
Model: CD14GX12 Termín dodania: Ihneď Kom. č.: 444 903/ int. č.:  37-371

Motor: 4-valcový benzínový 110 / 150

Prevodovka: 6-stupňová manuálna 8,5

Hmotnosť celková/užitočná (kg): 1.800 / 485 250/1.500-3.500

Dĺžka vozidla/šírka (mm): 4.284 / 1.789 224

Číslo karosérie: WVWZZZCDZMW024323 5,7

Farba interiéru: BD - soul/soul 381 - 1.237
Farba vozidla: C2C2 - šedá moonstone 128

Stav najazdených km: 6 5

Car2X Parkovacie senzory vpredu a vzadu s optickým a akustickým upozornením

Pedestrian and Cyclist Recognition - asistent rozpoznávania kolízie s chodcom a Multifunkčný 3-ramenný kožený volant a kožená radiaca páka, pre DSG s

cyklistom s funkciou núdzového brzdenia radiaci páčkami

Front Assist a City Brake - systém na sledovanie diania pred LED Plus predné svetlomety s prisvecovaním do zákrut

vozidlom a systém núdzového brzdenia Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, 2 sklápacie kľúče

Lane Assist - asistent zachovania jazdneho pruhu Keyless Go - štartovacie tlačidlo pri radiacej páke

ESC, ABS s EBV, ASR, EDS, MSR Automatická 3-zónová klimatizácia Air Care Climatronic

Traffic Jam Assist - asistent jazdy v dopravnej zápche Lights and Vision Paket - automaticky stmievateľné vnútorné spätné zrkadlo,

Emergency Assist - asistent zastavenia vozidla v núdzových situáciách (pre DSG) dažďový senzor, Coming a Leaving home funkcia

Systém rozpoznania únavy vodiča Obmedzovač rýchlosti

Emergency call service - tiesňové volanie Elektromechanický posilňovač riadenia s meniacim sa účinkom v

We Connect Plus - 3 roky poskytovania služieb závislosti na rýchlosti

Airbag vodiča, spolujazdca s deaktiváciou, bočné airbagy vpredu, Elektricky ovládané okná vpredu a vzadu

hlavové airbagy vpredu a vzadu Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, na

Predné hlavové opierky bezpečnostne optimalizované, 3 hlavové opierky vodičovej strane asferické

sedadiel vzadu

3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách, vpredu výškovo nastaviteľné ergoActive sedadlá vpredu, poťah látka/microfleece ArtVelours,

ISOFIX systém na uchytenie detských sedačiek na sedadle spolujazdca a sedadlo vodiča elektricky nastaviteľné s pamäťou,

na zadných sedadlách elektricky nastaviteľná bederná opierka a s masážnou funkciou

Tire Mobility Set, kompresor, náradie a zdvihák Držiak na poháre vpredu

Adaptívny tempomat ACC (do 210 km/h) - automatické udržiavanie vzdialenosti Dekoratívny obklad New Look v interéri

od vpredu idúceho vozidla Stredová opierka rúk s odkladacím boxom vpredu, 2 ventilačné

Dojazdová oceľová rezerva, náradie a zdvihák otvory vzadu

2x USB vzadu (len nabíjanie)

Multikolízna brzda Operadlá zadných sedadiel asymetricky delené a sklopné

Elektronická uzávierka diferenciálu XDS Odkladacie vrecká na zadnej strane predných sedadiel

Elektronická parkovacia brzda s funkciou AUTO-HOLD Otvor na dlhé predmety v operadle zadných sedadiel, stredová

Start-Stop System s rekuperáciou brzdnej energie opierka rúk vzadu s 2 držiakmi na nápoje

Imobilizér Osvetlenie interiéru vpredu a vzadu so stmavením a oneskorením

OPF - filter pevných častíc (pre TSI) Ambient paket Plus - farebné LED osvetlenie interiéru, 32 farieb

SCR - Selektívna katalytická redukcia emisií NOx pomocou kvapaliny AdBlue LED osvetlenie priestoru pre nohy vpredu

(pre TDI) Make-up zrkadielka v slnečných clonách, osvetlené

Kontrola stavu tlaku v pneumatikách Odkladacie priestory vo dverách vpredu a vzadu

Kryt a osvetlenie batožinového priestoru

Active Info Display Závesné háky v batožinovom priestore

Rádio Composition, 8,25" farebný dotykový displej, 4 reproduktory vpredu Podlahové koberčeky vpredu a vzadu

2x USB vpredu 12V zásuvka v batožinovom priestore

Bluetooth hands-free mobilné pripojenie, hands free profile, bluetooth Audio

Bezdrôtové nabíjanie pre vybrané telefóny pred radiacou pákou LED zadné svetlá

App-Connect - pripojenie telefónu cez MirrorLink (Android), AndroidAuto (Android) Determálne sklá

alebo CarPlay (Apple) v závislosti na operačnom systéme a verzii telefónu Bočné smerovky integrované vo vonkajších spätných zrkadlách

6 + 1 reproduktorov vpredu a vzadu Nárazníky, kryty vonkajších spätných zrkadiel a kľučky vo farbe karosérie

Disky z ľahkej zliatiny 7,5Jx17 Belmont, pneu 225/45 R17

Cena modelu s 20% DPH 24 070,00 €

Obj. kód Cena v Eur

C2C2 300,00 €

4KF Stmavené sklá od B stĺpika smerom dozadu, absorbujúce cca. 65 % svetla 240,00 €

Winter Paket 1+

* vyhrievaný multifunkčný 3-ramenný kožený volant

* vyhrievané predné sedadlá

* vyhrievané ostrekovače čelného skla

KA2 290,00 €

PJ3 150,00 €

Cenníková cena vozidla s DPH 26 170,00 €

Cenové zvýhodnenie -1 500,00 €

Cena vozidla po zľave  s DPH 24 670,00 €

Cena vozidla po zľave bez DPH 20 558,33 €

VW Golf Style 1,5 TSI ACT 6G 150k

Technické údaje

Výkon kW / PS: 

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h (s): 

Max.krútiaci moment (Nm pri ot/min-1):

Max. rýchlosť (km/h): 

Spotreba paliva (kombinovaná) WLTP (l): 

Objem batožinového priestoru (l):
Emisie CO2 g/ km: 

Počet miest na sedenie:

Sériová výbava Golf Style

Doplnková výbava

šedá moonstone

WW1 400,00 €

Bezpečnosť Komfort

Interiér

Technika

Infotainment

Exteriér

Cúvacia kamera Rear Assist

RBF

Rádionavigačný systém Discover Media

720,00 €

* 10" farebný dotykový displej

*  hlasové ovládanie

*  digitálny rádiopríjem DAB+

*  Sign Assist - systém na rozpoznávanie a zobrazovanie dopravných značiek

*  wireless App-Connect - bezdrôtové pripojenie telefónu cez MirrorLink (Android),AndroidAuto (Android) alebo CarPlay (Apple) v závislosti na 
operačnom systéme a verzii telefónu

*  Streaming&Internet

(hlasové ovládanie a navigovanie len vo vybraných jazykoch) (bez možnosti zobrazenia máp na Digital Cockpit paneli)

Ušetríte 1 500 € s DPH

( Bonus 2020 1 500 Eur )

Autonovo a.s., Zvolenská cesta 40, Banská Bystrica, tel.: 048/43 66 300,  www.autonovo.sk

Disky z ľahkej zliatiny 7,5Jx17 Ventura, pneu 225/45 R17




