
2.0TDI 150Zs (Jauns auto)

Volkswagen Tiguan Highline R-line
2.0TDI 150Zs (Jauns auto)

- Aktīvais info displejs
- Adaptīvā kruīza kontrole
- Miglas lukturi ar līkumgaismām
- Gājēju uzraudzības sistēma
- Easy Open bagāžas nodalījuma
  atvēršana ar sensora palīdzību
  un elektriska aizvēršana
- Ziemas pakete (priekšējie sēdekļi
  apsildāmi,apsildāmi logu apskalotāji

- Adaptīva piekares regulēšana
- Progresīvā stūres iekārta 
- Aktīvā izgaismošanas sistēma
- Navigācijas sistēma DiscoverPro
  Bluetooth/USB/SD karte
- Apsilsāma multifunkciju stūre
- Atpakaļskata kamera Rear view
- Tālo gaismu asistents ar dinamisko
  regulāciju Dynamic light asist

 Kopējā cena
Speciālā cena

41 890 EUR
40 600 EUR

Volkswagen Arteon R-line
2.0TSI 190Zs (Jauns auto)

- LED priekšējie lukturi ar
  dinamiskajām līkumgaismām
  un LED dienasgaismām 
- Elektriski aizverams/atverams 
  bagāžas nodalījums
- Discover Pro radio navigācijas 
  sistēma, skārienjutīgu ekrānu 
  un Bluetooth interfeisu  
- R line pakete

 - Aktīvais info displejs
- Atpakaļskata kamera "Rear View" 
- Parkošanas sensori priekšā
  un aizmugurē 
- Adaptīvā šasijas kontrole
- Adaptīvā kruīza kontrole 
- Tonēti  aizmugures  stikli
- Vieglmetāla diski R19 
- 5 gadu garantija vai 100 000km

Kopējā cena
Speciālā cena

47 665 eur
43 900 eur

Dāvanas no mums: Reģistrācija CSDD, salona gumijas paklājiņi, drošības komplekts.

Dāvanas no mums: Reģistrācija CSDD, salona gumijas paklājiņi, drošības komplekts.

     Zvaigžņu iela 11, Ventspils  T. 28806081, 22516661
                             mollerautoventspils.volkswagen.lv
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Volkswagen Tiguan Allspace
2.0TDI 150Zs  DSG 4Motion (Jauns auto)

- Aktīvais info displejs
 - Adaptīvā kruīza kontrole
 - Aktīvā izgaismošanas sistēma,
  LED priekšējie un aizmugurējie
  lukturi, tālo gaismu asistents
- Miglas lukturi ar līkumgaismām
 - Easy Open bagāžas nodalījuma
  atvēršana ar sensora palīdzību
  un elektriska aizvēršana

- Radio navigācija Discover Pro
  Bluetooth/USB/SD karte
- Braukšanas joslu maiņas un
  uzturēšanas sistēma Side Assist
  Plus, un sistēma Rear Traffic Alert
- 2 papildus sēdvietas trešajā 
   sēdekļu rindā
-  Sēdekļu apsilde, ārējiem 
  aizmugures sēdekļiem
- Atpakaļskata kamera Rear View

Kopējā cena
Speciālā cena

43 050 eur
40 900 eur

Volkswagen Tiguan Trendline
2.0TDI 115Zs  (Jauns auto)

Kopējā cena
Speciālā cena

27 400 eur
24 800 eur

Dāvanas no mums: Reģistrācija CSDD, salona gumijas paklājiņi, drošības komplekts.

Dāvanas no mums: Reģistrācija CSDD, salona gumijas paklājiņi, drošības komplekts.

Volkswagen Tiguan Trendline
2.0TDI 115Zs (Jauns auto)

- LED aizmugurējie lukturi
- Multifunkcionāls displejs "Plus"
   braukšanas joslu uzturēšanas
  asistents "Lane Assist"
 - Radio "Composition Media" 
- Bluetooth/USB/SD karte
- Riepu spiediena indikācija  
- Tonēti aizmugures stikli
 - Kruīza kontrole

- Klimatkontrole "Climatronic"
- Priekšējo sēdekļu apsilde
- Automātiski apsildāmi vējstikla 
  apskalotāji
- Atpakaļskata kamera
- Stāvvietā novietošanas asistents 
  "Park Assist" 

Kopējā cena
Speciālā cena

Dāvanas no mums: Reģistrācija CSDD, salona gumijas paklājiņi, drošības komplekts.

27 400 eur
24 800 eur

- LED aizmugurējie lukturi
- Multifunkcionāls displejs "Plus"
   braukšanas joslu uzturēšanas
  asistents "Lane Assist"
 - Radio "Composition Media" 
- Bluetooth/USB/SD karte
- Riepu spiediena indikācija  
- Tonēti aizmugures stikli
 - Kruīza kontrole

- Klimatkontrole "Climatronic"
- Priekšējo sēdekļu apsilde
- Automātiski apsildāmi vējstikla 
  apskalotāji
- Atpakaļskata kamera
- Stāvvietā novietošanas asistents 
  "Park Assist" 



Volkswagen T-Roc
1.0TSI 115Zs  (Jauns auto)

- LED aizmugurējie lukturi
- KLimatkontrole
- Tonēti aizmugures stikli
- Parkošanās sensori
- Riepu spiediena indikācija
- Lietus sensors
- Melni jumta reļiņi

- Metāliska visrsbūves krāsa
 - Adaptīvā kruīza kontrole (ACC)
 - Ādas apdares multifunkciju stūre
- Radio Composition Media  
  Bluetooth/USB/SD karte
 - Priekšējie miglas lukturi un 
  līkumgaismas
 - Priekšējo sēdekļu apsilde 

Kopējā cena
Speciālā cena

21 573 eur
20 250 eur

Dāvanas no mums: Reģistrācija CSDD, salona gumijas paklājiņi, drošības komplekts.

Volkswagen Golf Trendline
1.4TSI 125Zs  (Jauns auto)

- Gaisa kondicionētājs  "Climatronic"
- Borta dators
 - Elektriski vadāmi stiklu pacēlāji priekšā 
- Ražotāja signalizācija 
- Vadītāja sēdekļa augstuma regulācija
 - Vieglmetāla diski „Lyon”

- Metāliska krāsa
- Priekšējo sēdekļu apsilde
- Radio "Composition Media"
  Bluetooth/USB/SD karte
 - Parkošanās sensori priekšā un 
  aizmugurē
 - Priekšējo sēdekļu apsilde
  -Priekšējais elkoņbalsts

Kopējā cena
Speiālā cena

19 945eur
17 990eur

Dāvanas no mums: Reģistrācija CSDD, salona gumijas paklājiņi, drošības komplekts.

Volkswagen Polo Trendline
1.0TSI 95Zs  (Jauns auto)

- Multifunkciju displejs 
 - Gaisa kondicionētājs Climatic
 - Radio Composition Colour
 - Atsevišķas LED dienasgaismas
 - Elektriski vadāmi stiklu pacēlāji 
  -Brīdinājuma sistēma Front Assist
 - Riepu spiediena indikācija
 - Ražotāja signalizācija ar salona
  uzraudzību 

- Metāliska virsbūves krāsa
 - Tonēti aizmugures logu stikli
 - Centrālais elkoņu balsts priekšā

Kopējā cena
Speiālā cena

15 880eur
14 700eur

Dāvanas no mums: Reģistrācija CSDD, salona gumijas paklājiņi, drošības komplekts.



Volkswagen Multivan Family
2.0TDI 150Zs DSG  (Jauns auto)

- LED priekšējie un
  aizmugurējielukturi
- Priekšējio sēdekļu apsilde
- Multifunkcionāls displejs
   (borta dators)
- Klimatkontrole
- Tonēti aizmugures stikli
- Parkošanās sensori
- Radio navigācijas sistēma
  Discover Media Bluetooh/USB/SD
- Kruīza kontrole
- Papildus dzinēja apsilde

Kopējā cena
Speciālā cena

46 557 eur
39 990 eur

Dāvanas no mums: Reģistrācija CSDD, salona gumijas paklājiņi, drošības komplekts.

- Metāliska virsbūves krāsa
- Sānu slīddurvis labajā pusē
- Paceļamas aizmugurējās vāka
  durvis ar logu
- Pastisprināta salona
  trokšņu izolācija
- Buferi virsbūves krāsā
- Universāls kempinga galds
- Sliekšņu apgaismojums
- Vadītāja un blakussēdētāja sēdekļi
  ar augstuma regulāciju

Volkswagen Caddy Kasten
2.0TDI 75Zs   (Jauns auto)

- Elektriski vadāmi vadītāja
  un blakussēdētāja durvju stikli
 - Elektriski regulējami un apsildāmi
  ārējie atpakaļskataspoguļi
 - Pretaizdzīšanas signalizāciju
  ar autonomo skaņas signālu
 

 
- Gaisa kondicionieris Climatic
- Radio "Composition Audio" 
  (2 skaļruņi)
- Pilna izmēra rezerves ritenis

Dāvanas no mums: Reģistrācija CSDD, salona gumijas paklājiņi, drošības komplekts.

- Nobraukums - 14 300km
- Tehniskā apskate - 09.2019
- Garantija līdz 09.2022
- Adaptīvā kruīza kontrole
- Klimatkontrole "Climatronic" 
- Parkošanās sensori priekšā un
- aizmugurē
-  Ādas apdares multifunkcionāla
  stūre    

- LED "High" priekšējie lukturi ar
  dinamiskajām līkumgaismām
- Radio navigācija Discover Pro
  Bluetooth/USB/SD karte
- Atpakaļskata kamera "Rear View"
 - Tālo gaismu asistents
  "Dynamic Light Assist"
-  Vieglmetāla diski Dartford R18
- Ziemas riepas

Speciālā cena 17 990 eur

Volkswagen Passat GTE
Plug-in Hybrid

1.8TSI 218Zs   (Demo auto)

Kopējā cena
Speciālā cena

46 843 eur
34 550 eur
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