VW Polo NF Comfortline 1.0 TSI 95k 5G
Model: AW13LV11

Kom. č.: 411 718 / int. č.: 31-599

Termín dodania: Ihneď

Technické údaje
Motor:

3-valcový benzínový motor

Výkon kW / PS:

Prevodovka:

5-stupňová prevodovka

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h (s):

70/95
10,8
-1

Hmotnosť celková/užitočná (kg):

1.640/495

Max.krútiaci moment (Nm pri ot/min ):

175/2.000-3.500

Dĺžka vozidla/šírka + zrkadlá (mm):

4.169/1.751/1.946

Max. rýchlosť (km/h):

187

Číslo karosérie:

WVWZZZAWZJY015987

Spotreba paliva (kombinovaná) (l):

4,4

Farba interiéru:

EL - čierna titan

Objem batožinového priestoru (l):

351

Farba vozidla:

2T2T - čierna deep perleťová

Emisie CO2 g/km:

101 g/km

Stav najazdených km:

7 km

Počet miest:

5-miestne

Výbava Comfortline
Bezpečnosť
Airbag vodiča, spolujazdca s deaktiváciou
Kombinované bočné a hlavové airbagy vpredu a vzadu
ESC elektronický stabilizačný systém
ASR protipreklzový systém
ABS brzdy s antiblokovacím systémom
EBV elektronické rozdeľovanie brznej sily
EDS elektronická uzávierka diferenciálu
MSR regulácia krútiaceho momentu
Assistent rozjazdu do kopca
"Front Assist" a "City Brake"
*systém na sledovanie diania pred vozidlom a systém núdzového brzdenia
vozidla pri hroziacom čelnom náraze
"Pedestrian Recognition" asistent rozpoznávania kolízie s chodcom
Multikolízna brzda
Predné hlavové opierky bezpečnostne optimalizované,
výškovo aj pozdĺžne nastaviteľné
3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách,
vpredu výškovo nastaviteľné
3 hlavové opierky sedadiel vzadu
ISOFIX systém na uchytenie 2 detských sedačiek na zadných sedadlách

Technika
Imobilizér
Kontrola stavu tlaku v pneumatikách cez snímače ABS
Posilňovač riadenia s meniacim sa účinkom v závislosti na rýchlosti
Systém rekuperácie brzdnej energie a Start-Stop System
SCR - Selektívna katalytická redukcia emisií Nox pomocou
kvapaliny AdBlue (len pre TDI)

Osvetlenie
Halogénové predné svetlomety, LED denné svetlá
Automatické denné svietenie
"Coming a Leaving home" funkcia
Zadné svetlá stmavené
LED osvetlenie tabuľky s evidenčným číslom
Bočné smerovky integrované vo vonkajších spätných zrkadlách

6,5" farebný dotykový displej, slot na SD-kartu, 4 reproduktory
"Connectivity paket" - Bluetooth hands-free mobilné pripojenie,
hands free profile, Bluetooth Audio, Multimediálna zásuvka "MEDIA-IN"
pre USB
Palubný počítač "Medium"

Komfort
Klimatizácia "Climatic"
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, 2 sklápacie kľúče
Elektricky ovládané okná vpredu a vzadu
El.ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá,na vodičovej strane asferické
na vodičovej strane asferické
Determálne sklá

Interiér
Multifunkčný 3-ramenný volant
Sedadlá v látke "Slash"
Odkladacie vrecká na zadnej strane predných sedadiel
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca
Operadlá zadných sedadiel asymetricky delené a sklopné
Dvojitá podlaha batožinového priestoru
Dekoratívne obklady "Limestone Grey" na prístrojovej doske
a na obložení dverí, stredová konzola čierna
2 držiaky na poháre vpredu
Make-up zrkadielka v slnečných clonách
Osvetlenie interiéru so stmavením a oneskorením vypnutia
Odkladacie priestory vo dverách vpredu a vzadu
Držiaky na 1,5l fľaše vo dverách vpredu
Kryt a osvetlenie batožinového priestoru
Závesné háky v batožinovom priestore
Závesné háky v batožinovom priestore
2 lampy na čítanie vpredu a vzadu

Exteriér
5-dverová karoséria
Mriežka chladiča s chrómovou lištou
Nárazníky, vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky vo farbe karosérie
Oceľové disky 5,5Jx15, pneumatiky 185/65 R15
Dojazdová oceľová rezerva, náradie a zdvihák

Infotainment
Rádio "Composition Colour"

13 120,00 €

Cena modelu s 20% DPH

Doplnková výbava

Obj. kód
2T2T

Cena v Eur

čierna deep perleťová
Rádio "Composition Media" s CD prehrávačom, 8" farebný dotykový displej, slot na SD-kartu a USB, iPhone/iPod,
bluetooth hands-free mobilné pripojenie, 6 reproduktorov vpredu a vzadu

480,00 €

PU2

Multifunkčný 3-ramenný kožený volant, kožená radiaca páka a ručná brzda

150,00 €

7X2

"Park Pilot" - parkovacie senzory vpredu a vzadu s optickým a akustickým upozornením

6E3

Stredová opierka rúk s odkladacím boxom vpredu

140,00 €
470,00 €

ZEA

PH3

Automatická klimatizácia "Climatronic", klimatizovaná schránka pred spolujazdcom

8WH

Hmlové svetlomety s odbočovacou funkciou

PLA

Dažďový senzor

UQ5

Druhé USB pripojenie vpredu

180,00 €

0,00 €

0,00 €
210,00 €
0,00 €

"Technik paket" v hodnote 1.030 € teraz len za:
W09

Hmlové svetlomety s odbočovacou funkciou

780,00 €

"Park Pilot" - parkovacie senzory vpredu a vzadu s optickým a akustickým upozornením
Tempomat

PJD

Disky z ľahkých zliatin 5,5Jx15 "Seine" , pneumatiky 185/65 R15

PF2

Adaptívny tempomat ACC (do 210 km/h) s "Front Assist" a "City Brake" - automatické udržiavanie vzdialenosti od vpredu
idúceho vozidla, systém na sledovanie diania pred vozidlom a systém núdzového brzdenia vozidla pri hroziacom čelnom
náraze

530,00 €
50,00 €

9WT

App-Connect + druhé USB pripojenie vpredu - pripojenie telefónu cez MirrorLink (Android), AndroidAuto (Android) alebo
CarPlay (Apple) v závislosti na operačnom systéme a verzii telefónu

170,00 €

9JB

Fajčiarska výbava

7W2

Proaktívny bezpečnostný systém

130,00 €
130,00 €

30,00 €

0TD

Podlahové koberčeky vpredu a vzadu

EM1

Systém rozpoznania únavy vodiča

EA5

Predĺžená záruka na 4 roky / max. 80.000 km (od 30.4.2018)

30,00 €
120,00 €
70,00 €

Povinná výbava + Podlahové gumy

Cenníková cena vozidla:

16 790,00 €

Cenové zvýhodnenie (ušetríte):

-1 350,00 €

Celková cena vozidla s DPH:

15 440,00 €

Celková cena vozidla bez DPH:

12 866,67 €
Celkovo ušetríte až 1.600 € s DPH
(Technik Paket 250 € + Cenové zvýhodnenie 1.350 €)

Stav km: 0 (orientačný údaj, vozidlo je nové od výrobcu) Informácia EÚ o spotrebe paliva a emisiách CO2 podľa odporučenia EÚ 2017/948.
Uvedené hodnoty boli zistené na základe meracej metódy v zmysle Nariadenia (ES) 715/2007 (v platnom znení). Údaje sa nevzťahujú na
jednotlivé vozidlo a nie sú súčasťou ponuky, ale slúžia iba na účely porovnania medzi rôznymi typmi vozidiel. Spotreba paliva a emisie CO2
vozidla sú ovplyvnené aj štýlom jazdy a inými netechnickými faktormi (napr. okolité podmienky). Osobitná výbava a príslušenstvo vozidla (napr.
širšie pneumatiky, klimatizácia, strešný nosič atď.) môžu zmeniť relevantné parametre vozidla ako napr. hmotnosť, valivý odpor a
aerodynamiku a tak môže dochádzať k odchýlkam v údajoch o hodnotách spotreby paliva a emisií CO2 pre konfigurovaný model. Informácie o
spotrebách paliva a emisiách CO2 platia v závislosti od zvoleného formátu pneumatík a voliteľnej osobitnej výbavy v rámci daného rozpätia. Pri
uvedených hodnotách CO2 ide o hodnoty, ktoré boli zistené v rámci typového schválenia (EÚ povolenie na prevádzku) vozidla. Ďalšie
podrobnosti o vozidle nájdete v typovom schválení výrobcu. Vozidlo bude k dispozicii v oktobri 2018. Upozornenie k hodnotám spotreby paliva
a emisií CO2 Hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 sú výsledkom procesu merania podľa nového európskeho jazdného cyklu (NEDC) v súlade s
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 692/2008 platnom v čase typového schválenia vozidla, ktorý bol Nariadením Komisie (EÚ) č.
2017/1151 medzičasom nahradený novým celosvetovo harmonizovaným skúšobným postupom (WLTP). Uvedené hodnoty slúžia len pre
porovnanie vozidiel a nemusia odrážať skutočné hodnoty emisií CO2 a spotreby paliva.
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