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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:  

 
 

Tovární značka: Volkswagen 

Model: T-Cross Life 1,0 TSI 70 kW 5G C113LV05 

Objem motoru: 999 ccm Barva vozu: Šedá Ascot 

Výkon kW/k:  70/95  Barva potahů: Černá Titan 

Převodovka: 5-stupňová převodovka Kód barvy: 6U6U / UL 

Číslo karoserie:  Číslo komise:  
 
Palivo: Benzin 95 
Hodnota CO2 - kombinovaná (WLTP): 133 g/km 
Spotřeba - kombinovaná (WLTP): 5.8 l/100km 
Hodnota CO2 - kombinovaná (NEDC): 110 g/km 
Spotřeba - kombinovaná (NEDC): 4.8 l/100km 
 
Není-li v této nabídce stanoveno výslovně jinak, je tato nabídka platná 2 dny od jejího vytvoření. 
 

Poznámky:  

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

 
Základní cena vozidla 503 900,-- 
 
Barva vozidla / obj. kód: Šedá Ascot / 6U6U 0,-- 
 
Zvláštní výbava / obj. kód:   
Prodloužená záruka 4 roky/80.000 km / EA5 3 500,-- 

 
Cena vozidla a výbavy včetně 21% DPH: 507 400,-- 
 
 

 
Konečná cena vozidla včetně 21% DPH: 507 400,-- 
21% DPH: 88 061,16 
Konečná cena vozidla bez DPH: 419 338,84 
  

Zvolená příplatková výbava nahrazuje sériovou výbavu stejného charakteru, i když to není u jednotlivých položek 
uvedeno. 
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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: 06.01.2022 
 



06.01.2022 
3/6 

Sériová výbava vozu Volkswagen T-Cross Life 1,0 TSI 70 kW 5G: 
 

- 16" kola z lehké slitiny Belmont 

 - stříbrná 

 - 16" x 6J 

 - pneumatiky 205/60 R16 

- 2 reproduktory 

 - vpředu 

- Asistent pro rozjezd do kopce 

- Audiosystém "Composition" 

 - 6,5" dotykový displej 

 - 2 USB-C porty 

 - Bluetooth telefonní rozhraní 

 - FM příjem 

- Automatický spínač světlometů 

 - Coming home (manuální) 

 - Leaving home 

- Boční a hlavové airbagy 

 - boční a hlavové airbagy řidiče a 

 spolujezdce 

 - hlavové airbagy vzadu 

- Čelní airbagy řidiče a spolujezdce 

 - s možností deaktivace u spolujezdce 

- Čelní sklo tepelně izolující 

 - reflektující infračervené záření 

- Dálkově ovládané centrální zamykání 

 - 2 sklopné klíče 

- Dělená sklopná a posuvná zadní sedadla 

- Digitální rádiopřijímač (DAB+) 

 - rozšíření rádia o příjem digitálního 

 vysílání 

 - závislý na síle signálu v daném místě 

- eCall 

 - nouzové volání v případě nehody 

- Elektrické ovládání oken 

- Elektronický stabilizační program ESP 

 s impulsem do řízení, ABS, ASR, EDL a 

 EDTC 

- Front Assist 

 - systém sledování provozu 

 - funkce nouzového brzdění 

- Halogenové přední světlomety 

- Hlavice řadicí páky v kůži 

- Interiérový dekor "Pineapple" 

 - dekor přístrojové desky 

- ISOFIX na sedadle spolujezdce 

 - příprava pro upevnění dětské sedačky 

 na sedadle spolujezdce 

- Kryt zavazadlového prostoru 

- Lane Assist 

 - systém pro udržování vozu v jízdním 

 pruhu 

- LED zadní světla 

- Make-up zrcátka ve slunečních clonách 

- Manuální klimatizace 

- Multifunkční volant v kůži 

- Nepřímá kontrola poklesu tlaku v pneu 

- Odkládací kapsy 

 - na zadní straně předních sedadel 

- Omezovač rychlosti 

- Osvětlení zavazadlového prostoru 

- Paket Světla a výhled 

 - dešťový senzor 

 - vnitřní zpětné zrcátko s automatickou 

 clonou 

 - funkce Coming Home a Leaving Home 

- Palubní literatura v českém jazyce 

- Palubní počítač "Plus" 

- Podélné střešní nosiče - černé 

- Rezervní kolo dojezdové 

- Rukojeť ruční brzdy v kůži 

- Sada nářadí a zvedák vozu 

- Středová loketní opěrka vpředu 

- Systém rozpoznání chodce 

- Systém sledování únavy řidiče 

- Tříbodové bezpečnostní pásy 

 - přední sedadla 

- Tříbodové bezpečnostní pásy 

 - vnější zadní sedadla 

- Varování nezapnutých bezpečnostních pásů 

 - akustické i grafické 

 - pro přední i zadní pásy 

- Vnější zpětná zrcátka el. sklopná 

 - nastavitelná, vyhřívaná 

 - automatické sklopení zrcátka 

 spolujezdce při zařazení zpátečky 

- Vnitřní zpětné zrcátko 

 - s automatickou clonou 

- Výstražný trojúhelník 

- Výškově nastavitelná přední sedadla 

 - manuálně nastavitelná 

- Zásuvka pod sedadlem spolujezdce 

- Zcela sklopné opěradlo spolujezdce 
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Obrázky 
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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, 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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Aktuální seznam možných energetických štítků pneumatik 
 
 
Poskytnutí informací o pneumatikách je splněním informační povinnosti stanovené právními předpisy, která však nedává 
kupujícím možnost vybrat si na objednávané vozidlo konkrétní pneumatiku. Konkrétní pneumatiky, jimiž bude vozidlo 
vybaveno, určuje výrobce s ohledem na aktuální dodávku ze strany výrobců pneumatik v době výroby vozidla. 
 
 


