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

 
 
 

Tovární značka: Volkswagen 

Model: e-up! BL33F104 

Objem motoru: 0 ccm Barva vozu: Bílá Pure 

Výkon kW/k: 61/83 Barva potahů: Tmavě šedá - Ceramiq 

Převodovka: AG1-Automatická převodovka- Kód barvy: 0Q0Q / KB 

Číslo karoserie: WVWZZZAAZND904936 Číslo komise: 0630422 

 

Poznámky:  

 
 
Cena vozidla 

Cena vozidla v Kč včetně 21% DPH: 
Základní cena vozidla 566 900,-- 
 
Barva vozidla / obj. kód: Bílá Pure / 0Q0Q 3 500,-- 
 
Zvláštní výbava / obj. kód:   
15" kola z lehké slitiny Blade / PJ1 14 600,-- 
Paket Asistenti / PSA 10 900,-- 
 - zadní kamera 
 - parkovací systém Parkpilot (zvuková 
 signalizace vzdálenosti překážek směrem 
 dozadu) 
 - tempomat 
Paket Comfort / PKB 3 900,-- 
 - přední sedadla výškově nastavitelná 
 - dešťový senzor 
 - automatický spínač světlometů 
 - Coming home (manuální) 
 - Leaving home 
Zimní paket / WW1 10 200,-- 
 - vyhřívaná přední sedadla 
 - vyhřívané čelní sklo 
 - vnějši zpětná zrcátka elek. 
 nastavitelná, vyhřívaná 
 - vnější zpětné zrcátko na straně řidiče 
 asférické 
 - vnější zpětná zrcátka a kliky dveří v 
 barvě vozu 
 

  
Cena vozidla a výbavy včetně 21% DPH: 610 000,-- 
 
Konečná cena vozidla včetně 21% DPH: 610 000,-- 
21% DPH: 105 867,77 
Konečná cena vozidla bez DPH: 504 132,23 
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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: 23.08.2021 
 
 
 

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 e-up!: 
 

- 2 opěrky hlavy vzadu 

- 2 reproduktory 

- 2 sklapovací klíče 

- 3 tříbodové bezpečnostní pásy vzadu 

- 5 dveří 

- Automatická klimatizace Climatronic 

- Bez ochranné fólie na prazích vozu 

- Bez označení druhu motoru 

 na víku zavazadlového prostoru 

- Bez prodloužené záruky 

- Bez variabilní podlahy zavazadlového 

 prostoru 

- Bubnové brzdy vzadu 

- Car-Net e-Remote 

 - licence na 1 rok 

 - pro využívání služeb je nutná 

 registrace a aktivace 

 - Systém Car-Net je nehmotným produktem 

 (aplikací resp. softwarem) společnosti 

 Volkswagen AG, 38436 Wolfsburg, Spolková 

 republika Německo, která je jejím 

 výhradním prodejcem/poskytovatelem. 

 Autorizovaní prodejci značky Volkswagen 

 prodávají výhradně hardware nezbytný pro 

 jeho fungování a ve vztahu k prodeji 

 softwaru společnost Volkswagen AG žádným 

 právním způsobem nezastupují. 

- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním 

 - bez alarmu 

- Čalounění stropu Light Gray 

- Čelní airbagy řidiče a spolujezdce 

 - s možností deaktivace u spolujezdce 

- Digitální radiopřijímač (DAB+) 

 (navíc k analogovému) 

- Dobíjecí zásuvka vozu CCS 

 - pro nabíjení střídavým i stejnosměrným 

 proudem 

- Dojezdová lepicí souprava 

 Tire mobility set 

 - kompresor 12V (místo rezervního kola) 

- e-Sound 

 - umělý zvuk motoru při rychlosti do 

 22 km/h 

- Elektrické ovládání oken vpředu 

- Elektronický stabilizační systém ESP 

 - včetně ABS, EBV, ASR, MSR 

- Halogenové přední světlomety 

 - LED denní svícení 

- Hlavové airbagy vpředu a vzadu 

 - boční airbagy vpředu 

- Chromové lemování 

 - větracích otvorů 

 - ovládacích prvků pro rádio a 

 klimatizaci 

- Jednotónový klakson 

- Koncové mlhové světlo 

- Kotoučové brzdy vpředu 

- Kovová oka v zavazadlovém prostoru 

 - k zajištění nákladu 

- Kryt zavazadlového prostoru 

- LED denní svícení 

 - typická signatura ve tvaru písmene C 

- Make-up zrcátko 

 - ve sluneční cloně spolujezdce 

- Maps and more dock 

 - smartphone rozhraní s možností USB 

 nabíjení 

 - držák na smartphone 

- Nabíjecí kabel (domácí zásuvka) 

 - pro připojení vozu k domácí zásuvce 

 (230 V, 16 A) 

- Nabíjecí kabel (nabíjecí stanice) 

 - pro připojení vozu k nabíjecí stanici 

 (Mode 3, Type 2 Mennekes) 

- Nekuřácké provedení 

 - 12V zásuvka vpředu 

- Nepřímá kontrola poklesu tlaku v pneu 

- Osvětlení zavazadlového prostoru 

- Palubní literatura v českém jazyce 

- Palubní počítač 

- Posilovač řízení elektromechanický 

- Potahy sedadel v látce 

 - design "fusion" 

- Přední nárazník 

 - s chladičem v designu včelí plástve 

- Převodovka pro elektrický pohon 

 - jednostupňová 

- Přístrojová deska Black cube 

- Rádio Composition Phone 

 - přehrávání MP3 

 - slot na SD kartu 

 - bluetooth 

- Sada nářadí 

- Sedadlo řidiče výškově nastavitelné 

- Standardní šrouby kol 

- Stěrač předního a zadního okna 

 - s intervalovým cyklovačem 

- Telefonní rozhraní 

 - bluetooth 

- Tepelně izolující přední sklo 

 - potažené speciální vrstvou odrážející 

 infračervené paprsky 

- Tónovaná skla v zeleném odstínu 

- Transportní fólie 

- USB-A port 1x 

- Varování nezapnutých bezpečnostních pásů 

 - akustické i grafické 

 - pro přední i zadní pásy 

- Vnější zpětná zrcátka 

 - zevnitř manuálně nastavitelná 

 - zrcátko u řidiče asférické 

- Vnější zpětná zrcátka 

 - asférické na straně řidiče 

 - konvexní na straně spolujezdce 

- Vnější zpětná zrcátka černá 

- Výstražný trojúhelník 

- Zadní 2místné sedadlo nedělené 

 - opěradlo asymetricky dělené a sklopné 

 


