
Celkem vč. DPH
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1Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce zobrazit Vaši nabídku a poradit 

Vám.

Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit platnost při produktových 

změnách.

Naskenujte QR kód a zobrazte si 

Vaši konfiguraci na Vašem 

mobilním telefonu či tabletu.

6 600,- Kč

0,- Kč

538 900,- Kč

Palivo

Benzin

Pohon

Přední pohon

Převodovka

Manuální 6 st.

Výkon

   81 kW / 110 koní

Objem

 999 cm3

Model

Golf Variant Golf Variant 1,0 TSI 6G

Benzin 95 / 1.0 l / 81 kW (110 koní) / Manuální 6 st.

  Spotřeba paliva 4.8 l/100km

  Emise CO2: 110 g/km

Design

 Potah Interiér Quad Paper Černá Soul

 Vnější lakování Bílá Pure

15" ocelová kola
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Vnější zpětná zrcátka a kliky dveří

Vnitřní zpětné zrcátko s manuální clonou

Zadní mlhové světlo

Zadní opěradlo nedělené

Zadní spoiler lakován v barvě vozu

Zimní paket

15" ocelová kola

App-Connect Wireless

Automatický spínač světlometů

Bez označení druhu motoru

Car2X

Centrální zamykání Keyless Start

Čelní airbag řidiče a spolujezdce

Čelní sklo tepelně izolující

Dekor interiéru "New look"

Digital Cockpit Pro

Digitální rádiopřijímač (DAB+)

Dvě LED lampičky na čtení vpředu

Dvoutónový klakson

Elektromechanická parkovací brzda

Elektronický imobilizér

Front Assist

Funkce start/stop

Hlavové airbagy vpředu i vzadu

Infotainment Ready2Discover

Klimatizace Climatronic

Kotoučové brzdy vpředu

Kotoučové brzdy vzadu

Lane Assist

LED světlomety

LED zadní světla

Longlife režim

Make-up zrcátka ve slunečních clonách

Nepřímá kontrola poklesu tlaku v pneu

Palubní literatura v českém jazyce

Podélné střešní nosiče černé

Posilovač řízení

Potahy sedadel v látce

Povinná výbava

Příprava na We Connect a We Connect Plus

Sada nářadí

Sedadlo řidiče výškově nastavitelné

Systém sledování únavy řidiče

Telefonní rozhraní

Tire mobility set

Tísňové volání

Tříbodové bezpečnostní pásy

Tři zásuvné opěrky hlavy vzadu

USB-C port 2x

Varování nezapnutých bezpečnostních pásů

Vnější zpětná zrcátka

Sériová výbava
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7 100,- KčWA1

6 400,- KčEA5

13 900,- Kč7X2

4 100,- Kč3S1Volitelná výbava Střešní podélné nosiče stříbrně

eloxované - černá patka nosiče

Parkovací senzory Parkpilot

senzory vpředu i vzadu
zobrazení situace na displeji

Prodloužená záruka 4 roky/80.000 km

podle toho, která situace nastane dříve

Golf Start Paket

přední sedadla výškově nastavitelná
loketní opěrka vpředu
USB-C port 2x vpředu
USB-C nabíjecí port 2x vzadu
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Rozchod vzadu

Hlučnost

Maximální rychlost

Emisní norma

Emise NOx

Emise částic

Skutečná pohotovostní hmotnost podle normy 2007

/46 EU

Hmotnost brzděného přívěsu (při stoupání max. 

12%)

Hmotnost nebrzděného přívěsu

Maximální přípustná celková hmotnost

Maximální jízdní hmotnost podle normy 2007/46 EG

Minimální jízdní hmotnost podle normy 2007/46 EU

Počet válců

Počet otáček při maximálním výkonu

Kód motoru

Převodovka

Zdvihový objem

Výkon (kW)

Výkon (k)

Pohon

Palivo

Typ karoserie

Počet dveří

Technické údaje Obecné informace

 5

 Ne

 Kombi

Motor

 Benzin

 Přední pohon

 110 koní

 81 kW

 999 cm3

 Manuální 6 st.

 DLA

 5500 ot./min.

 3

Hmotnost

 1317 kg

 1498 kg

 1850 kg

 650 kg

 1300 kg

 1327.82 kg

Hodnoty spotřeby a emisní hodnoty

 0.00014

 0.03030 g/km

 EU6

Jízdní vlastnosti

 202 km/h

 68.00 dB

Rozměry

 1503 mm
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Max. délka*

Výška

Šířka

Rozvor

Rozchod vpředu  1533 mm

 2669 mm

 1789 mm

 1440 mm

 4633 mm
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Počet bezeškodných měsíců

Věk klienta

Spoluúčast

Limit pojištění skel

Popis balíčku pojištění

Varianta značkového pojištění

Pojišťovna

Měsíční splátka pojištění

Měsíční splátka úvěru

RPSN*

Úroková sazba

Celková platba úvěru včetně pojištění

Výše úvěru

Měsíční splátka vč. DPH

Zůstatková hodnota

Doba splácení

Splátka předem

Cena vozu pro financování

Moje financování

Volkswagen Financial Services

Parametry financování

 577 000 Kč

 35 %

 60 měsíců

 0 %

 8 198 Kč

 375 050 Kč

 491 870 Kč

 4,44 %

 10,84 %

 6 982 Kč

 1 216 Kč

Parametry pojištění

 Generali Česká pojišťovna a.s.

 BASIC Volkswagen Pojištění Generali Česká

Volkswagen Pojištění Generali Česká pojišťovna 

 BASIC

 10 000 Kč

 10 %

 46 a více let

 60

Volkswagen+ Úroky u ledu| Výhodné úročení | Nízká měsíční splátka | Volkswagen Pojištění 
součástí splátek | Podmínky: doba splácení 12 až 72 měsíců | Splátka předem (akontace) od 
0% z ceny vozu | Nerovnoměrná poslední splátka od 0 Kč až po 60% z pořizovací ceny vozu 
|Platnost: Do odvolání
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Všechny uvedené ceny jsou nezávazné doporučené ceny neomezené kartelovou dohodou, včetně DPH ve výši 21%, pokud není uvedeno jinak. Ve velmi výjimečných případech je možné, že tyto údaje o ceně nejsou zcela aktuální. Kontaktujte prosím 
Vašeho prodejce, aby Vám na základě kalkulace podal detailní informaci o ceně. Změny v modelových variantách, konstrukci, výbavě, technických údajích, ceně i chyby při vkládání dat jsou výslovně vyhrazeny. Vyobrazená vozidla jsou částečně 
vybavena dodatečnou výbavou za příplatek, resp. na vyobrazeních jsou ukázány dodatečné výbavy, u kterých je povinný příplatek, a detaily výbavy, které nejsou k dispozici pro všechny modelové varianty.

Pro aktuální informace o modernizovaných modelech nebo nabídce skladových vozů, prosím, kontaktujte svého nejbližšího prodejce nebo si vyberte svůj nový vůz z nabídky skladových vozů. Upozornění / výhrada k hodnotám spotřeby paliva a 
emisím CO2Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 byly stanoveny dle standardu WLTP a v souladu s platnými předpisy přepočteny do NEDC hodnot. Tyto hodnoty se od katalogových hodnot liší. Jsou určeny pro porovnání hodnot CO2 a spotřeby 
paliva mezi různými typy vozidel. Dodatečná výbava vozu a příslušenství (např. vestavené díly, jiné pneumatiky 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. Prodejce, dovozce ani výrobce nenese žádnou odpovědnost za skutečnost, že se v 
budoucnu nově komunikované hodnoty mohou lišit.Dne 1. září 2018 byl starý standard NEDC (New European Driving Cycle) nahrazen novým standardem WLTP pro všechny vozy registrované jako osobní (M1), Od 1. září 2019 dojde k podobné 
změně i pro vozy s registrací jako nákladní (N1 / N2).

Uvedené údaje emisí CO  zobrazují hodnoty, které byly změřeny v rámci typového schválení EU.2

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


