Allspace CL R-line 2,0 TSI 7DSG 4M

Celková cena
Allspace CL R-line 2,0 TSI 7DSG 4M
Celková cena

1 226 000,- Kč

Motor
1984 cm3 Pohon všech kol Aut. DSG7
Výkon: 140 kW/ 190 k
Spotřeba paliva kombinovaná: 7.3 l/100km
Emise CO2:: 165 g/km

1 027 900,- Kč

Vnější lakování
bílá

Bílá Pure

0,- Kč

Potah
Potah:
Vnitřní barva: Titanově černá
Koberec: Titanově černá
Palubní deska: Titanově černá
Potah stropu: Šedá "Storm"

Všechny uvedené ceny jsou nezávazné doporučené ceny vč. DPH 21 %, nákladů na dopravu, pokud není uvedeno jinak. V ojedinělých případech je možné, že tyto cenové údaje nejsou aktuální
k danému dni. Kontaktujte prosím Vašeho dealera a získejte na základě kalkulace detailní informaci o ceně. Změny ve variantách modelu, konstrukci, výbavě, technických údajích, ceně i polích
pro zadávání údajů jsou výslovně vyhrazeny. Vyobrazená vozidla jsou částečně vybavena doplňkovými výbavami za příplatek, resp. vyobrazení ukazují částečně doplňkové výbavy a detaily
výbav za příplatek, které nejsou k dispozici pro všechny varianty modelu. Informujte se prosím před uzavřením kupní a leasingové smlouvy na přesný rozsah výbavy, resp. sériové výbavy a také
na cenu Vašeho vozidla. Informace zde obsažené mají informativní charakter a nejedná o nabídku dle § 1731 nebo § 1732, ani o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Nevyplývá z
nich nárok na uzavření smlouvy. V případě zájmu o konkrétní nabídku návrhu smlouvy je třeba kontaktovat konkrétního prodejce.
Uvedené údaje o spotřebě a emisích byly zjištěny na základě měřících procedur předepsaných právními předpisy. Počínaje 1. září 2017 jsou některé typy nových vozidel homologovány dle
nového standardu WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), realističtějšího testu hodnot spotřeby paliva a emisí CO2. Počínaje 1. září 2018 nahradí tento standard
dosavadní standard NEDC (New European Driving Cycle). Vzhledem k realističtějším podmínkám standardu WLTP jsou hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 zjištěné při něm v mnoha případech
vyšší než u standardu NEDC. V současné době jsme dle právních předpisů stále povinni uvádět hodnoty dle NEDC. V případě nových vozidel homologovaných dle standardu WLTP, jsou
hodnoty zjištěné dle NEDC zpětně po přechodné období (do 2020) vypočítány z hodnot dle WLTP. Tyto hodnoty se mohou od katalogových hodnot nepatrně lišit. Tyto hodnoty jsou určeny
výhradně jako pomůcka pro porovnání mezi různými typy vozidel. Dodatečná výbava a příslušenství (např. add-on parts, různé druhy kol 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. Pro více informací o udávané spotřebě paliva a emisích CO2 nových vozidel se informujte u autorizovaného prodejce.
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Výbava
12V zásuvka
na středové konzole vzadu
v zavazadlovém prostoru
12V zásuvka vpředu
18" Dojezdové kolo
19" kola z lehkých slitin "Sebring"
barva šedá Metallic
8,5 J x 19
samozacelující pneumatiky 255/45 R 19 - šrouby proti
krádeži kol
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
Ambientní osvětlení
podsvícené dekorační lišty na dveřích
1x barva osvětlení
Asistent pro rozjezd 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
Automatická převodovka DSG DQ500
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Výbava
Automatický spínač světlometů
Coming home (manuální)
Leaving home
Bederní opěrky vpředu
Boční a hlavové airbagy vpředu
hlavové vzadu
Boční skla vzadu a zadní sklo zatmavené
65% absorpce světla
Chromované lišty okolo bočních oken
Dekorace "Dark Grid"
dekorace přístrojové desky
dekorace obložení dveří vpředu
Dešťový senzor
Dvoutónový klakson
Dvě opěrky hlavy vpředu, tři vzadu
zásuvné
Dálkově ovládané centrální zamykání
2 dálkové sklopné klíče
Elektrické otevírání a zavírání víka
zavazadlového prostoru
dálkové odjištění víka
Elektromechanická parkovací brzda
s funkcí Auto Hold
asistent pro rozjezd do kopce
Elektronický imobilizér
Elektronický stabilizační systém ESP
hydraulický brzdový asistent
ABS, EDS, ASR, MSR
Emise splňující EU6 normu
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Výbava
EuroNCap paket
EuroNCap paket
Front Assist
systém sledování prostoru před vozem
funkce nouzového brzdění "City Brake"
Hlavice řadicí páky v kůži
Isofix
příprava pro upevnění dvou dětských sedaček na zadních
vnějších sedadlech
Komfortní sedadla vpředu
Koncová LED světla
brzdové světlo LED
Koncové mlhové světlo
Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneu
nepřímé měření
Kryt zavazadlového prostoru
zatažitelný a odnímatelný
manuálně
LED osvětlení SPZ
Light Assist
automatické přepínání mezi dálkovým a potkávacím
světlem dle provozu v protisměru
Loketní opěrka vpředu
Make-up zrcátka ve slunečních clonách
s osvětlením
Mlhové světlomety
se statickým odbočovacím světlem
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Výbava
Nekuřácké provedení
12V zásuvka vpředu
Nápis "TSI Allspace"
na víku zavazadlového prostoru
Odkládací kapsy
na zadní straně předních sedadel
Odkládací přihrádka ve stropě
Opěradlo sedadla spolujezdce sklopné
(zcela)
Osvětlení prostoru pro nohy vpředu
Osvětlení zavazadlového prostoru
pevné vpravo
odnímatelné vlevo
Palubní literatura v českém jazyce
Pneumatiky 215/65 R 17
Podlaha zavazadlového prostoru
textilní
Podélný střešní nosič stříbrný eloxovaný
Pohon všech kol
Progresivní řízení
Přední kotoučové brzdy 16"
Přední kotoučové brzdy 17"
Přední opěrky hlavy vpředu nastavitelné
podélně a výškově
Přední sedadla výškově nastavitelná
Přihrádky pod předními sedadly
Přístrojová deska
elektronický tachometr
počítadlo celkových a denních kilometrů
otáčkoměr
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Výbava
R-line Exteriér
19" hliníková kola "Sebring"
barva: šedá metallic
rozměry: 19 x 8,5 J
pneumatiky: 255/45 R19 samozacelující
bezpečnostní šrouby proti krádeži
Nárazníky a rozšíření prahů v "R-line" stylu
rozšíření blatníků černé
zadní spoiler v "R-line" stylu
Rozvor 2787mm
Rádio "Composition Media"
8" barevný dotykový displej
8 reproduktorů
FM příjem
slot na SD kartu
USB také pro připojení Apple
Bluetooth handsfree
Aux-in zdířka
Sada nářadí a zvedák vozu
Sedadla v druhé řadě
oddělené
sklopné
s loketní opěrkou
Sklopné stolky
na zadní straně předních sedadel
Standardní šrouby kol
Start-Stop systém
rekuperace kinetické energie při brždění u vozů s
označením BMT
Systém rozpoznání chodce
Systém sledování únavy řidiče
Síť na zavazadla
Textilní koberečky vpředu a vzadu
Tříbodové bezpečnostní pásy vpředu a
vzadu
výškové nastavení
s předepínači
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Výbava
Ukazatel stavu nádržky ostřikovačů
Variabilní podlaha zavazadl. prostoru
s odkladovým místem v muldě na rezervní kolo
Vnitřní zpětné zrcátko
s automatickou clonou
Vnější zpětná zrcátka v barvě vozu
Výrobní závod Mexiko
Výstražný trojúhelník
Zadní kotoučové brzdy 16"
Čelní airbagy řidiče a spolujezdce
možnost deaktivace u spolujezdce
kolenní airbag řidiče
Čelní sklo tepelně izolující
reflektující infračervené záření
Řídící kód
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Příplatková výbava
Active Info Display

16 299,99 Kč

12,3" obrazovka
s barevným multifunkčním ukazatelem
volitelné Info profily (např. Spotřeba a délka dojezdu,
Navigace (pokud je objednaná ve voze), Ffektivita atd.)
v kombinaci s navigací "Discover Media" je možné
navigační podklady zobrazovat pouze na jednom zařízení
(Active Info Display, nebo display rádia).
Adaptivní regulace podvozku DCC

29 100,- Kč

volba profilu jízdy
jízdní režimy Sport, Comfort a Normal, Eco
nastavuje tlumiče a přizpůsobuje posilovač řízení
Aktivní systém svícení
LED světlomety s dynamickým přisvětlování zatáček

45 100,- Kč

včetně LED denního svícení
regulace dálkového svícení (v závislosti na rychlosti, od
cca 100km/h zvýšení svítivosti)
dynamické přisvětlování zatáček - "Dynamic Light
Asssist"
regulace dálkových světlometů umožňující trvalé použití
dálkových světel bez oslňování vozu v protisměru částečné clonění pomocí maskovací funkce
Asistenční paket II

12 000,01 Kč

Emergency Assist
Traffic Jam Assist
Asistent vyparkování (zamezí kolizi při vyjíždění z
parkovacího místa)
Side Assist
Lane Assist
Bezklíčové odemykání Keyless Access

9 900,- Kč

bezklíčové odemykání a startování
Car-Net "Guide & Inform"

0,- Kč

funkčnost 3 roky
pro využívání služeb je nutná registrace a aktivace
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Příplatková výbava
23 200,- Kč

Navigace "Discover Media"
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

0,- Kč

Navigační data na SD-kartě - EVROPA

4 600,- Kč

Paket Zrcátka
vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, sklopná,
vyhřívaná
automatické naklonění vnějšího zpětného zrcátka u
spolujezdce při zařazení zpátečky
osvětlení okolí

23 400,- Kč

Tažné zařízení výklopné s el. odjištěním

0,- Kč

Telefonní rozhraní

22 700,- Kč

ergoActive sedadla
potahy mikrofleece "ArtVelours"
Top-komfortní sedadla vpředu
Stolečky na opěradle sedadel řidiče a spolujezdce
odkládací kapsy na opěradle sedadel řidiče a spolujezdce
Sedadla vpředu nastavitelná ve 14 směrech
nastavení sedala a opěradla
nastavení podpěry pro stehna
Přední sedadla vyhřívaná
el. nastavitelné bederní opěrky vpředu s masážní funkcí
Řídící kód

0,- Kč

Řídící kód

0,- Kč

Technické údaje
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Motor - série

2.0 Benzin

Výkon

140 kW 190 k

Objem

1984 cm3

Převodovka

Aut. DSG7

Pohon

Pohon všech kol
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Počet dveří

5

Počet sedadel

5

Nejvyšší povolená celková hmotnost

2350 kg

Skutečná hmotnost

1853 kg

Oficiální spotřeba paliva kombinovaná

7.3 l/100km

Emise CO2:

165 g/km

Strana 11 z 13

