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Zdvihový objem (l)
Kombinovaná

spotřeba
l/100 km

Výkon
kW (k) CC

Manuální 6 st. pr.
1,4 TSI BMT 5.5 110 (150) 764 900

2,0 TDI BMT 4.3 110 (150) 814 900

2,0 TDI BMT 4.9 135 (184) 863 900

Aut. DSG6
2,0 TDI BMT 4.7 110 (150) 874 900

2,0 TDI BMT 5.0 135 (184) 923 900

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.
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Asistenční systémy
– Automat. parkovací asistent Park Assist

umožňující zaparkování částečně bez
zásahu řidiče

– Lane Assist + Side Assist systém pro
udržování vozu v jízdním pruhu - varování
před nechtěným opuštěním jízdního pruhu
zásahem do řízení asistent pro změnu
jízdního pruhu Side Assist

– Zpětná kamera
Bezpečnost a asistenční systémy
– 4 tříbodové bezpečnostní pásy vpředu i

vzadu s výškovým nastavením vpředu s
předepínači

– Automatické spuštění výstražných světel při
plném nouzovém brždění

– Boční airbagy vpředu, hlavové airbagy
vpředu i vzadu

– Čelní airbagy řidiče a spolujezdce možnost
deaktivace u spolujezdce

– Dvě opěrky hlavy vpředu, dvě vzadu
– Elektronický stabilizační program ESP

s impulsem do řízení, ABS s brzdovým
asistentem, ASR, EDS a MSR

– Isofix příprava pro připevnění 2 dětských
sedaček na sedadlech vzadu 2 upevňovací
oka na plošině za sedadly

– Kontrolka signalizující nezavřené dveře a
víko zavazadlového prostoru

– Systém sledování únavy řidiče
– Výstražný trojúhelník
Dekorace interiéru a exteriéru
– Dekorace v designu Kartáčovaný hliník

přístrojová deska středová konzola dveře
– Paket Ambiente osvětlení prostoru pro nohy

vpředu iluminační lišty na dekoru dveří 1
barva

Funkční výbava
– 12V zásuvka na středové konzole vzadu a v

zavazadlovém prostoru
– Automatická klimatizace Climatronic

nastavení teploty odděleně pro řidiče a
spolujezdce senzor kvality vnějšího vzduchu
s automatickým přepnutím na vnitřní
cirkulaci

– Automatický spínač světlometů Coming/
Leaving home dešťový senzor denní svícení

– Bezklíčové odemykání Keyless Access včetně
bezklíčového startování v případě, že není
alarm

– Boční airbagy vzadu včetně předepínačů
bezpečnostních pásů pro vnější zadní
sedadla

– Boční skla vzadu a zadní sklo zatmavené
65% absorpce světla

– Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
dva klíče komfortní startování Press&Drive
automatické otevírání víka zavazadlového
prostoru

– Elektrické ovládání oken vpředu i vzadu
– Elektromechanická parkovací brzda s funkcí

Auto Hold
– Elektronický imobilizér
– Filtr pevných částic výfukových plynů DPF

bezúdržbový
– Konektor MEDIA-IN pro připojení s USB

připojení vnějšího datového zdroje: USB
paměti MP3 přehrávače s USB konektorem
ovládání a zobrazení přes rádio nebo
navigaci podporuje audioformáty MP3,
WMA, OGG a AAC připojení na iPod
pouze přes dodatečně dokoupený kabel
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– Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách
– Palubní počítač Premium s barevným

multifunkčním ukazatelem
– Posilovač řízení elektromechanický s

proměnlivým účinkem v závislosti na
rychlosti

– Přídavné elektrické vzduchové topení
(pouze pro TDI)

– Start-Stop systém u TDI rekuperace kinetické
energie při brždění

– Tempomat
– Vnější zpětná zrcátka elektricky

nastavitelná, sklopná a vyhřívaná zrcátko
u řidiče asférické vnitřní zpětné zrcátko s
automatickou clonou

Kola / Pneumatiky
– 17" kola z lehkých slitin "Phoenix" 8 J x

17 samozacelující pneumatiky 235/45 R17
pojistka proti krádeži

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
– Zimní výbava 2 vyhřívané přední sedačky

a zadní vnější sedačky vyhřívané trysky
ostřikovačů předního skla

Světla
– Bi-xenonové světlomety potkávací i dálková

světla dynamicky reagující na směr jízdy
automatická regulace sklonu dynamické
odbočovací světlo LED technologie denního
svícení ostřikovače světlometů

– Mlhové světlomety
Vnější výbava
– Chromované lišty okolo bočních oken
– Chromovaný rám a žebra masky chladiče

vnější zpětná zrcátka, nárazníky a kliky
dveří v barvě vozu

– Ochranné lišty vpředu v barvě vozu na
bocích a vzadu chromované

– Použití samozacelujících pneumatik
umožňuje, že vůz není vybaven ani
rezervním kolem, ani lepicí sadou. Při
výměně pneumatik na obyčejné nutno
dovybavit.

– Statické Bi-xenonové světlomety potkávací i
dálková světla

– Zadní světlomety s LED technologií
Vnitřní výbava
– 2 úchytná oka v zavazadlovém prostoru
– Bílé podsvětlení přístrojů na přístrojové

desce regulovatelné červené noční osvětlení
tlačítek

– Loketní opěrka vpředu s odkládacím boxem
a výdechy ventilace dozadu

– Make-up zrcátka ve slunečních clonách s
osvětlením

– Multifunkční 3ramenný volant v kůži s
chromovanou dekorací výškově i podélně
nastavitelný hlavice řadicí páky v kůži

– Odkládací box se 2 držáky nápojů mezi
zadními sedadly

– Odkládací přihrádka ve stropní konzole
– Potahy sedadel Silversprint v ploché tkanině
– Přihrádka spolujezdce s osvětlením s

možností chlazení zamykatelná
– Sportovní sedadla vpředu výškově

nastavitelná s bederními opěrkami
sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 6
parametrech
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– Textilní koberečky vpředu a vzadu
– Vnitřní osvětlení vpředu a vzadu se

zpožďovačem 2 čtecí lampičky vpředu a 2
vzadu

– Zadní 2místné sedadlo nedělené a
nesklopitelné středová loketní opěrka
průvlak pro přepravu dlouhých předmětů
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Cena v Kč
vč. 21% DPH

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

o 10 900

Funkční výbava
ACC - automatická regulace odstupu od vpředu jedoucího vozu
s funkcí Front Assist - zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu; funkce zastavení vozu; funkce City - nouzové brzdění
(do 30km/h)

o 30 900

App-Connect inkl. Mirror Link propojení smartphone s infotaintmentem vozu (rádio, navigace)
nelze pro iPhone; seznam telefonů aktuálně podporujících Mirrorlink 1.1 je na Mirrorlink.com

o 4 400

Přední sklo vyhřívané
tepelně izolující; potažené speciální vrstvou odrážející infračervené paprsky

o 10 200

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

o 9 800

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

o 9 800

Kola / Pneumatiky
18" kola z lehkých slitin "Chicago" Volkswagen R
8 J x 18; samozacelující pneumatiky 235/40 R 18

o 17 300

18" kola z lehkých slitin "Interlagos"
8 J x 18; lakování "Sterling-Silber"; samozacelující pneumatiky 235/40 R 18

o 15 200

18" kola z lehkých slitin "Lakeville"
8 J x 18; samozacelující pneumatiky 235/40 R 18; leštěný povrch

o 15 200

Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách s přímým měřením pomocí senzorů o 4 400

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 20 500

Sedadla
Potahy sedadel v kůži Alcantara/Vienna
středový pruh Alcantara; vyhřívaná přední sedadla; vyhřívané trysky ostřikovačů předního skla

o 41 300

Potahy sedadel v kůži Nappa
vyhřívaná přední sedadla; vyhřívané trysky ostřikovačů předního skla

o 57 500

Přední sedadla s aktivní klimatizací a masážní funkcí sedadla řidiče
potahy v perforované kůži Nappa; vyhřívaná přední sedadla; vyhřívané trysky ostřikovačů předního skla

o 69 800

Sportovní přední sedadla
elektricky nastavitelných 12 parametrů (podélně, na výšku, sklon sedáku, opěradla, bederní opěrky); sedadlo řidiče s pamětí; vnější zpětná
zrcátka el.sklopná s pamětí; u řidiče s automatickou clonou; automatické naklonění zrcátka u spolujezdce při zařazení zpátečky

o 24 400

Sportovní přední sedadla
elektricky nastavitelných 12 parametrů (podélně, na výšku, sklon sedáku, opěradla, bederní opěrky); sedadlo řidiče masážní funkcí

o 24 400

Střecha
Panoramatické střešní okno
elektricky výklopné; odpadá přihrádka ve stropní konzole a střešní madla

o 27 500

Prodloužená záruka
Prodloužená záruka 4 roky/80.000 km
podle toho, která situace nastane dříve

o 12 100

Příslušenství
Travel & comfort system
držák pro Apple iPad 2-4; pouze ve spojení se základním modulem Obj.kód: 000061125A

o 3 849

- Důležité upozornění -
Upozornění - Jako preventivní opatření se v současné době provádí kontrola hodnot emisí CO2 a spotřeby, uvedených v této konfiguraci.
Jakmile bude kontrola ukončena, budou tyto hodnoty v případě nutnosti aktualizovány. Děkujeme za Vaše pochopení. o 0


