Nový Volkswagen Golf 1.5 TSI 96 kW
Style 1.5 TSI 96 kW

Najeto : -

ID : 601584

K odběru: Ihned

Tábor

Nový

Motorizace:

1.5 TSI 96 kW

Stupeň výbavy:

Style

Objem:

1.498 ccm

Barva:

Černá Deep perleť

Výkon:

96 kW

Karoserie:

Hatchback

Palivo:

Benzín

Interiér:

Artvelours Soul

Kombinovaná spotřeba:

4,7 l/100 km

Převodovka:

Šestistupňová manuální

659 200 Kč

TOP výbava vozu

544 793 Kč bez DPH

• Zpětná kamera • Zatmavená zadní okna • Prodloužená záruka 3 roky/30.000
km

Výbava vozu

Mimořádná výbava

Tomáš Kukučka

• Zpětná kamera • Keyless Advanced • Zatmavená zadní okna • Prodloužená

Prodejce vozů VW

záruka 3 roky/30.000 km • Rezervní kolo dojezdové

+420 778 744 130

Výbava vozu - Style
• Elektronický imobilizér • Palubní literatura v českém jazyce • Systém

kukucka@cb-auto.cz

sledování únavy řidiče • Čelní airbag řidiče a spolujezdce • Dvoutónový klakson
• Funkce start/stop • Make-up zrcátka ve slunečních clonách • Tire mobility set
• Automatická klimatizace Climatronic • Kontrola poklesu tlaku vzduchu • 12V
zásuvka v zavazadlovém prostoru • Elektronická uzávěrka diferenciálu XDS •
Loketní opěrka vpředu • Paket Světla a výhled • Elektromechanická parkovací
brzda • Front Assist • Tříbodové bezpečnostní pásy • ACC - automatická
regulace odstupu • Potahy sedadel "ArtVelours" • Tepelně izolující tónovaná
skla • Zadní spoiler lakován v barvě vozu • Čelní sklo tepelně izolující • Tísňové
volání • Bez označení druhu motoru • Navigace "Discover Pro" • Sada nářadí •
LED zadní světla • Transportní fólie • Varování nezapnutých bezpečnostních
pásů • Longlife režim • Car2X • Centrální zamykání Keyless Start • Dvě LED
lampičky na čtení vpředu • Hlavové airbagy vpředu i vzadu • ISOFIX •
Multifunkční kamera • Parkovací senzory Parkpilot • Podsvícení vnějších klik
dveří • Telefonní rozhraní s indukčním nabíjením • USB-C port 2x vpředu •
Uvítací světlo • Zadní mlhové světlo • Zimní paket • 17" kola z lehké slitiny
Belmont • Ambientní osvětlení II. • LED světlomety Plus • Opěrky bederní
páteře předních sedadel • PreCrash vks. Front Assist a Side Assist • Sedadla

Tomáš Krejčí, DiS.
Prodejce vozů VW
+420 724 132 000
krejci@cb-auto.cz

ergoActive Artvelours • Sportovní komfortní sedadla vepředu • Svícení do
špatného počasí • Textilní koberečky • Travel Assist & Emergency Assist •
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.

S Volkswagen Financial Services Vám nabídneme financování s "výhodnou úrokovou sazbou" - informujte se o této nabídce
u nás!

Veškeré zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nejsou nabídkou ve smyslu ustanovení §1732 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

