Golf Variant R-line 1,5 eTSI 7DSG mHEV
Kód vozu DM7PZV

Cena
Golf Variant R-line 1,5 eTSI 7DSG mHEV
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Celková
cena
Cenové
zvýhodnění
Speciální
cena

941 900,10 Kč
30 900,- Kč
911 000,10 Kč
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Motor
1498 cm2 Přední pohon Aut. DSG7
Výkon 110 kW / 150 PS
Benzin:
Spotřeba paliva - kombinovaná: 6,00 l/100km
Emise CO2 - kombinované: 137 g/km
Celkem
Emise CO2 - kombinované: 158 g/km
Emise NOx: 0,0171 g/km

Vnější lak
šedá

Šedá Dolphin metalíza

Potah sedadel
Čalounění: R- Line
Přístrojová deska: R- Line
Koberce: R- Line
Potah: R- Line
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14 799,99 Kč

Výbavy
Bez označení druhu motoru
na víku zavazadlového prostoru
Textilní koberečky
- vpředu a vzadu
Palubní literatura v českém jazyce
Tire mobility set
- 12V kompresor - zacelovací tmel na penumatiky - odpadá rezerva
Uvítací světlo
- projekce z vnějších zpětných zrcátek
Kotoučové brzdy vzadu
- 15" (série 272x10)
Progresivní řízení
Sada nářadí
Povinná výbava
- Výstražný trojúhelník - Lékárnička (dle německé normy) - Reflexní vesta
Elektronická uzávěrka diferenciálu XDS
Kotoučové brzdy vpředu
Volba profilu jízdy
Integrované hlavové opěrky vpředu
- nedělené od předních sedadel
Sedadla vpředu výškově nastavitelná
Zadní sedadlo nedělené
- opěradlo dělené asymetricky a sklopné - průvlak pro přepravu dlouhých předmětů středová loketní opěrka
Tříbodové bezpečnostní pásy
- vpředu výškově nastavitelné - s předpínači - zvuková výstraha při jejich nezapnutí
Podélné střešní nosiče černé
Tři zásuvné opěrky hlavy vzadu
Čelní sklo tepelně izolující
- reflektující infračervené záření
Centrální zamykání Keyless Start
- bezklíčové startování - bez SAFELOCK
Zatmavená zadní okna
- boční zadní okna - okno pátých dveří - 65% absorpce světla
Čelní airbag řidiče a spolujezdce
- u spolujezdce s možností deaktivace
Zadní spoiler lakován v barvě vozu
Dekor interiéru "Carbon Grey"
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Výbavy
Make-up zrcátka ve slunečních clonách
- s osvětlením
Loketní opěrka vpředu
Vnější zpětná zrcátka a kliky dveří
v barvě vozu
Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná
a vyhřívaná s funkcí paměti - na straně řidiče asferické - na straně spolujezdce konvexní
Elektronický imobilizér
12V zásuvka v zavazadlovém prostoru
Digital Cockpit Pro
- 10,25" obrazovka - s barevným multifunkčním ukazatelem - volitelné profily - zrcadlení
mapových podkladů v kombinaci s navigací Discover Media nebo Discover Pro - při volbě
Discover Media jsou mapové podklady zobrazeny buď na Digital Cockpit Pro nebo na
obrazovce infotainmentu - při volbě Discover Pro lze mapové podklady zobrazit na obou
displejích zároveň
Nepřímá kontrola poklesu tlaku v pneu
Funkce start/stop
Bederní opěrky vpředu
Parkovací senzory Parkpilot
- senzory vpředu i vzadu - zobrazení situace na displeji
Front Assist
- s funkcí automatického nouzového brždění - s rozpoznáním chodců a cyklistů
Dvě LED lampičky na čtení vpředu
LED zadní světla
Dvoutónový klakson
Automatický spínač světlometů
- oddělené LED denní svícení - Funkce Coming Home a Leaving Home
Varování nezapnutých bezpečnostních pásů
- akustické i grafické - pro přední i zadní pásy
App-Connect Wireless
- bezdrátové propojení smartphone s infotaintmentem vozu (rádio, navigace)
Telefonní rozhraní s indukčním nabíjením
Systém sledování únavy řidiče
Car2X
Automatická klimatizace Climatronic
- automatická regulace - nastavení teploty oddělené pro řidiče a spolujezdce - senzor
kvality vnějšího vzduchu s automatickým přepnutím na vnitřní cirkulaci - 3zónová
Potahy sedadel "Sardegna"
- středový pruh Microfleece Artvelours
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Výbavy
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)
Ambientní osvětlení II.
- osvětlení prostoru pro nohy - osvětlení lišty přísrojové desky, ozdobných lišt výplní
dveří, odkládací přihrádky ve všech 4 dveřích a prostoru pro nohy pasažérů v přední řadě
vozu - výběr ze škály 30 barev
ACC - automatická regulace odstupu
- automatická regulace odstupu od vpředu jedoucího vozu s omezovačem rychlosti funkce "stop & go" (pouze pro automatickou převodovku) - do 210 km/h
Paket Světla a výhled
- dešťový senzor - vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
Sportovní podvozek
- snížení podvozku o cca 15 mm
Sportovní sedadla vpředu
Longlife režim
- prodloužený servisní interval na 24 měsíců nebo 30 000 km - podle toho, která situace
nastane dřív
Chromové provedení ovládacích prvků
rádia a spínače světel
Multifunkční kamera
Digitální rádiopřijímač (DAB+)
- rozšíření rádia o příjem digitálního vysílání - závislý na síle signálu v daném místě
Navigace Discover Media
- 10" dotyková obrazovka - přirozené hlasové ovládání - rozpoznávání dopravních značek
- prediktivní tempomat - na základě značek přizpůsobuje jízdní rychlost vozu (lze
deaktivovat) - DAB+ - Streaming & Internet - Wireless App-Connect - reproduktory
vpředu a vzadu (6+1) - dotykový posuvník s bezkontaktním ovládáním gest - Navigaci
nelze zobrazit na hlavním palubním počítači mezi ukazateli
USB-C port 2x vpředu
- 2x USB-C port pro nabíjení vzadu
Elektromechanická parkovací brzda
- s funkcí Auto Hold
Pedály z ušlechtilé oceli
Zimní paket
- vyhřívání předních sedadel - vyhřívaný sportovní multifunkční volant s dotykovým
ovládáním(s pádly pro DSG převodovku) - hlavice řadící páky v kůži - automaticky
vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla
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
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Výbavy na přání
Easy Open
- otevírání zavadlového prostoru pohybem nohy pod zadním
nárazníkem - dveře zavazadlového prostoru s elektrickým
otevíráním a zavíráním - dveře zavazadlového prostoru s
dálkovým odjištěním

12 500,- Kč

Keyless Advanced
- bezklíčové odemykání a startování - bez SAFELOCK

10 800,- Kč

Boční airbagy vzadu
PreCrash vks. Front Assist
- proaktivní bezpečnostní systém - v případě elektronického
vyhodnocení rizika nehody dojde k automatickému dovření
oken, příp. panoramatického okna, natlakování brzd a přitažení
bezpečnostních pásů

3 800,10 Kč

Prodloužená záruka 5 let/100.000 km
- podle toho, která situace nastane dříve

11 000,- Kč

Zpětná kamera

7 900,10 Kč

Travel Assist & Emergency Assist
- udržuje vůz v jízdním pruhu, udržuje nastavenou rychlost a
současně přitom bere v úvahu i odstup od vpředu jedoucích
vozidel - v kombinaci s DSG umožňuje automatické popojíždění
vozu v koloně - Lane Assist (asistent udržování jízdního pruhu) Front Assist s autonomním nouzovým bržděním - Emergency
Assist
18" kola z lehké slitiny Bergamo
- černé provedení - 7,5 J x 18 - pneumatiky 225/40 R18 zajištění proti krádeži
Rezervní kolo dojezdové
- sada nářadí
Světlomety IQ.LIGHT LED Matrix
- dynamické ovládání dosahu světlometů - dynamické
přisvětlování zatáček - highway light - speciální svícení pro jízdu
na dálnici - svícení pro jízdu ve špatném počasí - LED denní
svícení - LED zadní světlomety s dynamickým ukazatelem
změny směru jízdy - Light Assist - automatické přepínání mezi
dálkovými a potkávacími světlomety dle provozu v protisměru
LED osvětlení lišty mezi světlomety
- podsvícení vnějších klik dveří
Řídící kód
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9 100,- Kč

12 000,10 Kč

23 600,- Kč

2 600,- Kč
47 399,98 Kč

2 500,10 Kč
0,- Kč

Technické údaje
Typ motoru

1.5 Benzin (Mild hybrid)

Výkon

110 kW 150 PS

Zdvihový objem

1498 cm2

Převodovka

Aut. DSG7

Pohon

Přední pohon

Počet dveří

5

Počet sedadel

5

Celková povolená hmotnost

1970 kg

Pohotovostní hmotnost

1425 kg

Skutečná hmotnost

1495 kg

Spotřeba paliva kombinovaná (Benzin)

6,00 l/100km

Emise CO2 - kombinované

158 g/km

Emise NOx

0,0171 g/km

VIN

WVWZZZCDZMW809707

Prodejce
AUTOCENTRUM OLOMOUC
Horní lán 455/1
78301 Olomouc
+420 585 750 369
info@vwolomouc.cz
https://www.autocentrumolomouc.com
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