Polo Maraton Ed. 1,0 TSI 5G
Číslo mé nabídky C9BJVC

Celková cena
Polo Maraton Ed. 1,0 TSI 5G
Celková cena
Sleva
Akční cena

383 600,- Kč
9 999,44 Kč
373 600,56 Kč

Motor
999 cm3 Přední pohon Manuální 5 st.
Výkon: 70 kW/ 95 k
Spotřeba paliva kombinovaná: 4.6 l/100km
Emise CO2:: 105 g/km

378 899,99 Kč

Vnější lakování
bílá

Bílá Pure

4 700,01 Kč

Potah
Potah:
Vnitřní barva: Titanově černá
Koberec: Černá
Palubní deska: Titanově černá
Potah stropu: Perleťově šedá

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
3 hlavové opěrky vzadu
3 tříbodové bezpečnostní pásy vzadu
5 dveřová karoserie
elektrické ovládání oken vpředu/vzadu
Akustické a grafické upozornění
nepřipnutých pásů vpředu,
grafické upozornění nepřipnutých zadních pásů
App-Connect
propojení smartphone s infotaintmentem vozu (rádio,
navigace)
Apple CarPlay a Android Auto nejsou v ČR oficiálně
podporovány (službu Apple CarPlay lze však po připojení
telefonu bez omezení využívat)
Asistent pro rozjezd do kopce
Automatický spínač světlometů
LED denní svícení
Coming home (manuální)
Leaving home
Bezpečnostní opěrky hlavy vpředu
Boční a hlavové airbagy vpředu
hlavové vzadu
Centrální zamykání bez bezpečnostní
pojistky, s dálkovým ovládáním
2 dálkové klíče
bez alarmu
Dekor "Limestone Grey Metallic"
dekor přístrojové desky
dekor obložení dveří vpředu
Dvoutónový klakson
Dvě čtecí lampičky vpředu, dvě vzadu
Elektronický imobilizér
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Výbava
Elektronický stabilizační systém ESP
včetně ABS, EDS, ASR, MSR
Front Assist
systém nouzového brzdění
s funkcí "City Brake"
Funkce start/stop
Halogenové světlomety
ISOFIX
příprava pro upevnění dvou dětských sedaček na zadních
vnějších sedadlech
Keyless Access
bezklíčové odemykání a startování
Koncové mlhové světlo
Kontrola poklesu tlaku vzduchu
v pneumatikách
Loketní opěrka vpředu
2x USB pro nabíjení vzdau
Make-up zrcátka ve slunečních clonách
s osvětlením
Manuální klimatizace
Mlhové světlomety
se statickým přisvěcováním do zatáček
Multifunkční volant v kůži
hlavice řadicí páky v kůži
Nekuřácké provedení
12V zásuvka vpředu
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Výbava
Odkládací kapsy
na zadní straně předních sedadel
Odkládací zásuvky pod sedadlem řidiče
Osvětlení zavazadlového prostoru
Palubní počítač Plus
Parkovací senzory Park Pilot
senzory vpředu a vzadu
zobrazení na displeji
Podlaha zavazadlového prostoru výškově
nastavitelná na 2 výšky
Potahy sedadel v látce - design Slash
Prodloužená záruka 5 let/100.000 km
Přístrojová deska
elektronický tachometr
počítadlo celkových a denních kilometrů
otáčkoměr
Rádio Composition Media
8" barevný dotykový displej
6 reproduktorů
FM příjem
slot na SD kartu
USB také pro připojení Apple
Bluetooth handsfree
Sedadlo řidiče výškově nastavitelné
od modelového roku 2020
Stěrač předního a zadního skla
s intervalovým spínačem
Systém rozpoznání chodce
Tempomat včetně omezovače
Textilní koberečky
vpředu a vzadu
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Výbava
Tire mobility set
bez sady nářadí a zvedáku vozu
Tónovaná skla v zeleném odstínu
Tříbodové bezpečnostní pásy
vpředu a vzadu
vpředu s výškovým nastavením a předepínači
USB-A port 2x
Variabilní zavazadlový prostor
Vnitřní zpětné zrcátko s manuální clonou
Vnějši zpětná zrcátka el. nastavitelná
vyhřívaná
na straně řidiče asferické
Vnější zpětná zrcátka a kliky dveří
lakované v barvě vozu
Vnější zpětné zrcátko na straně
spolujezdce
konvexní
Vnější zpětné zrcátko na straně řidiče
asférické
Výstražný trojúhelník
We Connect Go - dataplug
Zadní opěradlo dělené a sklopné
Zadní světla zatmavená
Čalounění stropu v béžové Ceramique
Čelní airbagy řidiče a spolujezdce
možnost deaktivace u spolujezdce

Technické údaje
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Motor - série

1.0 Benzin

Výkon

70 kW 95 k
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Objem

999 cm3

Převodovka

Manuální 5 st.

Pohon

Přední pohon

Počet dveří

5

Počet sedadel

5

Nejvyšší povolená celková hmotnost

1610 kg

Skutečná hmotnost

1190 kg

Oficiální spotřeba paliva kombinovaná

4.6 l/100km

Emise CO2:

105 g/km

Dealer
AUTO STRAKONICE spol. s.r.o.
Řepice 122
38601 Strakonice
+420 383 311 822
info@auto-strakonice.cz
https://www.auto-strakonice.cz
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