NABÍDKA VOZŮ ZNAČKY VOLKSWAGEN - VW GOLF 8 LIFE 1.5 TSI
motor:

1.5 TSI

převodovka:

6stupňová mechanická

výkon:

96 kW / 130 PS

barva karosérie:

černá Deep perleť - metalický lak

interiér:

Artvelours / látka

cena s DPH:

577 900 Kč

cena bez DPH:

477 603 Kč

ilustrační obrázek modelu

Základní výbava
12V zásuvka v zavazadlovém prostoru • 16" kola z lehké slitiny "Norfolk" 205/55 R16 • ACC s Front Assist s omezovačem rychlosti • Akustický parkovací systém Parkpilot, zvuková
signalizace dopředu i dozadu • Ambientní osvětlení exteriéru 10 barev • App-Connect: propojení smartphone s infotaintmentem vozu • Automatická klimatizace Climatronic 3zónová
• klimatizovaná přihrádka spolujezdce • Automatický spínač světlometů • oddělené LED denní svícení • Funkce Coming Home a Leaving Home • Bederní opěrky vpředu • Centrální
zamykání Keyless Start, bezklíčové startování • Čelní airbag řidiče a spolujezdce • Čelní sklo tepelně izolující • Dekor interiéru "Nature Cross Brushed" • Digital Cockpit • Dvě LED
lampičky na čtení vpředu • Dvoutónový klakson • Elektromechanická parkovací brzda s funkcí Auto Hold • Elektronická uzávěrka diferenciálu XDS • Elektronický imobilizér •
Highway Light svícení pro jízdu na dálnici • Hlavové airbagy vpředu i vzadu • boční airbagy vpředu • ISOFIX • Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneumatikách • Kotoučové brzdy
vpředu a vzadu • Lane Assist • LED světlomety • LED zadní světla • Loketní opěrka vpředu • Longlife režim, prodloužený servisní interval na 24 měsíců nebo 30.000 km • Make-up
zrcátka ve slunečních clonách s osvětlením • Paket Světla a výhled, dešťový senzor, vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou • Palubní literatura v českém jazyce • Posilovač
řízení • Potahy sedadel v látce design "Maze" • Povinná výbava • Rádio Composition, 8,25" barevný dotykový displej, 2 x USB-C port, 4+1 reproduktorů (pouze vepředu), FM/AM
příjem, Bluetooth handsfree, Rozhraní USB-C, 1 USB-C port pro nabíjení vzadu • Sada nářadí • Sedadla vpředu výškově nastavitelná • Systém sledování únavy řidiče • Telefonní
rozhraní s indukčním nabíjením • Tepelně izolující tónovaná skla • Tire Mobility Set vč. sady nářadí • Tísňové volání • Tříbodové bezpečnostní pásy • Uvítací světlo, projekce z
vnějších zpětných zrcátek • Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná a vyhřívaná s funkcí paměti • We Connect Plus, licence na 1 rok • Zadní mlhové světlo • Zimní paket: vyhřívaná
přední sedadla, vyhřívaný multifunkční volant v kůži, automaticky vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla.

Doplňková výbava
Metalický lak

14 600 Kč

17" kola z lehké slitiny "Ventura"

15 700 Kč

Rezervní kolo dojezdové: sada nářadí

2 500 Kč

Prodloužená záruka 3 roky/90.000 km

4 200 Kč

Reproduktory vpředu a vzadu, 6+1 reproduktorů
Sportovní komfortní sedadla vepředu, potahy sedadel "ArtVelours"

2 900 Kč
10 100 Kč

původní cena vozu s DPH, včetně doplňkové výbavy

622 900 Kč

nabídková cena vozu po slevě s DPH

577 900 Kč

nabídková cena po slevě bez DPH

477 603 Kč

Vůz ihned k dodání.
Sleva na tento výstavní vůz: 45 000 Kč.
Dokument byl vygenerován 3. března 2021

