
Transmissão Model Code Emissão

DSG 3584P6 22/09/2016

. 6 airbags (2 frontais com desativação do lado do passageiro, 2 laterais nos bancos LH - Couro "Nappa" Preto

  dianteiros e 2 de cortina) LI -  Couro "Nappa" Bege - Proíbe cor 8E8E

. 8 alto-falantes L0 - Couro "Nappa" Marrom 

. Ar-condicionado digital de duas zonas “Climatronic” 

. Bancos dianteiros com ajuste elétrico (lado do motorista com memória) / aquecíveis

. Bloqueio eletrônico do diferencial “EDS e XDS”

. Bluetooth Sólidas:

. Cabo para conexão de iPod / iPhone gerações 4 e 5 0Q0Q - Branco Puro

. Controle eletrônico de velocidade "Piloto automático" 5K5K - Cinza Urano 

. Controle de tração “ASR”

. Controle eletrônico de estabilidade “ESC” Metálicas:

. Direção Servotronic 8E8E - Prata Sargas

. Entrada Aux-In no console central 4P4P - Azul Harvard

. Espelho retrovisor interno antiofuscante (eletrocrômico) Z2Z2 - Azul Night

. Faróis bi-Xenon P0P0 - Marron Oak

. Freio de estacionamento eletrônico com função “Auto Hold” K5K5 - Prata Tungstênio 

. Freios com distribuição eletrônica de frenagem “EBD”

. Freios com sistema antitravamento “ABS” Perolizada:

. Iluminação da placa de licença em LED 2T2T - Preto Mystic

. Indicador de perda de pressão dos pneus

. Lanterna traseira com iluminação em LED

. Sistema Infotainment “Composition Media” com rádio CD-Player, tela touchscreen, 

  sensor de aproximação, Bluetooth, entrada SD-Card, USB / AUX-In, comando de voz e App-Connect

. Revestimento dos bancos em couro Nappa

. Rodas de liga leve 18”- "Interlagos" com pneus 235/40 R18 ContiSeal (autosselantes)

. Sensores de chuva e crepuscular com função “Coming & Leaving home”

. Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro

. Sistema de identificação de fadiga do condutor

. Tração 4X2

. Transmissão DSG de 6 velocidades Tiptronic *Potência: 100% Gasolina

. Volante multifuncional com comandos do rádio, computador de bordo, controle automático 

  de velocidade e" shift paddles"

Pacotes

PHK . Teto de vidro com abertura angular

PEL . Sistema Kessy (acesso ao veículo sem o uso da chave e botão para partída do motor) + Easy open

WXF . Faróis bixenonio com luz de condução diurna em LED, regulagem dinâmica de altura e luz de conversão

KA2 . Câmera traseira

9VE . Sistema de som premium "Dynaudio Confidence"
 Tabela temporária e provisória, sujeita a modificações diárias. Para uso exclusivo e simples consulta por parte do profissional vendedor.
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Acabamento interno

Cores

Opcionais

Sistema Infotainment Discover Media" com rádio CD-Player, tela touchscreen de 6,3", Bluetooth, entrada para SD 
Card, sistema de navegação e entrada USB 

Edição

X9G/1

"Map care" (atualização gratuíta dos mapas para o sistema de navegação)

Itens técnicos sem custo que devem ser 
programados obrigatoriamente:
W01 + YAG + S1X 
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