatossági 
intézkedés keretén belül jelenleg felülvizsgálat alatt állnak – a megfelelő adatokat a felülvizsgálati folyamat befejeztével 
szükség esetén frissítjük. Megértését köszönjük!
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Extrafelszereltség

W03PH2ZRCWDAWW1 "Multi" csomag

klímaberendezés "Climatronic" automata 
klímaberendezés kétoldali hőfokszabályzással
rádió "Composition Media"
színes, 16,5 cm TFT-érintőképernyő
CD-/MP3-lejátszóval
8 hangszóróval, 4 x 20W
SD-kártya olvasó (SD-kártyát nem tartalmaz!)
multimedia bemenet "AUX-IN" és "USB"
telefonelőkészítés "Bluetooth"
közelítés-érzékelő szenzor
parkoló radar elöl/hátul
fűthető első ülések
fűthető ablakmosófúvókák
fényszórómosó berendezás
ablakmosó folyadékszint kijelző

353 060
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Szériafelszereltség

8N4 Ablaktörlő-, mosóberendezés elöl, 4-fokozatú 
intervallumkapcsolóval

H0R Abroncs 205/55 R16

CZ0 Acél keréktárcsa 6,5J x 16

IAK Belsővilágítás késleltetett kikapcsolással és érintkezővel 
minden ajtónál

4E2 Belülről nyitható csomagtér ajtó

3QT Biztonsági öv elöl, 3 pontos automata, övfeszítővel

3ZB Biztonsági övek hátul, 3 pontos automata

9P3 Biztonságiöv kontroll elöl

1AC Blokkolásgátló (ABS), Kipörgésgátló (ASR)

6PC Bőr kézifékkar borítás

6Q2 Bőr váltógomb borítás

7B2 Csatlakozó a csomagtérben (12 V-s)

9E1 Csomagtér-megvilágítás

5MB Dekorbetét "Engineered Zebrano"

1T2 Elakadásjelző háromszög

1N3 Elektro-mechanikus szervokormány, sebességfüggő 
szabályozással

4R4 Elektromos ablakemelők elöl/hátul, komfortkapcsolással

7AA Elektronikus indításblokkoló

1AT Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP), elektronikus 
differenciálzár (EDS), fékasszisztens

IBL Fehér műszerfal-megvilágítás

3Q6 Fejtámla hátul (3 db)

3J1 Fejtámlák elöl (magasságállítható)

6KE Fekete hűtőrács, krómbetéttel

WSM Figyelmeztető hang (bekapcsolva felejtett fényszóróra)

U5A Fordulatszámmérő, napi km.-számláló, 
szervizintervallum-kijelző

EM1 Fáradtságérzékelő szenzor

figyelmeztető hang
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figyelmeztetés a multifunkciós kijelzőn

6FF Fényezett külső tükörházak és ajtókilincsek

2JC Fényezett lökhárítók

8Q1 Fényszóró magasságállítás

4X3 Függönylégzsák elöl/hátul

8P1 Fűthető hátsó ablak, időkapcsolóval

7K1 Gumiabroncs légnyomás kontroll-lámpa

8BG Halogén főfényszóró

UG1 Hegymenet asszisztens

1G6 Helytakarékos acél pótkerék

$YY Horganyzott karosszéria

8TC Hátsó ködlámpa

KL1 Hátsó rendszámtábla LED-es megvilágítás

3B4 ISOFIX előkészítés hátul (biztonsági gyermekülés 
rögzítési pont)

4Z2 Kesztyűtartó világítással

PH3 Klímaberendezés "Climatic" mechanikus 
klímaberendezés, hűthető kesztyűtartó

KOB Komfort irányjelző (egy érintésre hármat villog)

3SF3TF Komfortülések elöl

2C5 Kormányoszlop állítás, (magasságban és mélységben)

QJ1 Krómkeretes műszerek

8Y1 Kétszólamú kürt

8WH Ködfényszóró elöl, kanyarodási fénnyel

6E3 Könyöktámasz elöl, rakodórekesszel

3KB Könyöktámasz hátul sízsák nyílással

6XN Külső tükrök, elektromosan állítható, fűthető, (bal 
aszférikus / jobb konvex)

3L3 Magasságállítható első ülések

7P4 Mechanikusan állítható gerinctámasz az első ülésekhez

5XU Megvilágított piperetükrök a napellenzőkben (vezető- és
utasoldali)

MCB Multi Collision fék másodlagos ütközésvédelem
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2ZH Multifunkciós bőrkormány (3 küllős) kezelőgombok a 
gyári rádió, a multifunkciós kijelző és telefonelőkészítés 
rendelése esetén a telefon működtetéséhez

9Q5 Multifunkciós kijelző "Plus"

8K1 Nappali fény

4X1 Oldallégzsák elöl

BLS Oldalsó irányjelzők a külső tükrökbe integrálva

8S1 Olvasólámpa elöl (2 db)

8S4 Olvasólámpa hátul (2 db)

3NN Osztott, dönthető hátsó üléstámla

4M1 Pohártartó elöl (2 db)

SPA Por- és pollenszűrő

8R1 Pótféklámpa

RTI Rakodórekesz a tetőbe integrálva

4U5 Rakodózseb az első ülések háttámláján

ZRB Rádió "Composition Colour"

színes, 12.7 cm TFT-érintőképernyő
CD-/MP3-lejátszóval
8 hangszóróval, 4 x 20W
SD-kártya olvasó (SD-kártyát nem tartalmaz!)
multimedia bemenet "AUX-IN"

4I2 Rádió-távirányítású központi zár

8T2 Sebességszabályzó (Tempomat)

7L6 Start-Stop rendszer fékenergia-visszanyeréssel

1NC Teljes dísztárcsa

1KX Tárcsafék elöl, hátul

4UF Vezető- és utasoldali légzsák elöl, az utasoldali 
kikapcsolható

4GF4KC Zöld hővédő üvegezés

N0U Üléshuzat "Sienna" (szövet)
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Technikai adatok

Sebességváltó Kézi 6 
fokozatú

Meghajtás Elsőkerék hajtás

Motor - típus 1 395ccm Benzin Motor

Teljesítmény 92 kW / 125 LE

Lökettérfogat 1 395 ccm

Ajtók száma 4

Ülések száma 5

Legnagyobb megengedett össztömeg 1 850 kg

Kombinált üzemanyag felhasználás 5.4 l/100km

Széndioxid-emisszió 125 g/km

Nitrogén-oxid-kibocsátás (NO )x 0,041 g/km
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Ajánlat azonosító

VNMWEE Mi az ajánlat azonosító?

Az ajánlat azonosító segítségével az Ön márkakereskedője 
könnyebben betöltheti a korábban 
konfigurált és elmentett gépkocsi adatait, valamint egyszerűen 
kiegészítheti azt akár további 
extrákkal. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az azonosító 
érvényessége bizonyos idővel lejárhat 

(például, ha változnak a modelladatok).

QR-kód

Vigye magával a jelenlegi konfigurációt az okostelefonján!

A QR-kód segítségével 
a mobiltelefonon is megjelenítheti a kívánt gépkocsit. Ehhez szükség 
van egy QR-kód olvasó 
alkalmazásra, amelynek segítségével a beágyazott 
információ megtekinthető.

Tipp: A későbbi könnyebb megtekintés érdekében mentse a 
hivatkozást a könyvjelzők közé 
okostelefonján.


