
Model: AE14LZ12 Termín dodania: Február 2022 Kom. č.: 455 479 / int. č.:  39-547 PREDVÁDZACIE VOZIDLO

Motor: 3-valcový benzínový motor 70/95

Prevodovka: 7 - st. DSG automat 11,3

Hmotnosť celková/užitočná (kg): 1600/420 175/1600-3500

Dĺžka vozidla/šírka  (mm): 4074/1751 187

Číslo karosérie: WVWZZZAWZNU002234 5,5-5,6

Farba interiéru: EL / čierna titan /čierna 351/1125

Farba vozidla: 5W5W - šedá rauch metalíza 126-127

Stav najazdených km: 410 Počet miest: 5-miestne

6 reproduktorov vpredu a vzadu
Airbag vodiča, spolujazdca s deaktiváciou Bluetooth hands-free mobilné pripojenie, hands free profile, Bluetooth Audio
Bočné predné a centrálny stredový airbag medzi sedadlami Digitálny rádiopríjem DAB+
ESC elektronický stabilizačný systém We Connect Plus - 3 roky poskytovania služieb
ASR protipreklzový systém Wireless App-Connect - bezdrôtové pripojenie telefónu cez AndroidAuto (Android),
ABS brzdy s antiblokovacím systémom alebo CarPlay (Apple). MirrorLink (Android)
EBV elektronické rozdeľovanie brznej sily 2x nabíjacie USB typ C na stredovej konzole vzadu
EDS elektronická uzávierka diferenciálu Indkikácia nezapnutia bezpečnostných pásov vodiča spolujazdca
MSR regulácia krútiaceho momentu Komfort
Assistent rozjazdu do kopca Klimatizácia "Climatic"
"Front Assist" a "City Brake" Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, sklápací kľúč
*systém na sledovanie diania pred vozidlom a systém núdzového brzdenia Elektricky ovládané okná vpredu a vzadu
vozidla pri hroziacom čelnom náraze Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, 
Lane Assist - Asistent zachovania jazdného pruhu na vodičovej strane asferické
"Pedestrian Recognition" asistent rozpoznávania kolízie s chodcom Determálne sklá
Systém rozpoznania únavy vodiča Interiér
Predné hlavové opierky bezpečnostne optimalizované, Multifunkčný 3-ramenný kožený volant, kožená radiaca páka a ručná brzda
výškovo aj pozdĺžne nastaviteľné Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách, Palubný počítač Plus
vpredu výškovo nastaviteľné Športové sedadlá vpredu v látke Tracks 2
Zvuková a svetelná signalizácia pri nepripútaní pasažierov vpredu a vzadu Sedadlo vodiča a spolujazdca výškovo nastaviteľné s bedrovými opierkami
3 hlavové opierky sedadiel vzadu Operadlá zadných sedadiel asymetricky delené a sklopné
ISOFIX systém na uchytenie 2 detských sedačiek na zadných sedadlách s Toptether Dekoratívne obklady Deep Iron grey na prístrojovej doske a na obložení dverí
eCall – tiesňové volanie 2 držiaky na poháre vpredu
IQ.Drive paket Make-up zrkadielka v slnečných clonách osvetlené
* Adaptívny tempomat ACC (do 210 km/h) s prediktívnou funkciou Osvetlenie interiéru so stmavením a oneskorením vypnutia
* Lane Assist - Asistent zachovania jazdného pruhu s aktívnym vedením v pruhu Odkladacie priestory vo dverách vpredu a vzadu
* Blind spot monitor - senzor mŕtveho uhla, monitoring okolia pri cúvaní Držiaky na 1,5l fľaše vo dverách vpredu
Park Pilot - parkovacie senzory vpredu a vzadu s optickým a akustickým upozornením Kryt a osvetlenie batožinového priestoru
Technika Závesné háky v batožinovom priestore
Imobilizér Ambient Paket - osvetlenie priestoru vnútorných kľučiek vpredu,
Kontrola stavu tlaku v pneumatikách cez snímače ABS opierok rúk vpredu a dekoratívnych obkladov vo dverách vpredu
Posilňovač riadenia s meniacim sa účinkom v závislosti na rýchlosti 2 LED lampy na čítanie vpredu a 2 vzadu, LED osvetlenie priestoru pre nohy vpredu
BlueMotion - Systém rekuperácie brzdnej energie a Start-Stop System Vnútorný chróm paket - chrómové orámovanie ciferníkov a výduchov ventilácie
OPF - filter pevných častíc pre benzínové motory (TSI) Podlahové koberčeky vpredu a vzadu
Osvetlenie Stredová opierka rúk s odkladacím boxom vpredu
IQ. Light Odkladacie vrecká na zadnej strane predných sedadiel
* Matrix LED predné adaptívne svetlomety Fajčiarska výbava
* Dynamic Light Assist dynamická regulácia diaľkových svetiel Nabíjacie USB typ C na stredovej konzole vzadu
* LED zadné svetlá s dynamickými smerovými svetlami Exteriér
Hmlové svetlá s odbočovacou funkciou 5-dverová karoséria
LED denné svetlá, automatické denné svietenie Nárazníky, vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky vo farbe karosérie
Coming a Leaving home funkcia Disky z ľahkej zliatiny 5,5Jx15 Ronda strieborné, pneumatiky 185/65 R15
Infotainment Chrómová lišta okolo nasávacieho otvoru vzduchu v spodnej časti nárazníku
Digital Cockpit - 10,25" LCD prístrojový panel s tachometrom a jazdnými údajmi Mriežka chladiča s chrómovou lištou
Rádio Ready2Discover, 8" farebný dotykový displej, Dojazdová oceľová rezerva, náradie a zdvihák
možnosť dodatočnej aktivácie navigácie cez We Upgrade, Streaming&Internet, Bočné smerovky integrované vo vonkajších spätných zrkadlách

Cena modelu s 20% DPH 19 930,00 €
Obj. kód Cena v Eur

5W5W 450,00 €

9AK 310,00 €

9ZV 100,00 €

KA1 240,00 €

Light & Vision paket

* dažďový senzor

PWF 0,00 €

PI5 290,00 €

EA5 130,00 €

Cenníková cena vozidla s DPH 22 110,00 €

Cenové zvýhodnenie -1 000,00 €

Akciová cena vozidla s DPH 21 110,00 €

Akciová cena vozidla bez DPH 17 591,67 €

Dojazdová oceľová rezerva pre 16" a 17" kolesá 

Predĺžená záruka na 4 roky / max. 80 000km (od 12.11.2021)

Ušetríte 1 000 € s DPH

  (Maxi Bonus 1 000 €)

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

Disky z ľahkej zliatiny 6,5Jx16 Palermo, pneumatiky 195/55 R16

WLD 130,00 €
* Light Assist - regulácia diaľkových svetiel

* stmievateľné vnútorné spätné zrkadlo

šedá rauch metalíza

Automatická 2-zónová klimatizácia Climatronic

Bezdrôtové spojenie vonkajšej antény, bezdrôtové nabíjanie pre vybrané telefóny pred radiacou pákou

Cúvacia kamera Rear Assist

WL1

Športové sedadlá Artvelour/koža

530,00 €

* Športové sedadlá s bedrovými opierkami, prevedenie Artvelour/koža, centrálna a vnútorná časť  Artvelour, vonkajšia časť 

sedadiel a hlavová opierka v kožisedadiel v koži

* Vyhrievané sedadlá vpredu

* Podlahové koberčeky vpredu a vzadu

Doplnková výbava

VW Polo Style 1.0 TSI 7-DSG 95k

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: 

Sériová výbava Style
Bezpečnosť






