Arteon 2,0 TDI SCR 7DSG

Model
Arteon 2,0 TDI SCR 7DSG
Celková cena

1 091 300,-

Motor
1968 cm3 Přední pohon Aut. DSG7
1 015 900,Výkon: 110 kW / 150 koní
Spotřeba paliva: 4.4 l/100km
Emise CO2: 114 CO2 g/km
0,Vnější lakování
5V5V

Šedá Mangan
17 600,-

Potah
TO

Potah:
Vnitřní barva: Titanově černá
Koberec: Titanově černá
Přístrojová deska: Titanově černá

Všechny uvedené ceny jsou nezávazné doporučené ceny neomezené kartelovou dohodou včetně NoVA, DPH ve výši 21%, nákladů na dopravu a při zohlednění NoVA podle §6 zákona o NoVA
(NoVAG), 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. Informujte se prosím před uzavřením kupní smlouvy o přesném rozsahu výbavy, resp. o sériovém provedení a také o ceně Vašeho vozidla.
Informace EU o spotřebě paliva a emisích CO2 podle nařízení (ES) 715/2007: Uvedené hodnoty byly zjištěny podle předepsaného postupu měření odpovídajícího nařízení (ES) 715/2007. Údaje
se nevztahují k jednotlivému vozidlu a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely porovnání různých typů vozidel. V důsledku zvláštních výbav a příslušenství (např. širší pneumatiky,
klimatizace, střešní nosič atd.) mohou vzniknout především odlišné hodnoty spotřeby a emisí CO2.
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Sériová výbava
12V zásuvka vpředu
17" kola z lehkých slitin "Cardif"
7,5 J x 17
pneumatiky 225/55 R 17
2x LED osvětlení na čtení vpředu a vzadu
ACC - automatická regulace odstupu
od vpředu jedoucího vozu do 210 km/h
s funkcí Front Assist - zkrácení brzdné dráhy a varování
při nebezpečném snížení odstupu
funkce zastavení vozu (pouze u vozu s DSG)
funkce City - nouzové brzdění (do 30 km/h)
tempomat
Akustické a grafické upozornění
nepřipnutých pásů vpředu,
grafické upozornění nepřipnutých zadních pásů
Akustický parkovací systém Parkpilot
zvuková signalizace dopředu i dozadu
zobrazení situace na displeji rádia
Analogové hodiny v přístrojové desce
Asistent rozjezdu do kopce
Automatická klimatizace Climatronic
automatická regulace
nastavení teploty oddělené pro řidiče a spolujezdce
klimatizovaná přihrádka spolujezdce
senzor kvality vnějšího vzduchu s automatickým
přepnutím na vnitřní cirkulaci
3zónová
BEZ ovládání vzadu
Automatický spínač světlometů
Coming home (manuální)
Leaving home
Baterie v motorovém prostoru
Bederní opěrky vpředu
u řidiče el. nastavitelná

Nabídka ze dne 07.02.2018

Strana 3 od 13

Sériová výbava
Boční airbagy vpředu a vzadu
s hlavovými airbagy vpředu
Boční lišty ve spodní části dveří vozu
lakované v barvě vozu
Boční skla vzadu a zadní sklo zatmavené
65% absorpce světla
Centrální zamykání s bezpečnostní
pojistkou a dálkovým ovládáním
2 dálkové klíče
bez alarmu
Conectivity paket
1x USB
kompatibilní s iPhone/iPod
Aux-In
bez propojovacího kabelu
Čalounění stropu v béžová St.Tropez
Čelní airbag řidiče a spolujezdce
u spolujezdce s možností deaktivace
airbag kolenou na straně řidiče
Čelní sklo tepelně izolující
reflektující infračervené záření
Dálkové odjištění zavazadlového prostoru
Dekorace interiéru "New Brush Design"
přístrojová deska
středová konzola a vykládání dveří
Dešťový senzor
Dvě opěrky hlavy vpředu, tři vzadu
zásuvné
Dvoutónový klakson
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Sériová výbava
Elektromechanická parkovací brzda
s funkcí Auto Hold
asistent pro rozjezd do kopce
Elektronická uzávěrka diferenciálu XDS
Elektronický imobilizér
Elektronický stabilizační program ESP
s impulsem do řízení a s komfortním brzdovým asistentem,
ABS, EDS, a ASR (stabilizace přívěsu, pokud objednáno
tažné zařízení)
ergoComfort sedadlo na straně řidiče
manuální nastavení výškové a podélné
elektrické nastavení opěradla
Hlavice řadicí páky v kůži
Chromované lišty bočních oken
Isofix
příprava pro upevnění dvou dětských sedaček na zadních
vnějších sedadlech
Koncové mlhové světlo
Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneu
nepřímé měření
Kryt zavazadlového prostoru
Lane Assist
systém pro udržování vozu v jízdním pruhu
varování před nechtěným opuštěním jízdního pruhu
zásahem do řízení
Light Assist
automatické přepínání mezi dálkovým a potkávacím
světlem dle provozu v protisměru
Loketní opěrka vpředu
s odkladným prostorem
s držákem na pití
s průduchy ventilace do 2.řady
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Sériová výbava
Make-up zrcátka ve slunečních clonách
s osvětlením
Multifunkční 3ramenný volant v kůži
ovládání automatické převodovky, palubního počítače,
rádia a telefonu
hlavice řadicí páky v kůži
Nápis na víku zavazadlového prostoru
"TDI"
Nárazníky v barvě vozu
Nástupní a varovné LED osvětlení
v předních dveřích
Nástupní lišty z ušlechtilé oceli
Nekuřácké provedení
12V zásuvka vpředu
Ochrana před natankováním špatného
paliva
Osvětlení prostoru pro nohy vpředu
Palivová nádrž o objemu 66 litrů
Palubní literatura v češtině
Palubní počítač "Plus"
Vnější teplota
Délka jízdy
Doba jízdy
Celkový dojezd
Průměrná spotřeba atd.
Podlaha zavazadlového prostoru
textilní
Pohon předních kol
Potahy sedadel v látce design "Sideways"
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Sériová výbava
Povinná výbava
Výstražný trojuhelník
Lékárnička (dle německé normy)
Reflexní vesta
PreCrash
proaktivní bezpečnostní systém
v případě elektronického vyhodnocení rizika nehody
dojde k automatickému dovření oken, příp.
panoramatického okna, natlakování brzd a přitažení
bezpečnostních pásů
Progresivní řízení
Přední kotoučové brzdy 16"
Přídavné elektrické vzduchové topení
(pouze pro TDI)
Přístrojová deska
elektronický tachometr
počítadlo celkových a denních kilometrů
otáčkoměr
Rádio "Composition Media"
8" barevný dotykový displej
8 reproduktorů
CD přehrávač
FM příjem
slot na SD kartu
USB (kompatibilní s iPod/iPhone)
Bluetooth handsfree
Aux-in zdířka
Rezervní plnohodnotné kolo
z lehkých slitin
Sada nářadí a zvedák vozu
Security & Service
funkčnost 3 roky
Start-Stop systém
rekuperace kinetické energie při brždění
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Sériová výbava
Statické LED světlomety
LED denní svícení
LED dálkové svícení
LED tlumené svícení
Systém rozpoznání chodce s rozšířenou
ochranou
Aktivní kapota
Systém sledování únavy řidiče
Telefonní rozhraní
bluetooth
Textilní koberečky vpředu a vzadu
Tísňové volání
tato služba je poskytována na základě stlačení tlačítka
"SOS" po dobu delší než 3 sek.
umožňuje telefonickou hlasovou péči do chvíle, než
dorazí potřebná pomoc
Hlasová péče je poskytována v 10ti evropských jazycích.
(němčina, angličtina, francouzština, italština, holandština,
polština, portugalština, švédština, španělština a čeština)
Funkčnost 10 let
Top-komfortní sedadla vpředu
Tříbodové bezpečnostní pásy
vpředu i vzadu
vpředu s výškovým nastavením
s předepínači vpředu i vzadu
Vnější zpětná zrcátka el. sklopná
nastavitelná, vyhřívaná
automatická clona na straně řidiče
automatické sklopení zrcátka spolujezdce při zařazení
zpátečky
Vnější zpětné zrcátko na straně
spolujezdce
konvexní
Vnější zpětné zrcátko na straně řidiče
asférické
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Sériová výbava
Vnitřní zpětné zrcátko
s automatickou clonou
Výplň dveří a boční obložení
látka
Zadní kotoučové brzdy 16"
Zadní sedadla nedělená
opěradla asymetricky sklopná
BEZ loketní opěrky a možnosti transportování dlouhých
předmětů
Zadní světlomety s LED technologií
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Příplatková výbava
QV3

Digitální radiopřijímač (DAB)
(navíc k analogovému)

PND

Navigace "Discover Media"

5 700,21 300,-

8" barevný dotykový display
Bluetooth
USB
Aux-In
4 reproduktory vpředu, 4 vzadu
2 sloty na SD karty
aktualizace zdarma
navigační data pro Evropu na SD kartě
Car-Net "Guide & Inform"
připojení mobilního zařízení
Volkswagen Media Control
7RE

Navigační data na SD-kartě - EVROPA

WQ3

Rozpoznávání dopravních značek

YOZ

Security & Service a Car-Net "Guide &
Inform"

0,1 300,0,-

funkčnost 3 roky
PW2

Zimní výbava

19 400,-

panel ovládání 3-zónové klimatizace vzadu
2x USB připojení kompatibilní s iPod/iPhone
Přední sedadla vyhřívaná
Zadní vnější sedadla vyhřívaná
Ostřikovače skla vpředu automaticky vyhřívané
Zásuvka 230 V
KA2
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Zpětná kamera

10 100,-
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Technické údaje
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Motor - typ

1968 Diesel

Výkon

110 kW 150 koní

Objem

1968 cm3

Převodovka

Aut. DSG7

Pohon

Přední pohon

Počet dveří

5

Počet sedadel

5

Vlastní hmotnost

1568 kg

Nejvyšší povolená celková hmotnost

2170 kg

Spotřeba paliva:

4.4 l/100km

Emise CO2:

114 CO2 g/km
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Moje financování

Volkswagen Financial Services
Parametry financování

Parametry pojištění

Cena vozu pro financování

1 091 300 Kč

Splátka předem

35 %

Doba splácení

60 měsíců

Měsíční splátka včetně pojištění

15 241 Kč

Výše úvěru

709 345 Kč

Celková platba úvěru včetně pojištění

914 467 Kč

Úroková sazba

4,49 %

RPSN*

11,00 %

Měsíční splátka úvěru

13 221 Kč

Měsíční splátka pojištění

2 020 Kč

Pojišťovna

Česká pojišťovna a.s.

Varianta značkového pojištění

BASIC Volkswagen
Pojištění Česká
pojišťovna

Popis balíčku

Volkswagen Pojištění
Česká pojišťovna
BASIC

Limit pojištění skel

10 000 Kč

Spoluúčast

10 %

Věk klienta

46 a více let

Počet bezeškodných měsíců

60

Volkswagen+ | Výhodné úročení | Nízká měsíční splátka | Volkswagen Pojištění součástí splátek | Podmínky: doba splácení 24 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
Stav 07.02.2018. Další informace k produktům naleznete na stránkách www.porschebank.at!
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Číslo nabídky
EJFYZJ

Podle 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.

QR kód
Naskenujte QR kód a zobrazte si Vaši konfiguraci na
Vašem mobilním telefonu či tabletu.
Vhodnou čtečku QR kódu naleznete v obchodech Apple
Store nebo Google Play.
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