
 
 

 

A 2018. április 16-29. közötti Ötöslottó Szuper Szerencsehetek 

nyereményautóinak főbb jellemzői 

 

 

 

SEAT Arona 1.0 TSI Style, 5 ajtós 

(70 KW / 95 LE, 5 fokozatú kézi váltó) 

 

6 hangszóró 

Bluetooth 

Dobfékek hátul 

Elektromos ablakemelők elöl és hátul 

Elektromosan állítható, ill. behajtható és fűthető 

tükrök 

ESC elektronikus stabilitás kontroll 

Fényezett lökhárítók 

Halogén fényszórók 

Hővédő üveg 

ISOFIX/Top Tether a hátsó üléseken 1+1 

Komfort felfüggesztés elől és hátul 

Ködfényszóró kanyarodófénnyel 

Könnyűfém keréktárcsa 

Központi zár távirányítással 

Manuális klímaberendezés 

Media System Colour 

Multifunkciós bőrkormány 

Parkolószenzor hátul 

Színre fújt tükörházak és kilincsek 

Szükségpótkerék 16" 

 

Biztonsági csomag (Függöny és oldallégzsák,  Hill start assist, Hárompontos biztonsági övek, Biztonsági 

öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés, Abroncs nyomás ellenőrző szenzor, Front assist, Nappali 

menetfény, Kikapcsolható utas oldali légzsák) 

Driver csomag (Fáradtságérzékelés, Tempomat) 

Full LED csomag "Stlye" (Full LED fényszóró, LED nappali menetfény, Hátsó LED lámpa, Belső LED 

hangulatvilágítás) 

Connectivity csomag: Full Link, AUX-IN bemenet, 2 USB csatlakozó, SD kártyahely, Hangvezérlés, 8" 

érintő kijelző 

Spring csomag: Climatronic, Esőszenzor, Automatikusan elsötétedő belső tükör, Coming & Leaving 

home funkció 

Summer csomag: Sötétített üvegezés, Krómozott ablakkeret 

Téli csomag: Fűthető első ülések, Fűthető ablakmosó fúvókák 

 

  



 
 

 

VW Golf Variant Comfortline BMT 1.4 TSI, 4 ajtós 

(1395 ccm, 125 LE) 

 

Blokkolásgátló (ABS) 

Elektro-mechanikus szervokormány 

Elektromos ablakemelők elöl/hátul 

Elektromos rögzítőfék, "Auto-Hold" 

Elektronikus differenciálzár (XDS) 

Elektronikus indításblokkoló 

Elektronikus kézifék 

Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP) 

Fáradtságérzékelő szenzor 

Fényezett külső tükörházak 

Fényezett lökhárítók 

Függönylégzsák elöl/hátul 

Fűthető hátsó ablak, időkapcsolóval 

Gyalogosfelismerő rendszer 

Halogén fényszóró 

Hátsó ködlámpa 

Hátsó lámpa LED-technikával 

ISOFIX előkészítés hátul 

Klímaberendezés "Climatic" 

Ködfényszóró elöl, kanyarodási fénnyel 

Könnyűfém keréktárcsa 

Külső tükrök, elektromosan állítható 

LED-es nappali fény 

Multifunkciós bőrkormány (3 küllős) 

Multifunkciós kijelző "Plus" 

Normál méretű acél pótkerék 

Oldallégzsák elöl 

Osztott, dönthető hátsó üléstámla 

Pohártartó elöl (2 db) 

Rádió-távirányítású központi zár 

Rádió "Composition Colour" 

Start-Stop rendszer 

Tárcsafék elöl, hátul 

Távolságtartó automatika (ACC) 

Tetőléc 

Vezető- és utasoldali légzsák elöl, 

Zöld hővédő üvegezés 

 

 

Komfort csomag 

- klímaberendezés "Climatronic" automata klímaberendezés  

- esőérzékelős ablaktörlő, belső tükör automatikus elsötétítéssel 

- automatikus fényszóró aktiválás, "Coming home" funkció 

- Parkolóradar elöl/hátul figyelmeztető hangjelzéssel 

- jobboldali tükör parkolóállással 

Rádió "Composition Media" 

- színes, 20,3 cm TFT-érintőképernyő, CD-/MP3-lejátszóval 

- 8 hangszóróval, 4 x 20W 

- SD-kártya olvasó (SD-kártyát nem tartalmaz!) 

- multimedia beme net "AUX-IN" és "USB" iPod/iPhone kompatibilis 

- telefonelőkészítés "Bluetooth" 

- közelítés-érzékelő szenzor, FM rádióvétel 

Téli csomag (fűthető első ülések, fűthető ablakmosó fúvókák, fényszórómosó berendezés) 

ergoActive vezetőülés ( fűthető sportülések elöl, 14 irányban állítható vezetőülés) 

Komfort csomag  

- automata klímaberendezés "Climatronic" 

- esőérzékelős ablaktörlő, belső tükör automatikus elsötétítéssel 

- automatikus fényszóró aktiválás, "Coming home" funkció 

- Parkolóradar elöl/hátul figyelmeztető hangjelzéssel 

- jobboldali tükör parkolóállással 

Rádió "Composition Media" 

- színes, 20,3 cm TFT-érintőképernyő 

- CD-/MP3-lejátszóval, 8 hangszóróval, 4 x 20W 

- SD-kártya olvasó (SD-kártyát nem tartalmaz!) 

- multimedia bemenet "AUX-IN" és "USB" iPod/iPhone kompatibilis 

- telefonelőkészítés "Bluetooth" 

- közelítés-érzékelő szenzor, FM rádióvétel 

  



 
 

 

Volkswagen Passat Highline BMT 2.0 TDI SCR DSG 4-ajtós 
(1968 ccm, 150 LE, DSG automata váltó) 

 

Automatikus fényszóró bekapcsolás 

Automatikusan elsötétedő külső tükör 

Belső tükör automatikus elsötétedéssel 

Blokkolásgátló (ABS) 

Elektro-mechanikus szervokormány 

Elektromos ablakemelők elöl/hátul 

Elektromos rögzítőfék ("Auto-Hold") 

Elektronikus differenciálzár (EDS) 

Elektronikus indításblokkoló 

Elektronikus kézifék 

Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP) 

Esőérzékelős ablaktörlő-berendezés 

Fáradtságérzékelő szenzor 

Fényezett külső tükörházak 

Fényezett lökhárítók 

Front Assist, City-vészfék funkció 

Függönylégzsák elöl/hátul 

Fűthető első ülések 

LED-es főfényszóró 

Hátsó ködlámpa 

Hátsó lámpa LED-technikával 

ISOFIX előkészítés hátul 

Kilépő világítás az első ajtókban 

Kipörgésgátló (ASR) 

Klímaberendezés "Climatronic", 3 zónás 

Komfort indításfunkció ("Press & Drive") 

Ködfényszóró elöl, kanyarodási fénnyel 

Könnyűfém keréktárcsa 

Külső elektromosan állítható és behajtható külső 

tükrök 

Multi Collision fék 

Multifunkciós bőrkormány (3 küllős) 

Multifunkciós kijelző "Premium" 

Nappali fény 

Oldallégzsák elöl 

Öntömítő abroncsok (pótkerék nélkül) 

Parkolóradar elöl/hátul 

Rádió-távirányítású központi zár 

Rádió "Composition Media" 

Rögzítőszem a csomagtérben (4 db) 

Sportülések elöl 

Start-Stop rendszer 

Tárcsafék elöl, hátul 

Távolságtartó automatika (ACC) 

Vezető- és utasoldali légzsák elöl, 

Zárható kesztyűtartó világítással 

Zöld hővédő üvegezés 

 

Business csomag  

- riasztó berendezés 

- sötétített üvegezés a "B"-oszloptól 

- navigációs rendszer "Discover Media" 

- európai térkép "SD"-kártyán 

- Car-Net "Guide & Inform Basic" 3 évig ingyenes 

- Volkswagen Media Control 

Technikai csomag 

- park Assist 2.0 parkolást segítő rendszer 

- parkoló radar elöl/hátul 

- tükörházba integrált környezetvilágítás 

- vezetőoldali külső tükör automatikus elsötétedéssel 

- utasoldali külső tükör parkolóállással 

- tolató kamera "Rear Assist" 

 

  



 
 

 

Volkswagen Arteon Elegance 2.0 TDI SCR DSG 4-ajtós 

illetve 

Volkswagen Arteon R-Line 2.0 TDI SCR DSG 4-ajtós 

(1968 ccm, 7 fokozatú DSG váltó) (190 LE / 4Motion: 239 LE) 

 

Automatikus fényszóró bekapcsolás 

Blokkolásgátló (ABS) 

Elektromos ablakemelők elöl/hátul 

Elektromos rögzítőfék ("Auto-Hold") 

Elektromosan állítható, behajtható és fűthető 

külső tükrök (bal aszférikus / jobb konvex) 

Elektronikus differenciálzár (EDS) 

Elektronikus indításblokkoló 

Elektronikus kézifék 

Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP), 

fékasszisztens 

Esőérzékelős ablaktörlő 

Fáradtságérzékelő szenzor 

Függönylégzsák elöl/hátul 

Fűthető első ülések 

Gyalogosfelismerő rendszer 

Hátsó ködlámpa 

Hátsó lámpa LED-technikával - dinamikus 

irányjelző 

Hővédő üvegezés 

ISOFIX előkészítés hátul 

Kilépő világítás az első ajtókban 

Kipörgésgátló (ASR) 

Klímaberendezés "Climatronic", 3 zónás 

(automata) 

Könnyűfém keréktárcsa 

LED-es fényszóró 

Multifunkciós bőrkormány (3 küllős) 

Normál méretű könnyűfém pótkerék 

Oldallégzsák elöl 

Parkolóradar elöl/hátul 

Szervokormány, sebességfüggő 

szabályozással 

Rádió-távirányítású központi zár 

Rádió "Composition Media" (színes, 20, 3 

cm TFT-érintőképernyő;  CD-/MP3-

lejátszóval; 8 hangszóróval, 4 x 20W, SD-

kártya olvasó; AUX-IN és USB bemenet; 

telefonelőkészítés (Bluetooth), FM 

rádióvétel) 

Sávtartó rendszer ("Lane Assist") 

Segélyhívó és Security & Service csomag 

Start-Stop rendszer 

Távolságtartó automatika ("Front Assist", 

városi vészfékfunkció, sebességszabályzó 

(Tempomat) távolságtartó automatikával, 

sebességhatárolóval) 

Tolató kamera ("Rear Assist") 

Top-komfortülések elöl 

Vezető- és utasoldali légzsák elöl 

 

"Business" csomag (W56) 

 - Navigáció funkció, "Discover Media" ("Composition Media" rádióhoz) 

 - Európai térkép "SD"-kártyán 

 - Car-Net "Guide & Inform Basic" 3 évig ingyenes 

 - Sötétített hővédő üvegezés "B" oszloptól 65%-os fényszűréssel 

 - Riasztóberendezés belsőtér védelemmel 

 - Volkswagen MediaControl és App-Connect 

- Proaktív utasvédelmi rendszer (ablakok és tolótető bezárása, biztonságiöv előfeszítés 

Active Info Display (színes kijelző, különböző Info-profil állítható be) 

Dinamikus fényszóró szabályzás („Dynamic Light Assist") 

Easy Open csomag (csomagtérajtó komfortnyitással,  kulcs nélküli nyitás/zárás és indítás, indítógomb 

a középkonzolon ) 

Közlekedési táblát felismerő rendszer 

Parkolást segítő rendszer, parkolóradar elöl/hátul 


