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. "ABS" - Freios com sistema antitravamento e "EBD" - Distribuição eletrônica de frenagem TO - Couro "Vienna" Preto

. "ASR" - Controle de tração TQ -  Couro "Vienna" Marron

. "ESC" - Controle eletrônico de estabilidade TS - Couro "Vienna" Bege 

. "Keyless" - Sistema de alarme com comando remoto 

. "Park Pilot" - Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro

. "Piloto automático" - Controle automático de velocidade

. 6 airbags (2 frontais com desativação do lado do passageiro, 2 laterais nos bancos dianteiros e 2 de cortina) Sólidas:

. Acendedor de cigarros e cinzeiro no console central 0Q0Q - Branco Puro

. Aplicações decorativas internas "Silver diamond" (Painel e portas)

. Ar-condicionado "Climatronic"  de 3 zonas 

. Assistente de partída em subidas Metálicas:

. Bancos dianteiros com aquecimento e ajuste elétrico do encosto no lado do motorista  8E8E - Prata Sargas

. Banco do motorista com ajuste lombar elétrico X3X3 - Cinza Indium

. Bloqueio eletrônico do diferencial "EDS / XDS" Z2Z2 - Azul Night

. Descanso de braço dianteiro com ajuste de altura / longitudinal e porta-objetos P0P0 - Marron Oak

. Detector de fadiga K5K5 - Prata Tungstênio 

. Direção elétrica 5P5P - Vermelho Crimson

. Cintos de segurança traseiros de 3 pontos 4P4P - Azul Harvard

. Computador de bordo com display multifuncional "Plus" 4T4T - Bege sand

. Console central com apliques  "Silver"

. Encosto do banco traseiro dividido, com descanso de braço central e porta-copos

. Espelho retrovisor interno com antiofuscamento automático (eletrocrômico) Perolizada:

. Espelhos retrovisores externos elétricamente ajustáveis, aquecíveis e com anti-ofuscamento automático 2T2T - Preto Mystic

  no lado do motorista 

. Faróis de neblina 

. Fixação de assento de criança com sistema ISOFIX® 

. Frisos externos cromados

. Freio de estacionamento eletrônico e função Auto-Hold 

. Iluminação ambiente em LED na região dos pés (frente)

. Indicador de perda da pressão dos pneus 

. Lanternas traseiras em LED 

. Lanterna traseira de neblina

. Luzes de leitura dianteira e traseira 

. Para-sóis com espelho iluminado 

. Porta-copos dianteiro com cobertura 

. Seleção do perfil de condução “Mode” (Normal / Esporte / Eco /Comforto/Individual)  com "DCC" - Regulagem adaptável do chassi

. Relógio analógico no painel de instrumentos 

. Revestimento dos bancos em couro "Vienna"

. Roda sobressalente de liga leve

. Rodas de liga leve 18"  "Dartford"  com pneus auto-selantes 235/45 R18 

. Sensor de chuva 

. Sistema Infotainment "Discover Media" com rádio CD-Player, tela touchscreen de 6,5", App-Connect, 

  comando de voz, sensor de aproximação, Bluetooth, entrada para 2 SD-Cards, conexão USB + Aux-In 

  com interface para iPod / iPhone , sistema de navegação e 8 alto-falantes

. Sistema Kessy (acesso ao veículo sem o uso da chave e botão para partida do motor)

. Sistema "Start-Stop"

. Tampa porta-malas "Easy Open" com abertura por sensor sob o para-choque traseiro e fechamento por comando elétrico

. Tapetes adicionais 

. Tomada 12V no console central e porta-malas 

. Transmissão automática DSG de 6 velocidades com função Tiptronic

. Volante multifuncional em couro com comandos do rádio, computador de bordo e controle automático de velocidade

*Potência: 100% Gasolina

Pacotes

PS4 . Teto solar elétrico - panorâmico
 Tabela temporária e provisória, sujeita a modificações diárias. Para uso exclusivo e simples consulta por parte do profissional vendedor.

Principais itens de série

 -

Obriga

Diagrama de Oferta MY'17  

Novo Passat Comfortline  2.0 TSI - 220cv*
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Pacote que deve ser programado 
obrigatoriamente: WZK 
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