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Golf Life 1,5 TSI 6G

Model

 
 

Golf Life 1,5 TSI 6G

 
 Celková cena 591 100,-

Motor

   1498 cm3 Přední pohon Manuální 6 st. 572 900,-
    Výkon: 96 kW / 130 koní

 Spotřeba paliva: 5.1 l/100km
 Emise CO : 116 CO  g/km2 2

Vnější lakování

P8P8 Červená Kings metalíza 18 200,-

Potah

BD  Potah: Interiér Soul
 Vnitřní barva: Černá Soul

 Koberec: Černá
 Přístrojová deska: Černá Soul

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.
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Výbava

12V zásuvka v zavazadlovém prostoru

16" kola z lehké slitiny Norfolk

7J x 16
pneumatiky 205/55 R16

ACC - automatická regulace odstupu

automatická regulace odstupu od vpředu jedoucího vozu 
s omezovačem rychlosti
funkce "stop & go" (pouze pro automatickou 
převodovku)
do 210 km/h

Ambientní osvětlení I

osvětlení lišty přísrojové desky, ozdobných lišt výplní 
dveří, odkládací přihrádky ve všech 4 dveřích
výběr ze škály 10 barev

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

Automatický spínač světlometů

oddělené LED denní svícení
Funkce Coming Home a Leaving Home

Bederní opěrky vpředu

Bez označení druhu motoru
na víku zavazadlového prostoru

Car2X

Centrální zamykání Keyless Start

bezklíčové startování
bez SAFELOCK

Čelní airbag řidiče a spolujezdce

u spolujezdce s možností deaktivace
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Výbava

Čelní sklo tepelně izolující

reflektující infračervené záření

Dekor interiéru "Nature Cross Brushed"

Digital Cockpit Pro

10,25" obrazovka
s barevným multifunkčním ukazatelem
volitelné profily
zrcadlení mapových podkladů možné pouze v kombinaci 
s navigací "Discover Pro"

Digitální radiopřijímač (DAB+)
(navíc k analogovému)

Dvě LED lampičky na čtení vpředu

Dvoutónový klakson

Elektromechanická parkovací brzda

s funkcí Auto Hold

Elektronická uzávěrka diferenciálu XDS

Elektronický imobilizér

Front Assist

s funkcí automatického nouzového brždění
s rozpoznáním chodců a cyklistů

Funkce start/stop

Highway Light

svícení pro jízdu na dálnici

Hlavové airbagy vpředu i vzadu

boční airbagy vpředu

Chromové provedení ovládacích prvků
rádia a spínače světel
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Výbava

Infotainment Ready2Discover

10" barevný dotykový display
třetí generace infotainmentu MIB 3
We Upgrade - možnost aktivovat mapové podklady a 
další funkce přímo v infotainmentu za poplatek
Bluetooth (handsfree, přenos hudby)
4x USB-C port
reproduktory vpředu a vzadu (6+1)
funkce Streaming & Internet
App-Connect Wireless
bezdrátové propojení smartphone s infotaintmentem 
vozu (rádio, navigace
funkce Wireless pouze pro Apple CarPlay
Apple CarPlay a Android Auto nejsou v ČR oficiálně 
podporovány

ISOFIX

příprava pro upevnění dětské sedačky na sedadle 
spolujezdce a na vnějších zadních sedačkách

Kontrola poklesu tlaku vzduchu
v pneumatikách

Kotoučové brzdy vpředu

Kotoučové brzdy vzadu

15" (série 272x10)

Lane Assist

systém pro udržování vozu v jízdním pruhu

LED světlomety

dálkové svícení
LED denní svícení

LED zadní světla

Loketní opěrka vpředu

Longlife režim

prodloužený servisní interval na 24 měsíců nebo 30 000 
km
podle toho, která situace nastane dřív

Make-up zrcátka ve slunečních clonách

s osvětlením
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Výbava

Paket Světla a výhled

dešťový senzor
vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou

Palubní literatura v českém jazyce

Parkovací senzory Parkpilot

senzory vpředu i vzadu
zobrazení situace na displeji

Podsvícení vnějších klik dveří

Posilovač řízení

s proměnlivým účinkem v závislosti na rychlosti

Potahy sedadel v látce

design "Maze"

Povinná výbava

Výstražný trojúhelník
Lékárnička (dle německé normy)
Reflexní vesta

Příprava na We Connect a We Connect Plus

pro využívání služeb je nutná registrace a aktivace
Systém We Connect je nehmotným produktem (aplikací 
resp. softwarem) společnosti Volkswagen AG, 38436 
Wolfsburg, Spolková republika Německo, která je jejím 
výhradním prodejcem/poskytovatelem. Autorizovaní 
prodejci značky Volkswagen prodávají výhradně 
hardware nezbytný pro jeho fungování a ve vztahu k 
prodeji softwaru společnost Volkswagen AG žádným 
právním způsobem nezastupují.
Pokud nejsou služby ve voze aktivovány do 90 dní od 
předání vozu zákazníkovi, začne běžet bezplatná lhůta. 
Zákazník může služby aktivovat i později, ale bezplatná 
lhůta je v tom případě kratší.
součástí přípravy není App-Connect

Sada nářadí

Sedadla vpředu výškově nastavitelná

Systém sledování únavy řidiče

Telefonní rozhraní s indukčním nabíjením
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Výbava

Tepelně izolující tónovaná skla

v zeleném odstínu
postranní a zadní skla
odpadají boční zatmavená skla

Tire mobility set

12V kompresor
zacelovací tmel na penumatiky
odpadá rezerva

Tísňové volání

tlačítko tísňového volání ve voze
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)

Tříbodové bezpečnostní pásy

vpředu výškově nastavitelné
s předpínači
zvuková výstraha při jejich nezapnutí

Tři zásuvné opěrky hlavy vzadu

USB-C port 2x vpředu

2x USB-C port pro nabíjení vzadu

Uvítací světlo

projekce z vnějších zpětných zrcátek

Varování nezapnutých bezpečnostních pásů

akustické i grafické
pro přední i zadní pásy

Vnější zpětná zrcátka a kliky dveří
v barvě vozu

Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná
a vyhřívaná s funkcí paměti

na straně řidiče asferické
na straně spolujezdce konvexní
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Výbava

Zadní mlhové světlo

na jedné straně
obě světla signalizace couvání

Zadní sedadlo nedělené

opěradlo dělené asymetricky a sklopné
průvlak pro přepravu dlouhých předmětů
středová loketní opěrka

Zadní spoiler lakován v barvě vozu

Zimní paket

vyhřívání předních sedadel
vyhřívaný multifunkční volant v kůži (s pádly pro DSG 
převodovku)
hlavice řadící páky v kůži
automaticky vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla
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Technické údaje

 Motor - typ   1.5 l Benzin 95

 Výkon    96 kW 130 koní

 Objem  1498 cm3

 Převodovka Manuální 6 st.

 Pohon Přední pohon

 Počet dveří 5

 Počet sedadel 5

 Vlastní hmotnost 1382 kg

 Nejvyšší povolená celková hmotnost 1800 kg

 Spotřeba paliva 5.1 l/100km

 Emise CO22 116 CO  g/km2
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Moje financování

Volkswagen Financial Services

 Parametry financování Cena vozu pro financování 591 100 Kč

   Splátka předem 35 %

   Doba splácení 60 měsíců

   Zůstatková hodnota 0 %

   Měsíční splátka včetně pojištění 8 723 Kč

   Výše úvěru 384 215 Kč

   Celková platba úvěru včetně pojištění 523 375 Kč

   Úroková sazba 5,59 %

   RPSN* 13,69 %

   Měsíční splátka úvěru 7 355 Kč

   Měsíční splátka pojištění 1 368 Kč

 

Parametry pojištění

Varianta značkového pojištění

BASIC Volkswagen 
Pojištění Generali 

Česká 

 

 

Popis balíčku

Volkswagen Pojištění 
Generali 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 24.11.2020. Další informace k produktům naleznete na stránkách Volkswagen Financial Services na 
.www.porschebank.at

https://www.vwfs.cz
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Číslo nabídky

QR kód

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. 
vestavěné 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.

4RBY5D 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.

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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