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Zdvihový objem (l) Převodovka
Kombinovaná

spotřeba
l/100 km

Výkon
kW (k) Comfortline Highline

Manuální 6 st. pr.

2,0 TDI BMT
Manuální
6 st. pr.

5.0 110 (150) 910 900 940 900

2,0 TDI BMT 4MOTION
Manuální
6 st. pr.

5.6 110 (150) 970 900 1 000 900

2,0 TDI BMT
Manuální
6 st. pr.

5.3 135 (184) – 992 900

Aut. DSG6/Aut. DSG7
2,0 TDI BMT Aut. DSG6 5.2 110 (150) 970 900 1 000 900

2,0 TDI BMT Aut. DSG6 5.3 135 (184) – 1 052 900

2,0 TSI BMT Aut. DSG6 7.2 162 (220) – 1 055 900

2,0 TDI BMT 4MOTION Aut. DSG7 5.8 135 (184) – 1 112 900

DSG - 6stupňová nebo 7stupňová automatická převodovka s dvojitou spojkou s možností manuálního řazení.
4Motion - pohon všech kol. BMT - motor se sníženou spotřebou. *Spotřeba v kg/100 km. Ceny všech modelů jsou v Kč včetně 21% DPH.
Veškeré údaje obsažené v tomto ceníku mají pouze informativní charakter. Od data předání do tisku nebo uveřejnění na internetu mohlo dojít k úpravám.
Fotografie mohou zobrazovat i příslušenství nebo zvláštní výbavu, která není součástí dané zvolené specifikace vozidla. Pro aktuální informace o cenách, výbavě,
akčních modelech či možnosti kombinací jednotlivých mimořádných výbav se obracejte na naše autorizované prodejce, jejichž seznam naleznete na našich stránkách
www.volkswagen.cz.
Volkswagen si vyhrazuje právo uskutečňovat v průběhu výroby změny proti provedením zde uvedeným.



Comfortline

Asistenční systémy
– Tempomat
Bezpečnost a asistenční systémy
– Boční a hlavové airbagy vpředu hlavové

airbagy vzadu
– Čelní airbagy řidiče a spolujezdce možnost

deaktivace u spolujezdce kolenní airbag
řidiče

– Elektrické dětské pojistky pro zadní dveře,
ovladatelné u řidiče

– Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneu
– Přední opěrky hlavy vpředu nastavitelné

podélně a výškově integrovaná tlačítka pro
odjištění

– Signalizace nezapnutých bezpečn. pásů
akustická a světelná

– Zadní 3 sedadla s Isofix příprava pro
upevnění 3 dětských sedaček na sedadlech
druhé řady 3 samostatná sedadla v druhé
řadě sedadel, posuvná a sklopná s funkcí
Easy Fold možnost nastavení sklonu
opěradla

Funkční výbava
– 12V zásuvka
– ACC - automatická regulace odstupu od

vpředu jedoucího vozu 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

– Automatická klimatizace Climatronic
automatická regulace 3zónová teplotní
regulace klimatizovaná přihrádka
spolujezdce

– Automatický spínač světlometů denní
svícení Coming/Leaving home vnitřní
zpětné zrcátko s aut. clonou dešťový senzor
osvětlení prostoru pro nohy

– Dešťový senzor
– Elektronický imobilizér
– Koncové mlhové světlo
– Odkládací prostor s víkem na přístrojové

desce
– Palubní počítač Plus funkční rozšíření

palubního počítače o možnost nastavení
nezávislého vodního topení, rychlostního
limitu pro zimní pneu, paketu světla a
výhled, hodin, volby jazyka a jednotek

– Posilovač řízení s proměnlivým účinkem v
závislosti na rychlosti

– Přístrojová deska elektronický tachometr
počítadlem celkových a denních kilometrů
otáčkoměr

– Systém sledování únavy řidiče
vyhodnocováním pohybu volantu

– Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná
a vyhřívaná na straně řidiče asferické

– Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou
clonou

Kola / Pneumatiky
– 16" kola z lehkých slitin "Memphis" 6,5 J x

16 pneumatiky 215/60 R16 samozacelující
pneumatiky

Rádia a multimédia
– Rádio "Composition Media" 6,5" barevný

dotykový displej 8 reproduktorů CD
přehrávač FM/AM příjem slot na SD kartu
USB Bluetooth handsfree Aux-in zdířka

Sedadla
– 5místné provedení

Comfortline

– Látkové potahy sedadel design "Bridge"
5místné provedení

– Sedadlo spolujezdce zcela sklopné
opěradlo sedadla zcela sklopné

Střecha
– Střešní podélné nosiče černé
Volanty
– Multifunkční 3ramenný volant v kůži

hliníková dekorace ovládání palubního
počítače ovládání rádia ovládání telefonu
hlavice řadicí páky v kůži

– Multifunkční 3ramenný volant v kůži s
možností řazení pod volantem ovládání
rádia ovládání telefonu ovládání palubního
počítače hlavice řadicí páky v kůži

Ostatní
– Emisní norma EU6
– Odkládací přihrádky pod předními sedadly
– Palubní literatura v českém jazyce
– Textilní koberečky vpředu a vzadu
Vnější výbava
– Dvojitá koncová světla brzdové světlo LED
– Halogenové světlomety s denním svícením
– Chromované lišty okolo bočních oken
– Přední okno snižující průnik hluku

termoizolační
– Tepelně izolující tónovaná skla v zeleném

odstínu postranní a zadní skla
– Vnější zpětné zrcátko na straně spolujezdce

asferické
– Zadní dveře vpravo i vlevo posuvné
Vnitřní výbava
– 2 držáky nápojů v každé řadě vpředu

zakrytelné
– Bederní opěrky vpředu u řidiče el.

nastavitelná u spolujezdce manuálně
nastavitelná

– Dekorace interiéru "Triangle Titan" dekorace
přístrojové desky dekorace obložení dveří
vpředu

– Chromované orámování spínače světlometů
výstražného světla

– Kryt zavazadlového prostoru zatažitelný a
odebratelný manuálně

– Make-up zrcátka ve slunečních clonách s
osvětlením

– Nádoba na odpadky vyjímatelná
– Nekuřácké provedení odkládací prostor ve

středové konsole vpředu odkládací prostory
v zadních dveřích

– Odklací schránky v prostoru pro nohy vlevo
a vpravo v 2.řadě

– Odkládací kapsy a sklopné stolky na zadní
straně předních sedadel

– Přihrádka ve stropě uzavíratelná
– Sedadlo řidiče i spolujezdce výškově

nastavitelné elektrické nastavení sklonu
opěradla u řidiče

– Sportovní komfortní sedadla vpředu
– Středová loketní opěrka vpředu
– Vnitřní osvětlení s opoždeným zhasínáním

a ztmíváním 2 lampičky na čtení vpředu a
vzadu

Highline navíc oproti výbavě Comfortline

Asistenční systémy
– Akustický parkovací systém Parkpilot

zvuková signalizace dopředu i dozadu
zobrazení situace na displeji rádia

Highline navíc oproti výbavě Comfortline

Funkční výbava
– Dvoutónový klakson
– Palubní počítač Premium s barevným

displejem funkční rozšíření palubního
počítače o možnost nastavení nezávislého
vodního topení, rychlostního limitu pro zimní
pneu, paketu světla a výhled, hodin, volby
jazyka a jednotek

Kola / Pneumatiky
– 17" kola z lehkých slitin "Sydney" 7 J x 17"

samozacelující pneumatiky 225/50 R17
Sedadla
– Soubor zimní výbavy vyhřívané trysky

ostřikovačů čelního skla vyhřívaná přední
sedadla

Vnější výbava
– Mlhové světlomety se statickým

odbočovacím světlem
– Podélný střešní nosič stříbrný eloxovaný
Vnitřní výbava
– Dekorace interiéru "Piano Black" dekorace

přístrojové desky dekorace obložení dveří
vpředu

– Chromované orámování spínače světlometů
panelu pro ovládání vnějších zpětných
zrcátek a oken

– Osvětlení prostoru pro nohy
– Potahy sedadel středový pruh Alcantara

boky v kožence 5místné provedení
– Vyhřívaná přední sedadla
–
– Bez "C-kolejnice" v kufru
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Akční nabídka
Akční paket Space+ 7místné provedení
3 samostatná sedadla v 2. řadě sedadel; 2 samostatná sedadla v 3. řadě sedadel; nastupování Easy Entry; příprava pro připevnění
dětských sedaček Isofix; předepínače bezpečnostních pásů; zvuková a světelná výstraha při nezapnutí bezpečnostních pásů vpředu a
vzadu;USB zdířka; funkční také s IPhone; Aux-in;Samostatné ovládání klimatizace v druhé řadě; Climatronic s automatickou regulací v
druhé řade a u 6/7 místného provedení;Elektrické ovládání posuvných dveří; otevírání a zavírání bočních dveří

− o 55 700

Asistenční systémy
Akustický parkovací systém Parkpilot
zvuková signalizace dopředu i dozadu; zobrazení situace na displeji rádia

o − 14 300

Blind Spot Senzor + Lane Assist
systém hlídání mrtvého úhlu vnějšího zpětného zrcátka; výstraha při nebezpečí vzniku kolize při změně jízdního pruhu; v kombinaci
s Parkassistem zabraňuje vzniku kolize při vyparkování Lane Assist; systém pro udržování vozu v jízdním pruhu; varování před
nechtěným opuštěním jízdního pruhu zásahem do řízení

o o 23 900

Dynamic Light Assist
regulace dálkových světlometů umožňující trvalé použití dálkových světel bez oslňování vozu v protisměru; částečné clonění pomocí
maskovací funkce

o o 11 000

Lane Assist
systém pro udržování vozu v jízdním pruhu; varování před nechtěným opuštěním jízdního pruhu zásahem do řízení

o o 13 900

Zpětná kamera o o 9 900

Funkční výbava
Bezklíčové odemykání Keyless Access
včetně bezklíčového startování; v kombinaci s alarmem

o o 11 600

Bezklíčové odemykání Keyless Access
včetně bezklíčového zamykání a startování

o o 11 600

Boční skla vzadu a zadní sklo zatmavené 65% absorpce světla o o 7 300

Čelní sklo vyhřívané
tepelně izolující; reflektující infračervené záření; šedě tónované v horní části

− o 9 100

Easy Open bez alarmu
otevírání zavadlového prostoru pohybem nohy pod zadním nárazníkem; dveře zavazadlového prostoru s elektrickým otevíráním a
zavíráním; dveře zavazadlového prostoru s dálkovým odjištěním; otevírání a zamykání "Keyless Access" včetně startování bez alarmu

o o 26 400

Elektrické otevírání a zavírání víka zavazadlového prostoru o o 14 400

Elektrické ovládání posuvných dveří
otevírání a zavírání bočních dveří

o o 18 300

Nezávislé vodní topení
s dálkovým ovládáním

o o 38 300

Tažné zařízení výklopné s el. odjištěním o o 22 400

Telefonní rozhraní "Comfort"
USB připojení inkl. iPod/iPhone; AUX-IN připojení; bez kombinovatelnosti s Car-Netem

o o 9 800

Telefonní rozhraní "Comfort"
USB připojení inkl. iPod/iPhone; AUX-IN připojení; kombinovatelné s Car-Netem

o o 9 900

Kola / Pneumatiky
17" kola z lehkých slitin "Jarama"
rozměr 7 J x 17; pneumatiky 225/50 R17; leštěný povrch; bezpečnostní šrouby; samozacelující pneumatiky

− o 6 500

17" kola z lehkých slitin "Jarama"
rozměr 7 J x 17; pneumatiky 225/50 R17; leštěný povrch; bezpečnostní šrouby; samozacelující pneumatiky

o − 17 900

17" kola z lehkých slitin "Stratford"
rozměr 7,5 J x 17; pneumatiky 225/50 R17; leštěný povrch; bezpečnostní šrouby; samozacelující pneumatiky

− o 2 400

17" kola z lehkých slitin "Stratford"
rozměr 7,5 J x 17; pneumatiky 225/50 R17; leštěný povrch; bezpečnostní šrouby; samozacelující pneumatiky

o − 13 800

18" kola z lehkých slitin "Marseille"
Volkswagen R; rozměr 7,5 J x 18; pneumatiky 225/45 R18; leštěný povrch; bezpečnostní šrouby

− o 20 400

18" kola z lehkých slitin "Marseille"
Volkswagen R; rozměr 7,5 J x 18; pneumatiky 225/45 R18; leštěný povrch; bezpečnostní šrouby

o − 31 800
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18" kola z lehkých slitin "Toulon"
Volkswagen R; rozměr 7,5 J x 18; pneumatiky 225/45 R18; leštěný povrch; bezpečnostní šrouby

− o 20 400

18" kola z lehkých slitin "Toulon"
Volkswagen R; rozměr 7,5 J x 18; pneumatiky 225/45 R18; leštěný povrch; bezpečnostní šrouby

o − 31 800

Navigace
Navigace "Discover Media"
6,5" barevný dotykový display; Bluetooth; USB; Aux-In; 4 reproduktory vpředu, 4 vzadu; 2 sloty na SD karty; 3 roky aktualizací zdarma;
navigační data pro Evropu na SD kartě; Car-Net "Guide & Inform"; připojení mobilního zařízení

o o 20 500

Podvozky
Adaptivní regulace podvozku DCC
jízdní režimy Sport, Comfort a Normal (nastavuje tlumiče a přizpůsobuje posilovač řízení)

o o 27 700

Elektronická uzávěrka diferenciálu XDS o o 5 000

Nivomat
automatické dorovnávání světlé výšky vozidla bez ohledu na zatížení vozidla (zadní tlumiče); přední tlumiče sériové

o o 19 700

Rádia a multimédia
App-Connect
propojení smartphone s infotaintmentem vozu (rádio, navigace); App-Connect není funkční s iPhone; USB zdířka (funkční s Iphone);
AUX-IN; seznam telefonů aktuálně podporujících Mirrorlink 1.1 je na mirrorlink.com

o o 5 200

App-Connect včetně "Volkswagen Media Control"
propojení smartphone s infotaintmentem vozu (rádio, navigace); CarPlay a Android Auto nejsou podporovány v ČR; seznam telefonů
aktuálně podporujících Mirrorlink 1.1 je na mirrorlink.com

o o 7 100

Soundsystem "DYNAUDIO Contour"
8 reproduktorů; 8-kanálový zesilovač; výkon 300 Watt

o o 15 000

Sedadla
7místné provedení
3 samostatná sedadla v 2. řadě sedadel; 2 samostatná sedadla v 3. řadě sedadel; nastupování Easy Entry; příprava pro připevnění
dětských sedaček Isofix; předepínače bezpečnostních pásů; zvuková a světelná výstraha při nezapnutí bezpečnostních pásů vpředu a
vzadu

o − 39 200

7místné provedení
3 samostatná sedadla v 2. řadě sedadel; 2 samostatná sedadla v 3. řadě sedadel; nastupování Easy Entry; příprava pro připevnění
dětských sedaček Isofix; předepínače bezpečnostních pásů; zvuková a světelná výstraha při nezapnutí bezpečnostních pásů vpředu a
vzadu

− o 52 900

7místné provedení
3 samostatná sedadla v 2. řadě sedadel; 2 samostatná sedadla v 3. řadě sedadel; nastupování Easy Entry; příprava pro připevnění
dětských sedaček Isofix; předepínače bezpečnostních pásů; zvuková a světelná výstraha při nezapnutí bezpečnostních pásů vpředu a
vzadu

− o 53 900

Soubor zimní výbavy
vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla; vyhřívaná přední sedadla

o − 6 000

Sportovně komfortní sedadla vpředu
elektricky nastavitelná v 12 směrech; s masážní funkcí na straně řidiče; sedadlo řidiče s pamětí; bederní opěrky vpředu elektricky
nastavitelné; odpadá možnost úplného sklopení sedadla spolujezdce a přihrádky pod předními sedadly; vnější zpětná zrcátka
elektricky nastavitelná, sklopná a vyhřívaná, s pamětí; automatické naklonění vnějšího zpětného zrcátka u spolujezdce při řazení
zpátečky; osvětlení prostoru pro nohy vpředu i vzadu

o o 28 100

Střecha
Panoramatické střešní okno
elektricky ovládané

o o 31 300

Světla
Bi-xenonové světlomety
potkávací i dálková světla; dynamicky reagující na směr jízdy; automatická regulace sklonu; mlhové světlomety; ostřikovače světlometů

− o 34 500

Bi-xenonové světlomety
potkávací i dálková světla; dynamicky reagující na směr jízdy; automatická regulace sklonu; mlhové světlomety; ostřikovače světlometů

o − 38 700

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

o o 4 400
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Ostatní
Metalické lakování o o 17 300

Základní lak o o 0

Prodloužená záruka
Prodloužená záruka 4 roky/120.000 km
podle toho, která situace nastane dříve; Kombinovatelné pouze s VO podporami pouze do čtvrtého odběrového pásma tzn. 21 vozů a
pouze max. na 21 vozů.

o o 17 300


