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ULKOVÄRIT
C2A1

Moonstone Grey -normaaliväri
GTX-mallit ilman lisähintaa

Metalli- ja helmiäisvärit
P8A1

Kings Red -erikoismetalliväri
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845

GTX Launch
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170

GTX Launch

3 030

3 030

645

645

ISTUIMET JA VERHOILUT
PBJ

Top Sport Interior Plus -paketti, väri Black / Platinum Grey
Sähkösäätöiset urheiluistuimet edessä muistitoiminnoin sisältäen kiinteän
pääntuen. Mikrokuituverhoilu Art Velours
Reisituen pituussäätö ja sähkösäätöinen ristiseläntuki hierontatoiminnolla.

JATKOTURVA
EJ1

Merkkiuskolliselle yksityisasiakkaalle veloituksetta

Jatkoturva 1 lisävuosi
Kokonaiskilometrimäärä maks. 100 000 km.
Tehdastakuu 2 vuotta. (2+1)

Hinta asennettuna

JÄLKIASENTEISET LISÄVARUSTEET
UV00933

Ensto One Home latauslaite
Maksimiteho 11 kW (3 X 16A)
Laitteen hinta ilman asennusta 750 €

Hinta asennettuna sisältää latauslaitteen ja
perusasennuksen 1)

1399

1 399

UV00930

Keba KeContact P30, X-sarja latauslaite verkkoyhteydellä
Maksimiteho 22 kW (3 X 32A)
Laitteen hinta ilman asennusta 1799 €

Hinta asennettuna sisältää latauslaitteen ja
perusasennuksen 1)

2 499

2 499

Ensto One Home

Keba KeContact P30,
X-sarja

1) Perusasennuksen sisältö (kattaa noin 95% pientalokohteista):
Vikavirtasuoja tarvittaessa, latauspisteen pinta-asennus (asennus seinään), latauspisteelle tarvittava pinta-asennettava syöttökaapeli, max. 15 m
(kaapeloitava suoraan sähkökeskukselta), läpivienti puurakenteeseen (betoniseinien läpiviennit veloitetaan erikseen), tarvittavat pintaasennustarvikkeet, edellä mainittujen tarvikkeiden sähköasennustyö , latauslaitteen sähkönsyötön kytkeminen kiinteistön sähkökeskukseen,
kytkeminen vapaaseen sulakkeeseen, käyttöönottotarkastus ja dokumentointi, käyttö- ja huoltokoulutus haltijalle.
Asennuskumppani Plugit Oy. Perusasennukseen kuulumattomat lisätyöt hinnoitellaan erikseen ja Plugit Oy laskuttaa ne suoraan
loppuasiakkaalta.

Osa lisävarusteista vaikuttaa auton toimintamatkaan ja kulutukseeen .
Oikeus muutoksiin pidätetään. Myynti: Volkswagen-jälleenmyyjät. Maahantuoja: K Auto Oy.
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HINNASTON LISÄTIEDOT JA TARKENNUKSET
We Connect-palvelut ja App-Connect älypuhelinliitäntä
We Connect -palvelujen käyttöä varten asiakas tarvitsee Volkswagen ID-käyttäjätilin ja hänen on kirjauduttava We Connect -palveluun käyttäjänimellä ja salasanalla.
Lisäksi on tehtävä Volkswagen AG:n kanssa erillinen We Connect-sopimus. We Connect -palvelun mobiilien verkkopalvelujen käyttäminen on mahdollista auton integroidun
internetyhteyden kautta. Volkswagen AG vastaa niihin liittyvistä Euroopan sisällä syntyvistä datakustannuksista lukuunottamatta Streaming & Internet -palveluja ja joitain
yksittäisiä In-Car-sovelluksia. Maksuttoman We Connect -sovelluksen käyttäminen edellyttää soveltuvalla iOS- tai Android-käyttöjärjestelmällä varustettua älypuhelinta ja
dataoption sisältävää SIM-korttia sekä olemassa olevaa tai erikseen solmittavaa sopimusta matkapuhelinoperaattorin kanssa. Yksittäisten palvelujen käytettävyys saattaa
vaihdella maakohtaisesti. Palvelut ovat käytettävissä sopimuksen voimassaoloajan mukaan ja niihin saattaa sopimusaikana tulla sisällöllisiä muutoksia.
Maksuton We Connect -sovellus on ladattavissa älypuhelimeen Apple Storesta ja Google Play Storesta.
Auton valmistaja ja maahantuoja eivät vastaa eri valmistajien mobiililaitteiden yhteensopivuudesta auton App-Connect ja Bluetooth -järjestelmien kanssa.
We Connect -asiakastukeen saat parhaiten yhteyden We Connect - tai We Connect ID -sovelluksen yhteystiedot kohdasta tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen:
Volkswagen ID-mallit

we-support@volkswagen.de

Muut Volkswagen -mallit

weconnect-support@volkswagen.de

Kuljettajaa avustavat järjestelmät
Kuljettaa avustavien järjestelmien tarkoitus ei ole hallita autoa kuljettajan puolesta ja kuljettajan pitää olla aina valmiina puuttumaan järjestelmien toimintaan ja kantaa vastuu
auton turvallisesta ajamisesta. Avustien toiminta järjestelmärajoitteiden puitteissa perustuu mm. autoon asennettuihin tunnistimiin ja niiden välittämiin tietoihin.
Jotta avustavat järjestelmät toimivat oikein, tulee tunnistimien pintojen olla paljaita, puhtaita ja ehjiä.
Järjestelmien toimintaan voivat vaikuttaa myös ulkopuoliset tekijät kuten liikennemerkkien tai tiemerkintöjen huono kunto, havaittavuus tai sääolosuhteet.
Lisätietoja kuljettajaa avustavista järjestelmistä löytyy mm. auton käyttöohjekirjasta.
Navigaattorin ja kuljettajaa avustavien järjestelmien käyttämä karttamateriaali
Autojen navigointijärjestelmissä käytettävän karttamateriaalin sekä sen sisältämät nopeusrajoitustiedot toimittaa Volkswagen AG:n ulkopuolinen toimittaja. Karttamateriaalin
toimittaja voi vaihdella riippuen käytettävästä navigointijärjestelmästä. Myös osa kuljettajaa avustavista järjestelmistä (mm. ennakoiva mukautuva vakionopeussäädin pACC)
käyttää toiminnassaan karttamateriaalin sisältämiä nopeusrajoitustietoja. Karttamateriaalin mahdollisesti sisältämät virheet tai virheelliset nopeusrajoitustiedot johtuvat
materiaalin toimittajan virheellisistä tiedoista ja havaituista virheistä tai puutteista tulee olla yhteydessä karttamateriaalin toimittajaan.

Oikeus muutoksiin pidätetään. Myynti: Volkswagen-jälleenmyyjät. Maahantuoja: K Auto Oy.
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