
CENOVÁ NABÍDKA
České Budějovice, 06.05.2022
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M. Horákové 1477
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IBAN CZ5027000000002104176245
BIC BACXCZPP

Zástupce: Průcha Michael, Mobil: +420778737322, E-Mail: prucha@cb-auto.cz

Firma
CB Auto a.s.
M. Horákové 1477
370 05 České Budějovice
IČO/č.OP: 26031868
DIČ: CZ26031868

02264/76/46/19/
Tovární značka: Volkswagen
Model: Nový Multivan 1,5 TSI
Objem motoru: 1498 ccm
Výkon kW/k: 100/136
Převodovka: Převodovka s přímým řazením 7 st.

Modelový klíč: STMB27W0
Barva vozidla: Šedá Pure
Barva potahů: Látka nebo kůže
Kód barvy: J2J2 /ZE

Palivo: Benzín

Není-li v této nabídce stanoveno výslovně jinak, je tato nabídka platná 2 dny od jejího vytvoření.

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

Základní cena vozidla 1 202 104,00 Kč

Barva vozidla(obj. kód): Šedá Pure (J2J2) 0,00 Kč

Zvláštní výbava (obj. kód)
"Tire Mobility Set", nářadí a zvedák: (ZAG) 2 427,00 Kč

- samolepící dojezdová sada
- nářadí a zvedák

16" kola z lehké slitiny "Syrakus": (Z0B) 15 104,00 Kč
- stříbrná
- pneumatiky 215/65 R16 102H XL
- středové kryty
- bezpečnostní šrouby

7 míst (2+2+3): (ZBD) 22 845,00 Kč
- 2 samostatná sedadla v 1. řadě v prostoru pro cestující, umístění proti směru jízdy není možné
- 3 samostatná sedadla ve 2. řadě v prostoru pro cestující

Bez plnohodnotného rezervního kola ($G2$S1) -2 523,00 Kč
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Boční posuvné dveře se servodovíráním: (ZT0) 5 147,00 Kč
- servodovírání bočních posuvných dveří vlevo i vpravo

Klimatizace "Climatronic": (9AH) 32 354,00 Kč
- 3zónová automatická klimatizace s dalším ovládacím panelem v prostoru pro cestující

Paket "Světla a výhled": (Z4A) 5 732,00 Kč
- automatický spínač světlometů s funkcí "Coming home/Leaving home"
- vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
- dešťový senzor pro stěrače předního skla

Parkpilot vpředu a vzadu (7X2) 16 358,00 Kč

Tažné zařízení sklopné, el. pojistka (1M6) 23 751,00 Kč

Vyhřívání předních sedadel: (4A3) 11 715,00 Kč
- odděleně nastavitelné

Vůz není určen k podstatné úpravě: ($BP) 0,00 Kč
- dle sdělení kupujícího není prodávaný vůz určen k další úpravě.

Zadní výklopné dveře prosklené, servo: (ZEA) 2 971,00 Kč
- servodovírání
- možnost otevírání zevnitř

Zatmavená skla v prostoru pro cestující: (QC1) 8 988,00 Kč
- prosklení Privacy (absorbce až 65% světla) v prostoru pro cestující

Cena vozidla a výbavy včetně 21% DPH: 1 346 973,00 Kč

Cenové zvýhodnění: -121 227,00 Kč

Konečná cena vozidla včetně 21% DPH: 1 225 746,00 Kč
21% DPH: 212 732,78 Kč
Konečná cena vozidla bez DPH: 1 013 013,22 Kč

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.
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Sériová výbava vozu Volkswagen Nový Multivan 1,5 TSI
16" kotoučové brzdy vpředu i vzadu

2 funkční klíče

2x USB rozhraní (typ C):

- umístěné na přístrojové desce
- kompatibilní i s iPod/iPad/iPhone

3-bodové bezpečnostní pásy vpředu:

- bezpečnostní pásy řidiče i spolujezdce výškově
nastavitelné, s předpínačem
- předpínač břišního pásu

8 reproduktorů

Airbag řidiče a spolujezdce:

- možnost deaktivace airbagu spolujezdce

App Connect / Wi-Fi pro Apple Car Play:

- možnost bezdrátového připojení pro Apple Car Play
(operační systém iOS)
- pro operační systémy ostatních mobilních zařízení
možnost připojení přes USB

Asistent odbočení vlevo

Automatický spínač denního svícení

Bez loketních opěrek ve 2. řadě:

- bez loketních opěrek či přípravy pro loketní opěrku ve
2. řadě v prostoru pro cestující

Boční a hlavové airbagy:

- kombinované boční a hlavové airbagy řidiče a
spolujezdce
- středový airbag vpředu
- hlavové airbagy na krajních sedadlech v prostoru pro
cestující

Boční posuvné dveře vpravo

Celoplošné kryty kol

Dekorační lišta palubní desky:

- dekorační lišta "Scale Light Gray"

Digital Cockpit

Digitální příjem rádia (DAB+)

Dodatečné osvětlení v prostoru dveří:

- osvětlení v prosoru dveří řidiče

eCall

Elektronický imobilizér

Emisní norma EURO 6d-ISC-FCM

Front Assist s monitoringem chodců:

- systém automatického brždění Front Assist
- monitoring chodců a cyklistů

Keyless start:

- centrální zamykání
- bezklíčkové zapalování

Kobercová krytina v prostoru pro

cestující

Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneu:

- nepřímé měření tlaku v pneumatikách
- upozornění při změně tlaku

Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu:

- sedadla řidiče a spolujezdce
- sedadla v prostoru pro cestující

Kryty zpětných zrcátek černě lakované

Lane Assist:

- systém udržení vozu v jízdním pruhu Lane Assist

LED světla vzadu

LED světlomety vpředu:

- manuální nastavení sklonu

Multifunkční kamera vpředu

Multifunkční kožený volant

Mřížka chladiče černě lakovaná

Nářadí a zvedák

OCU jednotka kompatibilní s online

službami

Označení "Multivan" na zadních

výklopných dveřích

Pneumatiky 215/65 R16 102H XL:

- s optimalizovaným valivým odporem

Potahy sedadel "Bright Dots":

- látka
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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)

Přihřívač motoru

Příprava pro We Connect:

- příprava pro We Connect a We Connect Plus
- OCU jednotka kompatibilní s online službami

Rádio "Ready 2 Discover":

- 10" barevný dotykový display
- funkce "Streaming & Internet"
- kompatibilní se službami We Connect

Sedadlo spolujezdce výškově nastav.:

- 2 polohy opěrky hlavy

Sedadlo řidiče výškově nastavitelné:

- 2 polohy opěrky hlavy

Sluneční clony s kosmetickým zrcátkem

Systém rozpoznávání dopravních značek:

- identifikace a zobrazení dopravních značek
relevantních dle dopravní situace na displeji navigace

Telefonní rozhraní Bluetooth

Tempomat s omezovačem rychlosti

Uzamykatelná přihrádka spolujezdce

Vnitřní zpětné zrcátko, zaclonitelné

Čelní sklo s povrchovou úpravou:

- akustické
- tepelně izolující

Řídící kód - max. 5 místné vozidlo
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Volkswagen Nový Multivan 1,5 TSI

Uvedené obrázky jsou pouze ilustrativní.
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Aktuální seznam možných energetických štítků pneumatik

Zákazník byl prodávajícím informován, že energetické štítky pneumatik nebyly k dispozici z důvodu dočasného selhání
systému v době vytvoření této nabídky. Zeptejte se svého prodejce později, s jakými pneumatikami bude vaše vozidlo
pravděpodobně dodáno.
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Spotřeba paliva a emise CO2
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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