Cenová nabídka
00132-TRVWNB08
Jméno:

NH Car, s.r.o.

Sídlo:

Chodecká 2341/2, 16017 Praha 6

IČO:

25114719

Info email:

DIČ:

CZ699003841

Tel:

Zapsaný v OR:

Městský soud v Praze, odd. C 50929 s.r.o.

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s. 246641051/100

IBAN:

CZ35 0100 0000 0002 4664 1051 BIC/SWIFT:

Zástupce:

Janeček Marcel Mobil: +420731681527 Email: marcel.janecek@nhcar.cz

Jméno:

NH Car, s.r.o.

Sídlo/Bydliště:

Chodecká 2341/2, 16017 Praha

IČO/RČ/č.OP:

25114719

Info email:

info@nhcar.cz

DIČ:

CZ699003841

Tel:

+420224395361 +420739249756

Zástupce:

Martina Nimčová Mobil: Email:

Tovární značka:

Volkswagen

Model:

Golf Variant Highline 1,4 TGI 7DSG

Objem motoru:

1395 ccm

Barva vozu:

Šedá Urano

Výkon kW/k:

81/110

Barva potahů:

Titanově černá

Převodovka:

DS7-Automatická převodovka-

Kód barvy:

5K5K / TW

Číslo karoserie:

+420224395360

BA54EZ05

Číslo komise:

Poznámky: Velkoodběratelské podmínky 10 vozů za rok

Cena vozidla
Cena vozidla v CZK včetně 21% DPH:
Základní cena vozidla
Barva vozidla / obj. kód: Šedá Urano / 5K5K
Zvláštní výbava / obj. kód:
Sériová sedadla "Global" / $GS
- sportovní
- alcantara / látka

626 900,-0,--

0,--

Doplňková výbava:
Podnikatelský bonus
DSG bonus

-25 000,--25 000,--

Cena vozidla a výbavy včetně 21% DPH:

576 900,--

Speciální podmínky:

-77 881,--

Konečná cena vozidla včetně 21% DPH:
21% DPH:
Konečná cena vozidla bez DPH:

499 019,-86 607,-412 412,--

Zvolená příplatková výbava nahrazuje sériovou výbavu stejného charakteru, i když to není u jednotlivých položek
uvedeno.
Praha 6, dne: 12.07.2016

Sériová výbava vozu Volkswagen Golf Variant Highline 1,4 TGI 7DSG:
-

-

16" kola z lehkých slitin "Dover"
- 6 1/2 J x 16
- pneumatiky 205/55 R 16
- série u linie Comfortline 2,0 TDI
110kW 150k
2 tříbodové bezpečnostní pásy vpředu
- výškové nastavení
- předepínače, zvuková a světelná
výstraha při nezapnutí

-

3 tříbodové bezpečnostní pásy vzadu

-

Automatická klimatizace
"Air Care Climatronic"
- antialergenní filtr
- 2zónová
- klimatizovaná přihrádka spolujezdce

Ambiente osvětlení
- osvětlení prostoru pro nohy
- lampičky LED pro čtení
- podsvícené dekorační lišty na dveřích

-

Bederní opěrky vpředu

-

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
- 2 sklapovací klíče

Bezpečnostní opěrky hlavy vpředu
Boční airbagy vpředu, hlavové airbagy
vpředu i vzadu

-

Čelní airbagy řidiče a spolujezdce
- možnost deaktivace u spolujezdce

-

Dešťový senzor

-

Elektrické ovládání oken vpředu i vzadu

-

Elektronická uzávěrka diferenciálu XDS

-

Funkce Coming/Leaving Home

-

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

-

Isofix
příprava pro připevnění 2 dětských
sedaček na vnějších sedadlech vzadu

-

- s chromovanými doplňky

12V zásuvka v zavazadlovém prostoru

-

Mlhové světlomety
- chromové orámování
- se statickým přisvěcováním do zatáček

-

Multifunkční 3ramenný volant v kůži
- výškově i podélně nastavitelný
- hlavice řadicí páky v kůži

-

Multikolizní brzda

-

Paket Světla a výhled
- funkce Coming Home a Leaving Home
- automatický spínač světlometů
- vnitřní zpětné zrcátko s automatickou
clonou
- dešťový senzor

-

Palubní počítač Medium

-

Přihrádka ve stropě uzavíratelná

-

Sedadla vpředu výškově nastavitelná

-

Stěrač předního a zadního skla
- s intervalovým cyklovačem

-

Střešní podélný nosič stříbrně eloxovaný

-

Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná
a vyhřívaná
- zrcátko u řidiče asferické

-

Vnitřní dekory v designu
Piano Black Mesh

-

Vnitřní zpětné zrcátko s automat. clonou

Dvojitá koncová světla zatmavená
- brzdové světlo LED
Elektromechanická ruční brzda
- s funkcí Auto Hold
Elektronický imobilizér
Elektronický stabilizační systém ESP
- včetně ABS, EBV, ASR, MSR

Funkce start/stop
Halogenové světlomety
- s denním svícením

Kolenní airbag pro řidiče
Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneu
Kotoučové brzdy vpředu a vzadu
Loketní opěrka vpředu
- s odkládacím prostorem a výdechy
ventilace dozadu

-

Loketní opěrka vzadu vč. průvlaku
pro transport dlouhých předmětů

-

Maska chladiče černá

Nárazníky lakovány v barvě vozu
Odkládací kapsy
- na zadní straně předních sedadel

Posilovač řízení s proměnlivým účinkem
Pozinkovaná karoserie
Přihrádka spolujezdce osvětlená
- klimatizovaná
Přihrádky pod předními sedadly
Rádio "Composition Media"
- 6,5" barevný dotykový displej
- 8 reproduktorů
- CD přehrávač
- FM příjem
- slot na SD kartu
- USB
- Bluetooth handsfree
- Aux-in zdířka
Sportovní sedadla
- potahy Alcantara/látka s designem
Global

Systém sledování únavy řidiče
Tempomat včetně omezovače
Textilní koberečky vpředu a vzadu
Tire mobility set
Tónovaná skla v zeleném odstínu
Tři opěrky hlavy vzadu
Variabilní zavazadlový prostor
Vnější zpětná zrcátka a kliky dveří
lakované v barvě vozu

Výstražný trojúhelník
Zadní opěradlo dělené a sklopné

