Polo Life 1,0 TSI 5G
Kód vozu XG5UEU

Cena
Polo Life 1,0 TSI 5G
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Celková
cena
Cenové
zvýhodnění
Speciální
cena

468 599,99 Kč
20 000,- Kč
448 599,99 Kč
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Motor
999 cm2 Přední pohon Manuální 5 st.
Výkon 70 kW / 95 PS
Benzin:
Spotřeba paliva - kombinovaná: 5,20 l/100km
Emise CO2 - kombinované: 118 g/km
Celkem
Emise CO2 - kombinované: 118 g/km
Emise NOx: 0,0405 g/km

Vnější lak
stříbrná

Stříbrná Reflex metalíza

Potah sedadel
Čalounění: Titanově černá
Přístrojová deska: Titanově černá
Koberce: Černá
Potah: Titanově černá
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11 800,- Kč

Výbavy
Palubní literatura v českém jazyce
Elektronický stabilizační systém ESP
- včetně ABS, ASR, EDL, EDTC
Tire mobility set
- 12V kompresor - zacelovací tmel na penumatiky - odpadá rezerva
Bubnové brzdy vzadu
Výstražný trojúhelník
Pohon předních kol
Kotoučové brzdy vpředu
Sloupek řízení
- vertikálně nastavitelný (manuálně) - horizontálně nastavitelný (manuálně)
Multifunkční volant v kůži
ISOFIX
- příprava pro upevnění dětské sedačky na sedadle spolujezdce a na vnějších zadních
sedačkách
Podlaha zavazadl. prostoru nastavitelná
výškově na 2 úrovně
Přední sedadla výškově nastavitelná
Zadní sedadlo nedělené
- opěradlo dělené, asymetricky sklopné
3 hlavové opěrky vzadu
2 tříbodové bezpečnostní pásy vpředu
- výškové nastavení - předepínače, zvuková a světelná výstraha při nezapnutí - 3
tříbodové bezpečnostní pásy vzadu
Variabilní zavazadlový prostor
Čelní sklo tepelně izolující
- reflektující infračervené záření
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
- bez funkce SAFELOCK (bezpečnostní pojistka) - 2 sklopné klíče
Tepelně izolující tónovaná skla
- v zeleném odstínu - postranní a zadní skla
Vnitřní zpětné zrcátko
s manuální clonou
Elektrické ovládání oken
Odkládací kapsy
- na zadní straně předních sedadel
Čelní airbagy řidiče a spolujezdce
- možnost deaktivace u spolujezdce
Transportní fólie
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Výbavy
Dekor Lava Stone Black
- dekor přístrojové desky - dekor obložení dveří vpředu
Make-up zrcátka ve slunečních clonách
- s osvětlením
Bezpečnostní opěrky hlavy vpředu
Boční airbagy vpředu, hlavové airbagy
- s centrálním airbagem mezi sedadly řidiče a spolujezdce
Loketní opěrka vpředu
- horizontálně nastavitelná - s odkládacím prostorem
Kryty zpětných zrcátek v barvě karoserie
Lane Assist
- systém pro udržování vozu v jízdním pruhu
Front Assist
- systém nouzového brzdění
Čalounění stropu ve světle šedé barvě
Rukojeť ruční brzdy v kůži
Hlavice řadicí páky v kůži
Vnější zpětná zrcátka el. sklopná
- nastavitelná, vyhřívaná - automatické sklopení zrcátka spolujezdce při zařazení
zpátečky - na straně řidiče asférické - na straně spolujezdce konvexní
Elektronický imobilizér
Digital Cockpit
- 8" obrazovka - s barevným multifunkčním ukazatelem - volitelné profily
Nepřímá kontrola poklesu tlaku v pneu
Funkce start/stop
Bederní opěrky vpředu
Přední LED světlomety
- včetně LED denního svícení
Automatický spínač světlometů
- oddělené LED denní svícení - funkce comming home - manuální funkce leaving home
Regulace dosahu dálkových světel
4 reprodukory
2x osvětlení na čtení vpředu a vzadu
Omezovač rychlosti
Koncové mlhové světlo
LED zadní světla
Ukazatel stavu nádržky ostřikovačů
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Výbavy
Jednotónový klakson
Osvětlení zavazadlového prostoru
Varování nezapnutých bezpečnostních pásů
- akustické i grafické - pro přední i zadní pásy
Telefonní rozhraní
- bluetooth
Systém sledování únavy řidiče
Rádio Composition
- 6,5" barevný dotykový displej - FM příjem - Bluetooth - licence We Connect Plus na 1
rok
Potahy sedadel v látce Slash
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)
Manuální klimatizace
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
Odkládací zásuvka pod předním sedadlem
Digitální rádiopřijímač (DAB+)
- rozšíření rádia o příjem digitálního vysílání - závislý na síle signálu v daném místě
USB-C port 2x vpředu
- 2x USB-C port pro nabíjení vzadu
Asistent pro rozjezd do kopce
Systém rozpoznání chodců a cyklistů
Řídící kód
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
Prodloužená záruka 4 roky/80.000 km
- podle toho, která situace nastane dříve

3 300,- Kč

15" kola z lehké slitiny Essex
- 5,5 J x 15 - pneumatiky 185/65 R 15 - zajištění proti krádeži

9 900,- Kč

Akční paket Interiér
- Automatická klimatizace Climatronic - automatická regulace automatický spínač cirkulace vzduchu - 2zónová teplotní
regulace - senzor kvality vzduchu - Vyhřívání předních sedadel App-Connect - propojení smartphone s infotaintmentem vozu
(rádio, navigace) - Textilní koberečky vpředu a vzadu

17 100,- Kč

Akční paket Exteriér
- Parkovací senzory Parkpilot - senzory vpředu i vzadu zobrazení situace na displeji - Zpětná kamera - Mlhové
světlomety

16 100,- Kč

Paket Světla a výhled s Light Assist
- vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou - dešťový senzor
- Light Assist - automatické přepínání mezi dálkovými a
potkávacími světlomety dle provozu v protisměru

5 499,99 Kč

Technické údaje

Nabídka 27.01.2022

Typ motoru

1.0 Benzin 95

Výkon

70 kW 95 PS

Zdvihový objem

999 cm2

Převodovka

Manuální 5 st.

Pohon

Přední pohon

Počet dveří

5

Počet sedadel

5

Celková povolená hmotnost

1620 kg

Pohotovostní hmotnost

1172 kg

Skutečná hmotnost

1207 kg

Spotřeba paliva kombinovaná (Benzin)

5,20 l/100km

Emise CO2 - kombinované

118 g/km

Emise NOx

0,0405 g/km

VIN

WVWZZZAWZNY003955

Prodejce
Gerhard Horejsek Česká Lípa
Česká 2725
47001 Česká Lípa
487 805 111
prodej.vw@cl.horejsek.cz
https://gerhardhorejsekceskalipa.porschegroup.cz

Nabídka 27.01.2022

