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Cenová nabídka  
 
 

Jméno:  
Sídlo:  

IČO:  Info email:  

DIČ:  Tel:  

Zapsaný v OR: . 

Bankovní spojení:  

IBAN:   

Zástupce:  

 

Jméno: Seniorcentrum OASA s.r.o.  
Sídlo/Bydliště: Petřvald 2 – Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald u Nového Jičína 

IČO/RČ/č.OP: 278 57 018 Info email: boreka@seznam.cz 

DIČ:  Tel: 608 350 520 

Zástupce: Mobil: Email:  
 
Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na http://www.porsche.co.cz/osobni-udaje, případně si 
vyžádejte tištěnou verzi u svého prodejce. 
 

Tovární značka: Volkswagen  

Model: Akční T6 Kombi 2,0 TDI DR EU6c  SGJ1F1W1 

Objem motoru: 1968 ccm Barva vozu: Bílá Candy 

Výkon kW/k: 110/150 Barva potahů: Titanově černá 

Převodovka: 6-stupňová převodovka Kód barvy: B4B4 / JG 

Číslo karoserie:  Číslo komise:  
 
 
Poznámky:  

 
Cena vozidla 
Cena vozidla v CZK včetně 21% DPH: 
Základní cena vozidla  0,-- 
 
Barva vozidla / obj. kód: Bílá Candy  / B4B4 0,-- 
 
Zvláštní výbava  / obj. kód:   
2 funk ční klí če / 8QJ 0,-- 
8 míst (2+3+3+0):  / ZM7 3M9 0,-- 

- v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující vlevo dvojsedadlo, vpravo jednosedadlo sklopné a překlopné s funkcí 
Easy-Entry  
- ve 2.řadě sedadel v prostoru pro cestující trojlavice sklopná  

Celk. hm. 3000 kg a zesílené odpružení:  / Z4Q 0,-- 
- celková hmotnost vozidla 3000 kg  
- zesílené odpružení a tlumiče  
- zesílená přední náprava, zatížení až 1680 kg  

Loketní op ěrky pro ob ě přední sedadla:  / 4S1 0,-- 
- loketní opěrky pro sedadlo řidiče a spolujezdce  
- nelze pro dvojlavici spolujezdce  

Mlhové sv ětlomety se statickým  / 8WH 0,-- 
přisvěcováním do zatáčky  

Multifunk ční kožený volant:  / ZE7 0,-- 
- pro obsluhu mobilního telefonu, multifunkčního ukazatele a rádia  
- částečná kožená výbava: manžeta ruční brzdy a hlavice řadicí páky  

Multifunk ční ukazatel "Plus":  / ZEN 0,-- 
- černobílý LCD displej s rozšířenými funkcemi (obsahuje 4 měřící přístroje)  
- asistent rozpoznání únavy řidiče  

Nasávání čistého vzduchu p řes filtr  / 2V5 0,-- 
s aktivním uhlím  
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Paket "Sv ětla a výhled":  / P4A 0,-- 
- automatický spínač světlometů s funkcí "Coming home/Leaving home"  
- vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou  
- dešťový senzor pro stěrače předního skla  

Palivová nádrž 80 l (diesel)  / 2G2 0,-- 
Parkpilot vp ředu a vzadu  / 7X2 0,-- 
Potahy sedadel "Austin" látkové  / $1L 0,-- 
Rádio "Composition Colour"  / ZI4 0,-- 

- 5" barevný dotykový displej  
- 4 reproduktory vpředu  
- slot na SD kartu  
- Aux-in vstup  
- USB (kompatibilní i-Pod/iPhone/i-Pad)  
- FM/AM příjem  
- CD přehrávač mp3/wma  

Servodovírání pravých posuvných dve ří: / GX3 0,-- 
- při objednání levých posuvných dveří je nutné objednat GZ3 (Servodovírání levých posuvných dveří)  

Telefonní rozhraní Bluetooth  / 9ZX 0,-- 
Tempomat  / 8T2 0,-- 
Vůz není ur čen k podstatné úprav ě: / $BP 0,-- 

- dle sdělení kupujícího není prodávaný vůz určen k další úpravě.  
Výškov ě nastavitelná p řední sedadla:  / 3L3 7P4 0,-- 

- výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce  
- bederní opěrky manuálně nastavitelné  
- nelze s dvojsedadlem spolujezdce  

Zadní st ěrač s vyh říváním (k řídl.dve ře): / 4HS 0,-- 
- stěrač na zadních dveřích s ostřikovačem  
- vyhřívání pro zadní okno  

Zesílené ná řadí a zvedák  / 1S6 0,-- 
 
Doplňková výbava: 
Zatmavení oken fóliemi   0,-- 
Povinná výbava, gumové koberce   0,-- 
 
  
Cena vozidla a výbavy v četně 21% DPH: 0,-- 
 
Klimatizace "Climatic" - ak ční nabídka:  / $O4  0,-- 
- druhý výparník 
- druhý výměník topení v prostoru pro cestujícího 
 
Speciální podmínky: 0,-- 
 
Kone čná cena vozidla v četně 21% DPH: 0,-- 
21% DPH: 0,-- 
Konečná cena vozidla bez DPH: 0,-- 
  
Zvolená příplatková výbava nahrazuje sériovou výbavu stejného charakteru, i když to není u jednotlivých položek 
uvedeno. 
 
Ostrava, dne:  
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Sériová výbava vozu Volkswagen Ak ční T6 Kombi 2,0 TDI DR EU6c: 
 

- 1 funkční klíč + 1 pevný klíč 

- 12 V zásuvka v kabině řidiče: 
 - nekuřácké provedení: bez zapalovače a 
 popelníku 

- 16" kola ocelová 

- 16" podvozek 

- 3. brzdové světlo 

- 5 míst (2+3+0+0): 
 - jednosedadlo spolujezdce 
 - v 1. řadě sedadel v prostoru pro 
 cestující dvojsedadlo vlevo, vpravo 
 jednosedadlo sklopné a překlopné s 
 funkcí Easy-Entry 

- Airbag řidiče a spolujezdce: 
 - možnost deaktivace airbagu spolujezdce 

- Asistent pro rozjezd do kopce 

- Automatický spínač denního svícení 

- Body pro uchycení střešního nosiče: 
 - 8 pro krátký rozvor 
 - 10 pro dlouhý rozvor 

- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním: 
 - bez bezpečnostní pojistky 
 - možnost uzavření zevnitř 
 - 1 funkční klíč a 1 pevný klíč 

- Determální skla (zelená) 

- Dětská pojistka pro posuvné dveře v 
 prostoru pro cestující 

- Elektrika I: 
 - vnější zrcátka elektricky nastavitelná 
 a vyhřívaná 
 - elektrické stahování oken 

- Elektronický imobilizér 

- ESP včetně brzdového asistentu, asistent 
 pro rozjezd do kopce, ABS, EDS, 
 ASR, MSR 

- ISOFIX pro upevnění dětské sedačky v 1. 
 řadě sedadel za řidičem a spolujezdcem 

- Kontrola poklesu tlaku vzduchu v 
 pneumatikách 

- Kotoučové brzdy na všech kolech 

- Kryty vnějších zpětných zrcátek: 
 - madlo a kliky dveří černé 

- Mřížka chladiče: 
 - nelakovaná 
 - jedna chromovaná lišta 

- Multikolizní brzda 

- Nárazník vozu - šedý 

- Nářadí a zvedák 

- Nástupní schůdek v kabině a prostoru pro 
 cestující/nákladovém prostoru 

- Obložení dveří plastem 

- Odkládací box ve dveřích kabiny s 
 držákem na nápoje 

- Odkládací přihrádka s krytem: 
 - uzamykatelná 

- Osvětlení nástupního schůdku v prostoru 
 pro cestující 

- Paket "Kombi": 
 - gumová podlaha v kabině řidiče a 
 prostoru pro cestující/nákladovém 
 prostoru 
 - topení v kabině řidiče a v prostoru 

 pro cestující s mechanickou regulací 
 - přihřívač motoru (pouze pro diesel) 
 - osvětlení nástupního schůdku v 
 prostoru pro cestující 

- Palivová nádrž 70 l (diesel) 

- Pevná okna v prostoru pro cestující: 
 - vzadu vpravo 

- Pevná okna v prostoru pro cestující: 
 - vzadu vlevo 

- Plnohodnotné rezervní kolo ocelové 

- Pneumatiky 205/65 R16 C 107/105 T 
 s optimalizovaným valivým odporem 

- Polovysoké obložení bočních stěn z 
 tvrdých desek 

- Posuvné dveře v nákladovém 
 prostoru/prostoru pro cestující: 
 - vpravo 

- Potahy sedadel "Austin" látkové 

- Prachový a pylový filtr 

- Prodloužená záruka výrobce 2+2 /200 000: 
 - 2 + 2 roky / 200 000 km 
 - platí co nastane dříve 
 - záruka se vztahuje na vozidlo ve 
 stavu, ve kterém opouští výrobní závod 
 - nevztahuje se na součásti vozu, které 
 byly na vozidlo namontovány nebo 
 umístěny dodatečně (úpravy, 
 příslušenství) 

- Příprava pro rádio: 
 - anténa integrovaná ve vnějším zpětném 
 zrcátku 
 - 2 reproduktory vpředu 
 Upozornění: Příprava pro rádio není 
 kompatibilní se žádným rádiem z nabídky 
 Originálního příslušenství Volkswagen©. 
 Kompatibilní pouze s navigací RMT400N. 

- Servořízení s výškově a sklonově 
 nastavitelným tříramenným volantem 

- Start-Stop: 
 - BlueMotion Technology 
 - s rekuperací brzdného účinku 

- Středové kryty kol 

- Tažné oko vpředu a vzadu 

- Tepelně izolující přední sklo 

- Topení s mechanickou regulací v kabině 
 řidiče 

- Travel & comfort system: Základní modul 
 pro držáky: 
 - uchycení na vzpěry hlavových opěrek 
 - obj. číslo 000061122 

- Úchytná oka v podlaze: 
 - 6 ok u krátkého rozvoru 
 - 8 ok u dlouhého rozvoru 

- Vnější zpětné zrcátko levé: 
 - asférické 

- Vnější zpětné zrcátko pravé: 
 - konvexní 

- Vnitřní ochrana nákladové hrany plastová 

- Vnitřní stropní osvětlení 

- Vyhřívané zadní okno 

- Výškově nastavitelné opěrky hlavy 

- Zadní křídlové dveře prosklené: 
 - vyhřívané 
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Obrázky 
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Upozornění / výhrada k hodnotám spotřeby paliva a emisím CO2 
 
Uvedené údaje o spotřebě a emisích byly zjištěny na základě měřících procedur předepsaných právními předpisy, 
nicméně se v současné době ověřují v následujícím smyslu: 
 
Počínaje 1. září 2017 jsou některé typy nových vozidel homologovány dle nového standardu WLTP (Worldwide 
Harmonized Light Vehicles Test Procedure), realističtějšího testu hodnot spotřeby paliva a emisí CO2. Počínaje 1. září 
2018 nahradí tento standard dosavadní standard NEDC (New European Driving Cycle). Vzhledem k realističtějším 
podmínkám standardu WLTP jsou hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 zjištěné při něm v mnoha případech vyšší než u 
standardu NEDC. 
 
V současné době jsme dle právních předpisů stále povinni uvádět hodnoty dle NEDC. V případě nových vozidel 
homologovaných dle standardu WLTP, jsou hodnoty zjištěné dle NEDC zpětně po přechodné období (do 2020) vypočítány 
z hodnot dle WLTP. Tyto hodnoty se mohou od katalogových hodnot nepatrně lišit. Tyto hodnoty jsou určeny výhradně 
jako pomůcka pro porovnání mezi různými typy vozidel. Dodatečná výbava vozu a příslušenství (např. vestavené díly, 
formáty pneumatik atd.) mohou měnit relevantní parametry vozidla jako hmotnost, valivý odpor a aerodynamiku a ve 
spojitosti s povětrnostními a dopravními podmínkami a individuálním stylem jízdy mohou ovlivnit spotřebu paliva, spotřebu 
elektrické energie a emise CO2 jakož i výkonnostní ukazatele vozidla. 
 
Nové (přepočtené) hodnoty dle NEDC u vozidla dle této nabídky, nejsou v tuto chvíli ještě známy. Prodejce, dovozce ani 
výrobce nenese žádnou odpovědnost za skutečnost, že se v budoucnu nově komunikované hodnoty (např. v době 
uzavření smlouvy či registrace vozidla) budou lišit. 
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Informace pro zákazníka:  Montáž příslušenství vozu vyplývající z nového homologačního standardu WLTP.  
Nový cyklus měření spotřeby a emisí WLTP má velmi úzkou spojitost s výbavou a příslušenstvím vozu.  
 
Mohou nastat tyto varianty: 
1) Příslušenství objednané a dodané výrobcem vozu jako jeho součást - veškerá výbava vozu je již zohledněna ve 
spotřebě paliva a emisích.  
2) Příslušenství dodatečně namontované na vůz  

a) Dodatečná výbava, která nemá vliv na spotřebu paliva a emise, což je především povinná výbava jako dětské 
sedačky a pod. Tuto výbavu lze namontovat při předávání vozidla, tj. před registrací vozu. Musí však být uvedena 
odděleně na zvláštní samostatné faktuře.  
b) Pokud má dodatečně instalovaná výbava vliv na spotřebu paliva a emise, je povoleno tuto instalovat na vůz až po 
registraci vozu. Pozor na výbavu, která se dodatečně zapisuje do technického průkazu – např. tažné zařízení, 
pneumatiky a ráfky a různé ochranné a nášlapné rámy přesahující rozměry vozu. Uvedenou výbavu lze zapsat do 
technického průkazu hned při přihlašování vozu v jednom kroku (za zvláštní poplatek). Je však třeba, aby tato výbava 
byla rovněž uvedena odděleně na zvláštní samostatné faktuře.  

 
Všeobecně platí, že dodatečně dodávané příslušenství by mělo být instalováno vždy až po registraci vozu.  
Výjimku z výše uvedeného tvoří vozy pro policii, sanitní vozy, vozy pro použití ozbrojenými složkami, civilní ochranou, 
požární službou a službami odpovídajícími za udržování veřejného pořádku. V tomto případě je ustanovení neslučitelné s 
potřebami těchto složek a tato ustanovení se neuplatňují. Více informací u autorizovaného prodejce značky. 
 


