Arteon R-line 2,0 TDI EVO 7DSG
Číslo mé nabídky GNER8C

Celková cena
Arteon R-line 2,0 TDI EVO 7DSG
Celková cena
Sleva
Akční cena

1 148 600,01 Kč
236 600,01 Kč
912 000,- Kč

Motor
1968 cm3 Přední pohon Aut. DSG7
Výkon: 110 kW/ 150 k
Spotřeba paliva kombinovaná: 4.2 l/100km
Emise CO2:: 110 g/km

1 047 900,- Kč

Vnější lakování
šedá

Šedá Mangan

18 100,- Kč

Potah
Potah:
Vnitřní barva: Titanově černá
Koberec: Titanově černá
Palubní deska: Titanově černá
Potah stropu: Titanově černá

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.
Údaje o spotřebě a CO₂ v brožurách a reklamě vždy odkazují na hodnoty stanovené v souladu s předepsanými měřicími postupy (nařízení (ES) 715/2007 v aktuálně platné verzi) v rámci
schvalování typu vozidla na základě zkušebního postupu WLTP. Pro více informací o udávané spotřebě paliva a emisích CO2 nových vozidel se informujte u autorizovaného prodejce.
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Výbava
12V zásuvka vpředu
2x LED osvětlení na čtení vpředu a vzadu
Akustické a grafické upozornění
nepřipnutých pásů vpředu,
grafické upozornění nepřipnutých zadních pásů
Analogové hodiny v přístrojové desce
Asistent rozjezdu 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
BEZ ovládání vzadu
Automatický spínač světlometů
Coming home (manuální)
Leaving home
Baterie v motorovém prostoru
Bederní opěrky vpředu
u řidiče el. nastavitelná
Bezpečnostní šrouby proti krádeži kol
Boční airbagy vpředu a vzadu
s hlavovými airbagy vpředu
Boční lišty ve spodní části dveří vozu
chromové
CZ
Chromované lišty bočních oken
Conectivity paket
1x USB
kompatibilní s iPhone/iPod
bez propojovacího kabelu
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Výbava
Dešťový senzor
Dvoutónový klakson
Dvě opěrky hlavy vpředu, tři vzadu
zásuvné
Dynamic Light Assist
dynamická regulace dálkových světlometů umožňuje
trvalé použití dálkových světel bez oslňování vozu v
protisměru - částečné clonění pomocí maskovací funkce
Dálkové odjištění zavazadlového prostoru
Elektromechanická parkovací brzda
s funkcí Auto Hold
asistent pro rozjezd do kopce
Elektronická uzávěrka diferenciálu XDS
Elektronický imobilizér
Elektronický stabilizační program ESP
s impulsem do řízení a s komfortním brzdovým asistentem,
ABS, EDS, a ASR (stabilizace přívěsu, pokud objednáno
tažné zařízení)
Front Assist
systém nouzového brzdění
s funkcí City Brake
Hlavice řadicí páky v kůži
Individuální zástavba
Interiérový dekor Dark Diamond Flag
přístrojová deska
středová konzola a vykládání dveří
Isofix
příprava pro upevnění dvou dětských sedaček na zadních
vnějších sedadlech
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Výbava
Keyless Start
bezklíčové startování
centrální zamykání s bezpečnostní pojistkou a dálkovým
ovládáním
2 dálkové klíče
bez alarmu
Koncové mlhové světlo
Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneu
nepřímé měření
Kryt zavazadlového prostoru
Loketní opěrka vpředu
s odkladným prostorem
s držákem na pití
s průduchy ventilace do 2.řady
Make-up zrcátka ve slunečních clonách
s osvětlením
Multifunkční volant v kůži R-Line
ovládání automatické převodovky, palubního počítače,
rádia a telefonu
hlavice řadicí páky v kůži
Navigace Discover Media
8" barevný dotykový display
třetí generace infotainmentu MIB 3
Bluetooth (handsfree, ovládání hudby)
2x USB-C port
reproduktory vpředu a vzadu
aktualizace zdarma
Volkswagen Media Control
funkce Streaming & Internet
rozpoznávání dopravních značek
Navigační data
- Česká republika, Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, Německo,
Lichtenštejnsko, Polsko, Rakousko, San Marino, Slovensko,
Slovinsko, Švýcarsko, Vatikán
Nekuřácké provedení
12V zásuvka vpředu
Nárazníky v barvě vozu
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Výbava
Nástupní a varovné LED osvětlení
v předních dveřích
Nástupní lišty z ušlechtilé oceli
s nápisem "R-line"
Ochrana před natankováním špatného
paliva
Osvětlení prostoru pro nohy vpředu
Palivová nádrž o objemu 66 litrů
Palubní literatura v češtině
Palubní počítač Premium
s barevným multifunkčním ukazatelem
Pedály v designu "Aluminium"
Podlaha zavazadlového prostoru
textilní
Povinná výbava
Výstražný trojuhelník
Lékárnička (dle německé normy)
Reflexní vesta
Prediktivní ACC - automatická regulace
odstupu od vpředu jedoucího vozu do 210 km/h
funkce zastavení vozu (pouze u vozu s DSG)
tempomat
prediktivní funkce upravuje rychlost vozu před zatáčkou
v návaznosti na dopravní značení před danou zatáčkou
systém využívá rozpoznávání dopravních značek a
mapových podkladů
systém NENÍ funkční v následujících zemích: BiH, BG, GR,
IS, I, HR, M, MK, MD, MNE, P, RO, SRB, SLO, UA, H, CY
Progresivní řízení
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Výbava
Přední LED světlomety s dynamickým
přisvětlování zatáček
včetně LED denního svícení
regulace dálkového svícení (v závislosti na rychlosti, od
cca 100km/h zvýšení svítivosti)
dynamické přisvětlování zatáček
ostřikovače světlometů
Přední kotoučové brzdy 16"
Přídavné elektrické topení
vzduchové (pouze pro TDI)
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
Přístrojová deska
elektronický tachometr
počítadlo celkových a denních kilometrů
otáčkoměr
Rezervní kolo plnohodnotné
Rozpoznávání dopravních značek
Sada nářadí a zvedák vozu
Start-Stop systém
rekuperace kinetické energie při brždění
Systém rozpoznání chodce s rozšířenou
ochranou
Aktivní kapota
Systém sledování únavy řidiče
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Výbava
Telefonní rozhraní
bluetooth
Textilní koberečky
vpředu a vzadu
dvojitý šev
Top-komfortní sedadla vpředu
Trysky ostřikovačů čelního skla
automaticky vyhřívané
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 i vzadu
vpředu s výškovým nastavením
s předepínači vpředu i vzadu
USB-C port 2x
vpředu
Vnitřní zpětné zrcátko
s automatickou clonou
Vnější zpětná zrcátka
asférické na straně řidiče
konvexní na straně spolujezdce
Vnější zpětná zrcátka el. sklopná
nastavitelná, vyhřívaná
automatická clona na straně řidiče
automatické sklopení zrcátka spolujezdce při zařazení
zpátečky

Nabídka ze dne 14.07.2020

Strana 8 z 11

Výbava
Vnější zpětné zrcátko na straně řidiče
asférické
Výplň dveří a boční obložení
umělá kůže
Zadní kotoučové brzdy 16"
Zadní sedadla nedělená
opěradla asymetricky sklopná
s loketní opěrkou vzadu
Zadní světlomety s LED technologií
dynamické odbočovací světlomety
Zatmavená zadní okna
boční zadní okna
okno pátých dvěrí
65% absorpce světla
Zimní paket
vyhřívání předních sedadel
Zpětná kamera
ergoComfort sedadlo na straně řidiče
elektrické nastavení opěradla na straně řidiče
přední sedadla výškově nastavitelná
Čalounění stropu v černé
Čelní airbag řidiče a spolujezdce
u spolujezdce s možností deaktivace
kolenní airbag na straně řidiče
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Příplatková výbava
App-Connect Wireless

5 499,99 Kč

bezdrátové propojení smartphone s infotaintmentem
vozu (rádio, navigace
funkce Wireless pouze pro Apple CarPlay
Apple CarPlay a Android Auto nejsou v ČR oficiálně
podporovány
Asistenční paket

14 500,- Kč

Emergency Assist
Traffic Jam Assist
Asistent vyparkování (zamezí kolizi při vyjíždění z
parkovacího místa)
Side Assist
Lane Assist
Digitální radiopřijímač (DAB+)

5 800,- Kč

navíc k analogovému
Easy Open

28 900,- Kč

otevírání zavadlového prostoru pohybem nohy pod
zadním nárazníkem
dveře zavazadlového prostoru s elektrickým otevíráním a
zavíráním
dveře zavazadlového prostoru s dálkovým odjištěním
Keyless Access - bezklíčové odemykání, zamykání a
startování
bez alarmu
Opěrky bederní páteře vpředu

4 900,- Kč

elektricky nastavitelná na straně řidiče
masážní funkce na straně řidiče
Parkovací asistent Park Assist

6 600,01 Kč

umožňující zaparkování částečně bez zásahu řidiče
Parkpilot se signalizací vzdálenosti od překážek směrem
dopředu i dozadu
Potahy sedadel v Alcantara/Vienna

0,- Kč

R-line logo
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Příplatková výbava
300,- Kč

PreCrash +
proaktivní bezpečnostní systém
v případě elektronického vyhodnocení rizika nehody
dojde k automatickému dovření oken, příp.
panoramatického okna, natlakování brzd a přitažení
bezpečnostních pásů
proaktivní ochrana v případě blížícího se nárazu v přední
a zadní části vozu

10 700,01 Kč

Vyhřívané čelní sklo reflektující
infračervené záření
bezdrátové vyhřívání

0,- Kč

Řídicí kód

Technické údaje
Motor - série

2.0 Diesel

Výkon

110 kW 150 k

Objem

1968 cm3

Převodovka

Aut. DSG7

Pohon

Přední pohon

Počet dveří

4

Počet sedadel

5

Nejvyšší povolená celková hmotnost

2170 kg

Skutečná hmotnost

1699 kg

Oficiální spotřeba paliva kombinovaná

4.2 l/100km

Emise CO2:

110 g/km

Dealer
AUTO PODBABSKÁ
Pod Paťankou 217/1
160 00 Praha 6
+420 234 700 260
info@autopodbaba.cz
https://autodruzstvopodbabska.porschegroup.cz
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