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Golf Maraton Edition 1,2 TSI 6G

Informativní zobrazení

Celková cena

5G13BXME Golf Maraton Edition 1,2 TSI 6G Celkem: Kč 469 000

Motor

1 197ccm Přední pohon Manuální 6 st. pr.
Výkon: 81 kW / 110 k
Normovaná spotřeba paliva: 4.9 l/100km
Emisie CO : 114 g/km Emise NO : 0,03 g/km2 x

465 900

Barva laku vozu

0Q0Q Bílá Pure 3 100

Potah sedadel

TW Potah sedadel: 
Barva interiéru: Titanově černá
Koberec: Černá
Přístrojová deska: Titanově černá

Všechny uvedené ceny jsou nezávazné. V důsledku vývoje může docházet i k odchylkám v produktové specifikaci vozu. Importér si vyhrazuje právo změny bez předchozího 
upozornění. Ceny jsou včetně DPH, pokud není jinak uvedeno. Ve výjimečných případech se může stát, že ceny nejsou aktuální. Pro aktuální nabídku a bližší informace se 
prosím obraťte na Vašeho prodejce. Změny v modelových variantách, konstrukci, výbavě, technických datech a ceně vozu jsou vyhrazeny. Chyby v údajích jsou vyhrazeny. 
Vyobrazené vozy mohou být vybaveny prvky výbavy za příplatek, případně zobrazují výbavy, které nejsou dostupné pro všechny varianty. Informujte se prosím před 
uzavřením kupní smlouvy o přesné sériové a příplatkové výbavě vašeho vozu, jakož i o jeho ceně.
EU-Informace o spotřebě paliva a CO2 emisích podle EU 715/2007: Uvedené hodnoty podle metody EU 715/2007. Hodnoty se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou 
součástí nabídky. Slouží k porovnání s jinými typy vozidel. Dodatečná výbava a doplňky (např. širší pneumatiky, klimatizace nebo střešní nosič) mohou ovlivnit hodnoty 
spotřeby a emisí CO2.
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Sériová výbava

Prodloužená záruka

EA8 Prodloužená záruka 5 let/100.000 km

podle toho, která situace nastane dříve

Volanty

PU2 Multifunkční 3ramenný volant v kůži

výškově i podélně nastavitelný
hlavice řadicí páky v kůži

Vnitřní výbava

7P4 Bederní opěrky vpředu

N3B Komfortní sedadla v látce - design Zoom

6E3 Loketní opěrka vpředu

s odkládacím prostorem a výdechy ventilace 
dozadu

3NU Loketní opěrka vzadu vč. průvlaku pro transport 
dlouhých předmětů

4U5 Odkládací kapsy

na zadní straně předních sedadel

1W2 Přihrádka spolujezdce osvětlená

klimatizovaná

7N3 Přihrádka ve stropě uzavíratelná

3L3 Sedadla vpředu výškově nastavitelná

3U1 Variabilní zavazadlový prostor
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3D2 Vnitřní dekory v designu Dark Silver Brushed

3NZ Zadní opěradlo dělené a sklopné

Vnější výbava

6KD Maska chladiče černá

s chromovanými doplňky

2JD Nárazníky lakovány v barvě vozu

ZIN Pozinkovaná karoserie

4KC Tónovaná skla v zeleném odstínu

6FF Vnější zpětná zrcátka a kliky dveří lakované v barvě 
vozu

Světla

PXA Bi-xenonové světlomety pro potkávací a dálková světla

ostřikovače světlometů
ukazatel stavu nádržky ostřikovačů

8WH Mlhové světlomety

se statickým přisvěcováním do zatáček

PLA Paket Světla a výhled

funkce Coming Home a Leaving Home
automatický spínač světlometů
vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
dešťový senzor

Sedadla

PB4 Sedadla ergoActive

14-směrové nastavení sedadla na straně řidiče
vyhřívané přední sedačky
bederní opěrka na straně řidiče elektricky 
nastavitelná s masážní funkcí
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střední část sedadel v látce New York
boky a hlavové opěrky v kůži Vienna

Rádia a multimédia

ZCE Rádio "Composition Media"

6,5" barevný dotykový displej
8 reproduktorů
CD přehrávač
FM příjem
slot na SD kartu
USB
Bluetooth handsfree
Aux-in zdířka

Kola / Pneumatiky

PJ3 16" kola z lehkých slitin "Toronto"

6,5 J x 16
pneumatiky 205/55 R 16
zajištění proti kráděži

1G6 Dojezdové rezervní kolo

Funkční výbava

7B2 12V zásuvka v zavazadlovém prostoru

W4B 5 dveří

elektrické ovládání oken vpředu/vzadu

PH2 Automatická klimatizace "Air Care Climatronic"

antialergenní filtr
2zónová
klimatizovaná přihrádka spolujezdce

4K3 Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

2 sklapovací klíče
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4R4 Elektrické ovládání oken vpředu i vzadu

UG4 Elektronická uzávěrka diferenciálu XDS

7AA Elektronický imobilizér

7L6 Funkce start/stop

9S5 Palubní počítač Medium

1N3 Posilovač řízení s proměnlivým účinkem

8M1 Stěrač předního a zadního skla

s intervalovým cyklovačem

PF0 Tempomat včetně omezovače

4L2 Vnitřní zpětné zrcátko s manuální clonou

6XN Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná a vyhřívaná

zrcátko u řidiče asferické

Bezpečnost a asistenční systémy

3QT 2 tříbodové bezpečnostní pásy vpředu

výškové nastavení
předepínače, zvuková a světelná výstraha při 
nezapnutí

3ZB 3 tříbodové bezpečnostní pásy vzadu

5ZF Bezpečnostní opěrky hlavy vpředu

4X3 Boční airbagy vpředu, hlavové airbagy vpředu i vzadu

UH2 Elektromechanická ruční brzda

s funkcí Auto Hold

1AT Elektronický stabilizační systém ESP

včetně ABS, EBV, ASR, MSR

3B4 Isofix příprava pro připevnění 2 dětských sedaček na 
vnějších sedadlech vzadu

4UK Kolenní airbag pro řidiče

7K9 Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneu

1KE Kotoučové brzdy vpředu a vzadu
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1AM Multikolizní brzda

EM1 Systém sledování únavy řidiče

3T2 Tři opěrky hlavy vzadu

1T2 Výstražný trojúhelník

4UP Čelní airbagy řidiče a spolujezdce

možnost deaktivace u spolujezdce

Asistenční systémy

WDA Akustický parkovací systém Parkpilot

zvuková signalizace dopředu i dozadu
zobrazení situace na displeji rádia
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Technické údaje

Převodovka Manuální 6 st.
pr.

Náhon Přední pohon

Typ motoru 1 197ccm Benzin 95 Motor

Výkon 81 kW / 110 k

Zdvihový objem 1 197 ccm

dveřový 5

Počet sedadel 5

Pohotovostní hmotnost 1 160 kg

Přípustná celková hmotnost 1 760 kg

Spotřeba paliva 4.9 l/100km

Emisie CO2 114 g/km

Emise NOx 0,03 g/km
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Číslo nabídky

K769HJ Co znamená číslo nabídky?

Číslo nabídky označuje Vaší uloženou konfiguraci vozu. Prodejce si 
může podle tohoto čísla Vaší konfiguraci otevřít a probrat jí s Vámi.

QR-Code

Můžete použít Váš QR-code reader. Vyfoťte si Smartphonem kód a 
dostanete sa přímo k Vaší konfiguraci!


