Cenová nabídka
Jméno:

CB Auto a.s.

Sídlo:

Dr. Milady Horákové 1477, 37005 České Budějovice

IČO:

26031868

Info email:

DIČ:

CZ26031868

Tel:

Zapsaný v OR:

1174

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic 2104176245/2700

IBAN:

BIC/SWIFT:

Zástupce:

Miler Josef Mobil: +420 724 892 406 Email: miler@cb-auto.cz

Tovární značka:

Volkswagen

Model:

T-Roc 1,0 TSI 6G

Objem motoru:

999 ccm

Barva vozu:

Červená Flash

Výkon kW/k:

81/110

Barva potahů:

Titanově černá

Převodovka:

6-stupňová převodovka

Kód barvy:

D8D8 / EL

+420385102415

A112CX22

Číslo karoserie:

Číslo komise:

Poznámky:

Cena vozidla
Cena vozidla v Kč včetně 21% DPH:
Základní cena vozidla

494 900,--

Barva vozidla / obj. kód: Červená Flash / D8D8

4 000,--

Zvláštní výbava / obj. kód:
Prodloužená záruka 4 roky/80.000 km / EA5

6 000,--

Cena vozidla a výbavy včetně 21% DPH:

504 900,--

Konečná cena vozidla včetně 21% DPH:
21% DPH:
Konečná cena vozidla bez DPH:

504 900,-87 627,27
417 272,73

Tuto nabídku lze přijmout výslovně bez odchylek a dodatků, jinak se jedná o novou nabídku. Za přijetí nabídky se považuje pouze vlastnoruční podpis
smlouvy.

„Veškeré zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nejsou nabídkou ve smyslu
ustanovení §1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku“
České Budějovice, dne: 06.10.2020

Dovolujeme si Vás upozornit, že při interních šetřeních bylo zjištěno, že při měření hodnoty CO2 v rámci
homologace vozidel byly zjištěny odchylky od hodnot uváděných v technickém průkazu, propagačních a
dalších materiálech k vozidlu, které jsou tedy (spolu s uváděnou spotřebou vozidla) nepřesné. Snažíme
se, co nerychleji objasnit příčinu těchto odchylek a v případě potřeby tyto hodnoty po dohodě s
příslušnými úřady upravit. Výrobce dělá vše pro to, aby v co nejkratší době objasnil danou situaci.
Zdůrazňujeme, že Vaše vozidlo je po technické stránce bezpečné a provozuschopné. Jakmile budeme
znát přesnou/správnou hodnotu spotřeby a emisí CO2, budeme Vás o nich informovat. Platnost nabídky
je 14 dnů od jejího vystavení.
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Sériová výbava vozu Volkswagen T-Roc 1,0 TSI 6G:
-

16" kola z lehké slitiny "Chester"
18" dojezdové rezervní kolo
2 reproduktory
Akustické a grafické upozornění
Asistent rozjezdu do kopce
Automatický spínač světlometů
BEZ externí zdířky (USB apod.)
Bez označení motoru vzadu
Bezpečnostní šrouby proti krádeži kol
Boční a hlavové airbagy vpředu
Centrální zamykání s bezpečnostní
Čelní airbag řidiče a spolujezdce
Čelní sklo tepelně izolující
Černý dekor "Deep Matt"
Dešťový senzor
Digitální radiopřijímač (DAB+)
Dvě lampičky na čtení vpředu
Dvě opěrky hlavy vpředu, tři vzadu
Elektrické ovládání oken vpředu i vzadu
Elektromechanická parkovací brzda
Elektronický imobilizér
Emise splňující EU6 normu
Front Assist
Halogenové světlomety
Hlavice řadicí páky v kůži
Chromované lišty bočních oken
Infotainment Ready2Discover
ISOFIX
Jedna koncovka výfuku
Jednotónový klakson
Koncové mlhové světlo

-
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Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneu
Kožený volant
Lane Assist
LED zadní světla
Make-up zrcátka ve slunečních clonách
Manuální klimatizace Climatic
Palubní literatura v českém jazyce
Palubní počítač "Plus"
Posilovač řízení
Potahy sedadel v látce
Povinná výbava
Přední kotoučové brzdy 16"
Přístrojová deska
Sada nářadí a zvedák vozu
Sedadlo řidiče výškově nastavitelné
Start-Stop systém
Stěrač zadního skla
Systém rozpoznání chodce
Textilní koberečky
Tísňové volání
Tónovaná skla v zeleném odstínu
Tříbodové bezpečnostní pásy vpředu a
Variabilní podlaha zavazadlo. prostoru
Vnější zpětná zrcátka
Vnější zpětná zrcátka a kliky dveří
Vnější zpětné zrcátko na straně
Vnější zpětné zrcátko na straně řidiče
Vnitřní zpětné zrcátko
Výrobní závod Setubal
Zadní kotoučové brzdy 15"
Zadní sedadlo nedělené

