Certyfikat Jakości Pojazdu
DCO/P15 /93111-CJP/070417

Dane samochodu
Marka
Model/Typ
Numer nadwozia

VOLKSWAGEN
Passat Variant [B7] 10-14/Passat 1.8 TSI Highline DSG
WVWZZZ3CZCE170261

Poj. silnika [ccm]
Data 1. rej.

1798
11-05-2012

Moc silnika [kW]
Kolor nadwozia

160/118

Wyposażenie
ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania; Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i
pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne); ASR - system zapobiegający poślizgowi kół podczas
przyspieszania; Asystent siły hamowania; Automatyczne włączanie świateł awaryjnych w przypadku nagłego
hamowania; Chromowane listwy na osłonie chłodnicy; Chromowane listwy progowe; Chromowane obramowania
szyb bocznych; Czujnik ciśnienia w oponach; Czujnik deszczu; Czujnik odległości przy parkowaniu przód/tył;
Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home; Dywaniki - wykładzina;
Dźwignia zmiany biegów w skórze; EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego; El. podnoszenie szyb,
przód i tył; Elektromechaniczny hamulec postojowy z funkcją Auto-Hold; Elementy dekoracyjne szczotkowane
aluminium na desce rozdzielczej, konsoli środkowej i drzwiach; ESP - system stabilizacji toru jazdy; Felgi
aluminiowe 17 Michigan z ogumieniem samouszczelniającym się 235/45; Fotel kierowcy - elektryczna regulacją
odcinka lędźwiowego oraz pochylenia oparcia; Fotel pasażera - manualna regulacja oparcia i odcinka lędźwiowego;
Fotele przednie - komfortowe; Fotele przednie - manualna regulacja wysokości; Fotele przednie - podgrzewane;
Gniazdo 12V w bagażniku; Gniazdo 12V w tylnej części konsoli środkowej; Gniazdo Aux-in; Immobilizer;
Kierownica skórzana, 3-ramienna; Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna w skórze z funkcją zmiany biegów;
Kierunkowskazy LED w obudowie lusterek zewnętrznych; Kieszenie w oparciach foteli przednich; Klamki w kolorze
nadwozia; Klimatyzacja automatyczna Climatronic - 2 strefowa; Kolumna kierownicy regulowana w dwóch
płaszczyznach; Koło zapasowe - pełnowymiarowe aluminiowe dla felg 17 calowych; Komputer pokładowy MFA
Plus; Lakier metalik; Lakier uni; Lampki do czytania - przód/tył; Listwy boczne - chromowane; Lusterka boczne
elektrycznie regulowane i ogrzewane; Lusterka boczne w kolorze nadwozia; Lusterka make-up w osłonach
p/słonecznych, podświetlane; Lusterko boczne po stronie kierowcy automatycznie przyciemniające się; Lusterko
wsteczne przyciemniające się automatycznie; MSR- układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem; Oparcie
tylnej kanapy z podłokietnikiem i otworem na długie przedmioty; Pakiet Nawigacja (Lampy Bi-ksenonowe z funkcją
dośw. zakrętów i spryskiwaczami + światła dzienne LED + tylne lampy LED, System kontroli ciśnienia w oponach,
System nawigacji satelitarnej RNS 510 , pakiet, Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania skrętu); Pasy
bezpieczeństwa z przodu i z tyłu, 3-punktowe; Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód;
Podgrzewane dysze spryskiwaczy; Przedni podłokietnik ze schowkiem; Radio RCD 310 CD/MP3 + 8 głośników;
Relingi dachowe - chromowane; Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, podświetlany, zamykany z
funkcją chłodzenia; Schowek w konsoli dachowej - zamykany; Schowek w konsoli środkowej z przodu z 2
miejscami na napoje i gniazdem 12V; Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, przód; Sygnalizacja
zmęczenia kierowcy - sygnał dźwiękowy i wizualny na ekranie MFA; System odblokowywania tylnej kanapy z
bagażnika; System odzyskiwania energii przy hamowaniu; System stabilizacji toru jazdy przyczepy; Szyby
barwione; Światła do jazdy dziennej; Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania skrętu; Tapicerka łączona
Alcantara/Vienna; Tempomat; Tylna kanapa składana, dzielona; Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego,
tył; Uchwyty na kubki - przód/tył; Uchwyty na torby w bagażniku; Wspomaganie układu kierowniczego,
elektromechaniczne, progresywne - zależne od prędkości auta; Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera; Zaczepy
do mocowania bagażu w bagażniku; Zamek centralny z pilotem; Zderzaki w kolorze nadwozia.

Ocena szczegółowa (wg listy kontrolnej)

Oceniana grupa
Układ jezdny
Zespół napędowy

Wynik
dobry
poprawny

Układ wydechowy

bardzo dobry

Ocena końcowa
W wyniku sprawdzenia ponad 100 pkt. kontrolnych w pojeździe stwierdza się:
*** Pojazd spełnia standardy techniczne DEKRA dla samochodów używanych ***

Ocenę wykonał: Grzegorz Jędrzejewski, WW

