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CENOVÁ NABÍDKA  
 

Jméno: CB Auto a.s.  

Sídlo: Soběslavská 2985, 390 05 Tábor 

IČO: 26031868 Info email: vw.tabor@cb-auto.cz 

DIČ: CZ26031868 Tel:  

Zapsaný v OR: 3 - Krajský soud v Českých Budějovicích  

Bankovní spojení: UniCredit bank 2104176245/2700 

IBAN: BIC/SWIFT:  

Zástupce: Kukučka Tomáš Mobil: Email:  

 

Jméno: CB Auto a.s. - Kukučka  

Sídlo/Bydliště: Soběslavská 2985, 39005  Tábor 5 

IČO/RČ/č.OP: 26031868 Info email: kukucka@cb-auto.cz 

DIČ: CZ26031868 Tel: +420778744130 

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: Volkswagen 

Model: T-Roc Maraton Edition 1,5 TSI ACT 7DSG A113KEM5 

Objem motoru: 1498 ccm Barva vozu: Bílá Pure 

Výkon kW/k: 110/150 Barva potahů: Oak / Ceramique 

Převodovka: DG7-Automatická převodovka- Kód barvy: 0Q0Q / FF 

Číslo karoserie: WVGZZZA1ZMV087122 Číslo komise: 0607737 

 
Palivo: Benzin 95 
Hodnota CO2 – kombinovaná (NEDC): 124 g/km 
Spotřeba - kombinovaná (NEDC): 5.4 l/100km 
 

Poznámky:  

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

 

 
Základní cena vozidla 743 900,-- 

 
Barva vozidla / obj. kód: Bílá Pure / 0Q0Q 3 600,-- 

 
Zvláštní výbava / obj. kód:   
18" kola z lehké slitiny "Grange Hill" / PJB 23 800,-- 

- stříbrně lakovaná 
- rozměr: 7 J x 18 
- pneumatiky 215/50 R18 92W 
- bezpečnostní šrouby kol 

Elektrické ovládání pátých dveří / 4E7 9 700,-- 
Light Assist / PFD 3 900,-- 

- automatické přepínání mezi dálkovými a potkávacími světlomety dle provozu v protisměru 
Navigace Discover Media / RBD 13 300,-- 

- 8" barevný dotykový display 
- třetí generace infotainmentu MIB 3 
- Bluetooth (handsfree, ovládání hudby) 
- 2x USB-C port 
- reproduktory vpředu a vzadu 
- aktualizace zdarma 

http://www.porsche.co.cz/osobni-udaje
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- Volkswagen Media Control 
- funkce Streaming & Internet 
- rozpoznávání dopravních značek 
- příprava na We Connect a We Connect Plus 
- součástí navigace není App-Connect 

Řídící kód / Y9Z 0,-- 
Vnější zpětná zrcátka el. sklopná / 6YD 5 100,-- 

- nastavitelná, vyhřívaná 
- automatické sklopení zrcátka spolujezdce při zařazení zpátečky 

Zatmavená zadní okna / 4KF 9 000,-- 

- boční zadní okna 
- okno pátých dveří 
- 65% absorpce světla 
 

Cena vozidla a výbavy včetně 21% DPH: 812 300,-- 

 
 

 
Speciální podmínky: -113 700,-- 

 
Konečná cena vozidla včetně 21% DPH: 698 600,-- 

21% DPH: 121 244,63 
Konečná cena vozidla bez DPH: 577 355,37 
  

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. 
 
Tábor, dne: 19.03.2021 
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Sériová výbava vozu Volkswagen T-Roc Maraton Edition 1,5 TSI ACT 7DSG: 

 

- 12V zásuvka 

 - na středové konzole vzadu 

- 18" dojezdové rezervní kolo 

- 2 reproduktory 

 - vpředu 

- 2x USB pro připojení iPhone/iPod 

 - bez propojovacího kabelu 

- Adaptivní tempomat s funkcí Front Assist 

 a City Brake 

 - automatická regulace odstupu od vpředu 

 jedoucího vozu do 210 km/h s funkcí 

 Front Assist 

 - zkrácení brzdné dráhy a varování při 

 nebezpečném snížení odstupu 

 - funkce City Brake - nouzové brzdění 

 (do 30 km/h) 

 - funkce zastavení vozu (pouze u vozu s 

 DSG) 

- Akustické a grafické upozornění 

 nepřipnutých pásů vpředu, 

 - grafické upozornění nepřipnutých 

 zadních pásů 

- App-Connect 

 - propojení smartphone s infotaintmentem 

 vozu (rádio, navigace) 

 - Apple CarPlay a Android Auto nejsou v 

 ČR oficiálně podporovány (službu Apple 

 CarPlay lze však po připojení telefonu 

 bez omezení využívat) 

- App-Connect Wireless 

 - bezdrátové propojení smartphone s 

 infotaintmentem vozu (rádio, navigace 

 - funkce Wireless pouze pro Apple 

 CarPlay 

 - Apple CarPlay a Android Auto nejsou v 

 ČR oficiálně podporovány 

- Asistent pro rozjezd do kopce 

- Aut. klimatizace Air Care Climatronic 

 - 2zónová automatická regulace 

- Automatická převodovka DSG DQ200 

- Automatický spínač světlometů 

 - LED denní svícení 

 - Coming home (manuální) 

 - Leaving home 

- Bez označení motoru vzadu 

- Boční a hlavové airbagy vpředu 

 - hlavové vzadu 

- Čelní airbag řidiče a spolujezdce 

 - u spolujezdce s možností deaktivace 

- Čelní sklo tepelně izolující 

 - reflektující infračervené záření 

- Dešťový senzor 

- Digitální rádiopřijímač (DAB+) 

 - rozšíření rádia o příjem digitálního 

 vysílání 

 - závislý na síle signálu v daném místě 

- Dvě opěrky hlavy vpředu, tři vzadu 

 - zásuvné 

- Dvojitá koncovka výfuku 

 - viditelná 

- Elektrické ovládání oken vpředu i vzadu 

- Elektromechanická parkovací brzda 

 - s funkcí Auto Hold 

- Elektronický imobilizér 

- Elektronický stabilizační systém ESP 

 - hydraulický brzdový asistent 

 - ABS, EDS, ASR, MSR 

- Emise splňující EU6 normu 

- Filtr pevných částic 

 - OPF (Ottopartikelfilter) 

 - DPF (Dieselpartikelfilter) SCR 

- Hlavice řadicí páky v kůži 

- Chromované lišty bočních oken 

- ISOFIX 

 - příprava pro upevnění dvou dětských 

 sedaček na zadních vnějších sedadlech 

- Jednotónový klakson 

- Komfortní sedadla vpředu 

- Koncové mlhové světlo 

- Lane Assist 

 - systém pro udržování vozu v jízdním 

 pruhu 

 - varování před nechtěným opuštěním 

 jízdního pruhu zásahem do řízení 

- LED zadní světla 

 - brzdové světlo LED 

- Loketní opěrka 

 - loketní opěrka 

 - 12-V zásuvka v loketní opěrce (vzadu) 

- Loketní opěrka 

 - loketní opěrka 

 - 2 USB-C porty 

- Multifunkční volant v kůži 

 - hlavice řadicí páky v kůži 

 - s hliníkovou dekorací 

- Nekuřácké provedení 

 - 12V zásuvka vpředu 

- Nepřímá kontrola poklesu tlaku v pneu 

- Palubní literatura v českém jazyce 

- Palubní počítač "Plus" 

- Parkovací senzory Park Pilot 

 - senzory vpředu a vzadu 

 - zobrazení na displeji 

- Podélné střešní nosiče černé 

- Pohon předních kol 

- Posilovač řízení 

- Potahy sedadel v látce 

- Povinná výbava 

 - Výstražný trojuhelník 

 - Lékárnička(splňující německý standard) 

- Prodloužená záruka 5 let/100.000 km 

 - podle toho, která situace nastane 

 dříve 

- Přední kotoučové brzdy 16" 

- Přihrádka pod sedadlem spolujezdce 

- Přístrojová deska 

 - elektronický tachometr 

 - počítadlo celkových a denních 

 kilometrů 

 - otáčkoměr 

- Rozvor 2595mm 

- Sada nářadí a zvedák vozu 

- Sedadla vpředu výškově nastavitelná 

- Standardní šrouby kol 

- Start-Stop systém 

 - rekuperace kinetické energie při 

 brždění u vozů s označením BMT 

- Stěrač zadního skla 

 - s intervalovým spínačem 

- Systém rozpoznání chodce 

- Šedý dekor "Limestone" 

 - dekor přístrojové desky 

 - dekor předních dveří 

- Textilní koberečky 

 - vpředu a vzadu 

- Tísňové volání 

 - tlačítko tísňového volání ve voze 

 - umožňuje telefonickou hlasovou péči do 

 chvíle, než dorazí potřebná pomoc 

 - hlasová péče je poskytována v 10ti 

 evropských jazycích (němčina, 

 angličtina, francouzština, italština, 
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 holandština, polština, portugalština, 

 švédština, španělština a čeština) 

- Tónovaná skla v zeleném odstínu 

 - boční a zadní sklo 

- Tříbodové bezpečnostní pásy vpředu a 

 vzadu 

 - výškové nastavení 

 - s předepínači 

- Variabilní podlaha zavazadlo. prostoru 

 - nastavitelná do dvou poloh 

 (se sériovou 16" rezervou nebo 

 motorizací 4x4 nelze přemístit do spodní 

 polohy) 

- Vnější zpětná zrcátka 

 - elektronicky nastavitelná a vyhřívaná 

 - na straně řidiče asferické 

- Vnější zpětná zrcátka a kliky dveří 

 v barvě vozu 

 - spodní část vnějších zpětných zrcátek 

 černá 

- Vnitřní zpětné zrcátko 

 - s automatickou clonou 

- Výrobní závod Setubal 

- Zadní kotoučové brzdy 15" 

- Zadní sedadla nedělená 

 - opěradla asymetricky sklopná 

 - loketní opěrka 

 - 40:60 

- Zimní paket 

 - vyhřívání předních sedadel 

 - vyhřívané trysky ostřikovačů předního 

 skla 

- Zpětná kamera "Rear Assist" 
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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. 
 
 
 


