CENOVÁ NABÍDKA
01517-TABORHP2
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:

Průcha Michael Mobil: +420 778 737 322 Email: prucha@cb-auto.cz

Jméno:

Cb Auto a.s.

Sídlo/Bydliště:

Milady Horákové 1477, 37005 Ceské Budejovice 5

IČO/RČ/č.OP:

26031868

Info email:

macho@cb-auto.cz

DIČ:

CZ26031868

Tel:

+420 605 235 758 724022070

Zástupce:

Mobil: Email:

+420385102415

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:

Volkswagen

Model:

Transporter 6.1 Kombi TDI KR

Objem motoru:

1968 ccm

Barva vozu:

Bílá Candy

Výkon kW/k:

81/110

Barva potahů:

Tit.černá/šedá Pall

Převodovka:

5-stupňová převodovka

Kód barvy:

B4B4 / PX

SHB1E2W0

Číslo karoserie:

Číslo komise:

Palivo: Diesel
Hodnota CO2 - kombinovaná (NEDC): 155 g/km
Spotřeba - kombinovaná (NEDC): 5,9 l/100km
Poznámky:
Cena vozidla ze sériové produkce výroby v CZK včetně 21% DPH:
Základní cena vozidla

993 083,--

Barva vozidla / obj. kód: Bílá Candy / B4B4

0,--

Zvláštní výbava / obj. kód:
8 míst (2+3+3+0): / ZM7
23 709,-- v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující vlevo dvojsedadlo, vpravo jednosedadlo sklopné a překlopné s funkcí
Easy-Entry
- ve 2.řadě sedadel v prostoru pro cestující trojlavice sklopná (v případě objednání modulárního upevnění sedadel
nelze použít v 3. řadě v prostoru pro cestující)
Akustický paket / 3W4
3 417,-Bederní opěrky předních sedadel, man.: / 7P4
2 951,-- bederní opěrka řidiče a spolujezdce
- obě manuálně nastavitelné
- nelze pro dvojsedadlo spolujezdce
Multifunkční ukazatel "Plus": / ZEN
6 522,-- černobílý LCD displej s rozšířenými funkcemi (obsahuje 4 měřící přístroje)
- asistent rozpoznání únavy řidiče
Poloautomatická klimatizace XL: / KC4
12 154,-- elektronicky ovládaná klimatizace v prostoru řidiče
- druhý výměník topení v prostoru pro cestující
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- druhý výparník
Potahy sedadel "Double Grid" (látka) / $0A
Standardní baterie a zesílený alternátor / NY3
Tempomat s omezovačem rychlosti / 8T6
Vůz není určen k podstatné úpravě: / $BP
- dle sdělení kupujícího není prodávaný vůz určen k další úpravě.
Výšk.nast.sed.vpředu s lok. opěrkami: / 3L3 4S1
- výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce
- loketní opěrky na levé i pravé straně sedadla řidiče a spolujezdce
- nelze s dvojsedadlem spolujezdce
Cena vozidla a výbavy včetně 21% DPH:

0,-0,-8 583,-0,-8 423,--

1 058 842,--

Speciální podmínky:

-95 296,--

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

963 546,-167 226,84
796 319,16

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: 17.03.2021
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Sériová výbava vozu Volkswagen Transporter 6.1 Kombi TDI KR:
-

12V zásuvka na palubní desce

-

2 funkční klíče

-

5 míst (2+3+0+0):
- jednosedadlo spolujezdce
- v 1. řadě sedadel v prostoru pro
cestující dvojsedadlo vlevo, vpravo
jednosedadlo sklopné a překlopné s
funkcí Easy-Entry

16" kola ocelová
16" podvozek:
- 16" brzdový systém

-

Palivová nádrž 70 l (diesel)

-

Pevná okna v prostoru pro cestující:
- vzadu vpravo

-

Pevná okna v prostoru pro cestující:
- vzadu vlevo

-

Plnohodnotné rezervní kolo ocelové

-

Poloautomatická klimatizace:
- elektronicky ovládaná klimatizace v
prostoru řidiče
- druhý výměník topení v prostoru pro
cestující

-

Polovysoké obložení bočních stěn:
- obložení z tvrdých desek

-

Potahy sedadel "Double Grid" (látka)

-

Přihřívač motoru

-

Registrace M1

-

Telefonní rozhraní Bluetooth

-

Vnější zpětná zrcátka:
- nastavitelná
- vyhřívaná

-

Vnější zpětné zrcátko levé:
- konvexní

-

Vnější zpětné zrcátko pravé:
- konvexní

-

Vnitřní ochrana nákladové hrany plastová

2 reproduktory
3-bodové bezpečnostní pásy vpředu:
- bezpečnostní pásy řidiče i spolujezdce
výškově nastavitelné, s předpínačem

-

Airbag řidiče a spolujezdce:
- možnost deaktivace airbagu spolujezdce

-

Asistent pro kompenzaci bočního větru

-

Elektronický imobilizér

-

ESP včetně brzdového asistentu, asistent
pro rozjezd do kopce, ABS, EDS,
ASR, MSR

-

Gumová podlaha v kabině řidiče

Asistent pro rozjezd do kopce
Automatický spínač denního svícení
Boční posuvné dveře vpravo
Celková hmotnost vozidla 2800 kg
Celoplošné kryty kol
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Dětská pojistka bočních posuvných dveří
Digitální příjem rádia (DAB+)
Elektromechanický posilovač řízení:
- servořízení závislé na rychlosti jízdy
- výškově a sklonově nastavitelný
tříramenný volant
Emisní norma EURO 6d-Temp-EVAP-ISC-FCM:
- vozy s registrací M1

Halogenové přední světlomety H7
ISOFIX v 1. řadě v prostoru pro cestujcí
Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneu:
- nepřímé měření tlaku v pneumatikách
- upozornění při změně tlaku

-

Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu
řidiče

-

Kryty vnějších zpětných zrcátek:
- madlo a kliky dveří černé

-

LED osvětlení interiéru

-

- osvětlení nástupního schůdku v
prostoru pro cestující

Multikolizní brzda
Nárazník vozu - šedý
Nářadí a zvedák
Obložení stropu:
- v kabině řidiče komfortní obložení
stropu, na stropě nákladového prostoru
obložení z tvrdých desek
Osvětlení v přihrádce spolujezdce
Ovládání osvětlení palubních přístrojů
Paket "Kombi":
- gumová podlaha v kabině řidiče a
prostoru pro cestující/nákladovém
prostoru
- poloautomatická klimatizace a 2.
výměník topení v prostoru pro cestující
(samostatné ovládání)
- přihřívač motoru
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Panel přístrojů:
- ukazatel rychlosti
- ukazatel ujeté vzdálenosti
- otáčkoměr
- ukazatel paliva
- čas

Pneumatiky 215/65 R16 C 106/104 T:
- s optimalizovaným valivým odporem

Prachový a pylový filtr
Prodloužená záruka výrobce 2+2 /200 000:
- 2 + 2 roky / 200 000 km
- platí co nastane dříve
- záruka se vztahuje na vozidlo ve
stavu, ve kterém opouští výrobní závod
- nevztahuje se na součásti vozu, které
byly na vozidlo namontovány nebo
umístěny dodatečně (úpravy,
příslušenství)
Rádio "Composition Audio":
- monochromatický display
- 2 reproduktory
- vstup na SD kartu
- vstup USB
- bluetooth
Řídící kód - max. 8 místné vozidlo
Sedadlo spolujezdce - jednosedadlo
Standardní baterie a alternátor
Standardní opatření ke snížení hluku
Start-Stop:
- BlueMotion Technology
- s rekuperací brzdného účinku
Tepelně izolující přední sklo
Typový štítek - globální homologace M1
Úchytná oka v podlaze:
- 6 ok u krátkého rozvoru
- 8 ok u dlouhého rozvoru

Vnitřní zpětné zrcátko, zaclonitelné
Zadní křídlové dveře prosklené:
- vyhřívané

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.
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