
19.01.2021 
1/5 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

CENOVÁ NABÍDKA  
 

Jméno: CB Auto a.s.  

Sídlo: Dr. Milady Horákové 1477, 37005 České Budějovice 

IČO: 26031868 Info email:  

DIČ: CZ26031868 Tel: +420385102415 

Zapsaný v OR: 1174  

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic 2104176245/2700 

IBAN: BIC/SWIFT:  

Zástupce: Kukačka Radek Mobil: Email: r.kukacka@cb-auto.cz 

 

Jméno:  

Sídlo/Bydliště: ,  

IČO/RČ/č.OP:  Info email:  

DIČ:  Tel:  

Zástupce: Mobil: Email:  

 

Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na http://www.porsche.co.cz/osobni-udaje, případně si 
vyžádejte tištěnou verzi u svého prodejce. 
 

Tovární značka: SEAT 

Model: Ateca XPERIENCE 1.5 TSI 150k KHP8OX21 

Objem motoru: 1498 ccm Barva vozu: Lava modrá 

Výkon kW/k: 110/150 Barva potahů: šedá/černá 

Převodovka: 6-stupňová převodovka Kód barvy: 0F0F / BL 

Číslo karoserie: VSSZZZ5FZM6516076 Číslo komise: 0989841 

 
Palivo: Benzin 95 
Hodnota CO2 – kombinovaná (NEDC): 131 g/km 
Spotřeba - kombinovaná (NEDC): 5.7 l/100km 
 

Poznámky:  

 
Cena vozidla ze sériové produkce výroby v CZK včetně 21% DPH: 

 

 
Základní cena vozidla 724 900,-- 

 
Barva vozidla / obj. kód: Lava modrá / 0F0F 15 500,-- 

 
Zvláštní výbava / obj. kód:   
Alarm / WAS  6 900,-- 

- včetně funkce "SAFE" 
Bezdotykové elektrické ovládání 5. dveří / PHE 7 900,-- 

- "virtuální pedál" otevírání a zavíraní víka zavazadlového prostoru pomocí pohybu nohy 
- včetně funkce SAFE 
- pouze ve spojení s alarmem 

Čalounění Dinamica / PL7 9 500,-- 

- černý velur 
- sportovní sedadla 
- šedé prošití 
- výplně dveří v umělé kůži (černé) 

Paket Safe Driving M+ / PDG 13 900,-- 

- adaptivní tempomat 
- Lane Assist 
- Light Assist 
- rozpoznávání dopravních značek (pouze s navigačním systémem) 

Paket Schránky / PST 1 500,-- 
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- výsuvné schránky pod předními sedadly 
Parkovací asistent / PK5 13 500,-- 

- umožňuje příčné nebo podélné automatické zaparkování částečně bez zásahu řidiče 
- včetně předních a zadních parkovacích senzorů 

Prodloužená záruka výrobce na 5 let nebo / YW8 0,-- 

maximálně 100 000 km (Prodloužená záruka se skládá z 2leté zákonné záruky a 3leté prodloužené záruky 
výrobce. Prodloužená záruka je poskytována u všech autorizovaných servisů SEAT a je v plném rozsahu 
záručních podmínek stanovených výrobcem). 

Příprava pro tažné zařízení / WRP 4 500,-- 
Vyhřívané čelní sklo Climacoat / PW2 9 500,-- 

- se schopností odrážet sluneční paprsky 
 

Cena vozidla a výbavy včetně 21% DPH: 807 600,-- 

 
 

 
 
Konečná cena vozidla včetně 21% DPH: 807 600,-- 

21% DPH: 140 161,98 
Konečná cena vozidla bez DPH: 667 438,02 
  

Zvolená příplatková výbava nahrazuje sériovou výbavu stejného charakteru, i když to není u jednotlivých položek 
uvedeno. 
 
Vezměte prosím na vědomí, že hodnoty spotřeby paliva a exhalace emisí ve výfukových plynech uvedené v 
dokumentaci k vozidlu jsou platné pro konkrétní vozidlo v konfiguraci, jak bylo dodáno výrobcem. Jakákoliv 
dodatečná montáž příslušenství (včetně doplňkové výbavy na základě dodatečné objednávky zákazníka) do/na 
vozidlo může tyto hodnoty ovlivnit. Vzhledem k přechodu na nový měřící cyklus WLTP mohou být hodnoty spotřeby a 
emisí v dříve vydaných propagačních materiálech k vozidlu uvedeny rozdílně. 
 
České Budějovice, dne: 19.01.2021 
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Sériová výbava vozu SEAT Ateca XPERIENCE 1.5 TSI 150k: 

 

- 12V zásuvka vpředu 

- 18" kola z lehkých slitin Performance I 

 - pneumatiky 215/50 R18 pro přední pohon 

 - pneumatiky 225/50 R18 pro 4Drive 

- 2x ISOFIX + TopTether vzadu 

- 3,5" barevný displej palubního počítače 

- ABS + ASR + ESC + XDS 

- Airbag řidiče a spolujezdce 

 - deaktivovatelný airbag spolujezdce 

 - kolenní airbag řidiče 

- Ambientní LED osvětlení 

 - vícebarevné osvětlení dveřních panelů 

 vpředu 

 - osvětlení prostoru pro nohy vpředu 

- Automatická klimatizace Climatronic 

 - dvouzónová 

- Bezpečnostní šrouby litých kol 

- Boční airbagy vpředu a hlavové airbagy 

- Coming Home + Leaving Home funkce 

 - funkce prodlouženého zhasínání světel 

- Čalounění - šedá/černá Boston 

 - látka/kůže 

- Čtecí lampičky vpředu a vzadu 

- Dělená a sklopná opěradla zadních 

 sedadel 

 - vč. průvlaku na dlouhé předměty 

 - zadní loketní opěrka 

- Dešťový a světelný senzor 

 - automatické stěrače 

 - automatické světlomety 

- Digitální příjem rádia (DAB) 

- Dodatečné stříbrné obložení karoserie 

 - přední a zadní nárazník 

 - boční lišty na dveřích 

- Dojezdové rezervní kolo 

- Držák nápojů vpředu 

- eCall 

 - funkce nouzového volání 

- Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu 

 - vč. automatických dojezdů všech oken 

- Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná 

 vnější zpětná zrcátka 

 - včetně parkovací funkce 

 - s osvětlením nástupního prostoru 

- Elektromechanická parkovací brzda 

 - s funkcí Autohold 

- Elektronická uzávěrka diferenciálu 

 na přední nápravě (XDS) 

- Elektronický imobilizér 

- Front Assist 

 - systém sledování provozu před vozidlem 

 - funkce nouzového brzdění 

- Full LED přední světlomety + LED světla 

 pro denní svícení 

- Full Link 

 - Apple CarPlay 

 - Android Auto 

 (Aplikace Android Auto není na českém 

 trhu oficiálně podporována) 

- Hliníkové nástupní lišty na prahu dveří 

 - osvětlené 

- Chromovaná maska chladiče 

- Chromové lišty oken 

- Indikátor optimálního řazení 

- Kessy 

 - bezklíčkový přístup/startování vozu 

 tlačítkem 

- Komfortní podvozek 

- Lakovaná vnější zpětná zrcátka s 

 uvítacím světlem a lakované kliky dveří 

- LED přední mlhovky 

 - s integrovanou funkcí odbočovacích 

 světel 

- Navigační systém 9,2" 

 - 9,2" barevný dotykový displej 

 - 2x USB-C vpředu 

 - 2x USB-C vzadu (nabíjecí) 

 - handsfree Bluetooth 

 - Wi-Fi hotspot 

 - 8 reproduktorů 

 - hlasové ovládání 

 - interní úložistě 10GB 

 - Full Link (Android Auto, Apple 

 CarPlay) 

 (aplikace Android Auto není na českém 

 trhu oficiálně podporována) 

- Odjištění opěradel zadních sedadel ze 

 zavazadlového prostoru 

- Osvětlená a uzavíratelná schránka před 

 spolujezdcem 

- Osvětlení zavazadlového prostoru 

- Ozdobné krytky středů kol 

 - s logem SEAT 

- Paket chrom v interiéru 

- Parkovací senzory vzadu 

- Podélné střešní nosiče - chrom 

- Polokožená sportovní přední sedadla 

 - vyhřívaná 

 - čalounění šedá/černá Boston 

 - kapsy na zadní straně opěradel 

- Prodloužená záruka výrobce na 5 let nebo 

 maximálně 100 000 km (Prodloužená záruka 

 se skládá z 2leté zákonné záruky a 3leté 

 prodloužené záruky výrobce. Prodloužená 

 záruka je poskytována u všech 

 autorizovaných servisů SEAT a je v plném 

 rozsahu záručních podmínek stanovených 

 výrobcem). 

- Progresivní řízení 

- Přední hlavové opěrky s WOKS systémem 

- Přední loketní opěrka s integrovanou 

 schránkou a držáky nápojů 

 - výškově a podélně nastavitelná 

 - výdechy klimatizace dozadu 

- Přihrádka pod sedadlem řidiče 

 - pro uložení výstražné vesty 

- Samozatmívací vnitřní zpětné zrcátko 

 - bezrámečkové 

- SEAT CONNECT 

 - online služba Safety & Service na dobu 

 10 let (online aktualizace softwaru, 

 personalizace nastavení vozu, privátní 

 mód, zákaznická péče apod.) 

 - služba Remote Access na dobu 1 roku 

 (vzdálený přístup k jízdním datům nebo 

 stavu vozidla, informace o poloze 

 zaparkovaného vozidla, upozornění v 

 případě aktivace alarmu, zapnutí 

 ventilace nebo topení apod.) 

 - služba Online Infotainment na dobu 1 

 roku (automatická aktualizace mapových 

 podkladů, online dopravní informace, 

 online informace o dostupnosti 

 parkovacích míst, hlasové odesílání 

 textových zpráv apod.) 

 - služba Media & Internet na dobu 1 roku 

 (internetová rádia, podcasty a streamy) 

- SEAT Drive Profile 

 - volba jízdních režimů pomocí otočného 

 voliče na středové konzoli 

- Senzor únavy řidiče 

- Schránka na brýle 

 - nelze pro vozidla s panoramatickou 

 střechou 



19.01.2021 
4/5 

- Signalizace nezapnutých bezpečnostních 

 pásů vpředu a vzadu 

- Sloupky B a C v černé lesklé barvě 

- Sluneční clony řidiče a spolujezdce 

 - včetně zrcátek a osvětlení 

 - řidičova včetně držáku na doklady 

- Sportovní kožený vyhřívaný multifunkční 

 volant 

 - zkosený 

 - s pádly řazení pro verze s DSG 

- Stříbrné dekory v interiéru 

- Šedé čalounění stropu 

- Tempomat s omezovačem rychlosti 

- Tmavá okna od B sloupku 

- Upínací oka v zavazadlovém prostoru 

- Výbavová linie Xperience 

 - ochranné černé lemy blatníků a spodní 

 části karoserie 

 - dodatečné robustní stříbrné vložky 

 předního a zadního náraníku a boční 

 lišty dveří 

 - chromovaná maska chladiče 

- Vyhřívané trysky ostřikovačů 

- Vyhřívání předních sedadel 

- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče a 

 spolujezdce včetně nastavitelné bederní 

 opěrky 

- Zadní LED světla 

 - dynamická zadní směrová světla 

- Zadní parkovací kamera 
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Upozornění / výhrada k hodnotám spotřeby paliva a emisím CO2 
  
Uvedené údaje o spotřebě a emisích byly zjištěny na základě měřících procedur předepsaných právními předpisy, 
nicméně se v současné době ověřují v následujícím smyslu: 
  
Vozidla jsou výrobcem homologována dle nového standardu WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test 
Procedure) resp. WLTP2. Vzhledem k realističtějším podmínkám tohoto standardu jsou hodnoty spotřeby paliva a emisí 
CO2 zjištěné při něm v mnoha případech vyšší než u dřívějšího standardu NEDC (New European Driving Cycle). 
  
V České republice jsme dle požadavků správních orgánů nicméně stále po přechodnou dobu (do 2020) povinni uvádět 
hodnoty dle dřívějšího standardu NEDC. Hodnoty dle NEDC jsou proto zpětně vypočítány z hodnot dle WLTP.  
  
Vzhledem ke stále probíhající homologaci jednotlivých konfigurací vozidel se nové (přepočtené) hodnoty dle NEDC u 
vozidla dle této nabídky mohou nepatrně lišit od hodnot uvedených v dřívějších propagačních materiálech či technickém 
průkazu dodaného vozidla. Prodejce, dovozce ani výrobce nenese žádnou odpovědnost za skutečnost, že se v budoucnu 
nově komunikované hodnoty (např. v době uzavření smlouvy či registrace vozidla) budou lišit. 
  
Dále je třeba vzít na vědomí, že dodatečná výbava vozu a příslušenství (např. vestavěné díly, formáty pneumatik atd.) 
mohou měnit relevantní parametry vozidla jako hmotnost, valivý odpor a aerodynamiku a ve spojitosti s povětrnostními a 
dopravními podmínkami a individuálním stylem jízdy mohou ovlivnit spotřebu paliva, spotřebu elektrické energie a emise 
CO2 jakož i výkonnostní ukazatele vozidla. 
 
 
 


