Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.
Cenová nabídka
Jméno:

Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.

Provozovna:

Oblouková 1416/9, 405 01 Děčín

IČO:

005262825

DIČ:

CZ00526282

Zapsaný v OR:

U Městského soudu v Praze 150447 C

Bankovní spojení:

Česká spořitelna 35-1003673379/0800

IBAN:

CZ8308000000351003673379 BIC/SWIFT: GIBACZPX

Zástupce:

Frič Tomáš Mobil: Email:

Jméno:

Aleš Černohous

Sídlo/Bydliště:

Lodní 6, 405 02 Děčín 1

IČO/RČ/č.OP:
DIČ:

Info email:

aleso@aleso.cz

Tel:

775253435

Zástupce:

Mobil: Email:

Tovární značka:

Volkswagen

Model:

Caddy Maxi CL 1,4 TGI 6DSG DR EU6c

SAJKG6W0

Objem motoru:

1395 ccm

Barva vozu:

Hnědá Chestnut metalíza

Výkon kW/k:

81/110

Barva potahů:

Titanově černá

Převodovka:

DG6-Automatická převodovka-

Kód barvy:

H4H4 / DM

Číslo karoserie:

Číslo komise:

Poznámky:
Cena vozidla
Cena vozidla v Kč včetně 21% DPH:
Základní cena vozidla
Barva vozidla / obj. kód: Hnědá Chestnut metalíza / H4H4
Zvláštní výbava / obj. kód:
App-Connect+2.USB vstup: / PIE
- 2. USB vstup kompatibilní s iPod/iPad/iPhone
- pro Rádio Composition Media nebo Navigaci Discover Media / Plus
Bederní opěrky v obou předních sedadlech / 7P4
Bez dvojsedadla ve 2. řadě sedadel: / ZJ3
- v prostoru pro cestující
- odpadá kryt zavazadlového prostoru
Bezpečnostní šrouby proti odcizení: / 1PC
- pouze ve spojení s koly z lehkých slitin
Klimatizace Climatronic, vyhř.sedadla: / ZK5 4A3
- dvouzónovou automatická regulace
- zadní stěrač s ostřikovačem
- vyhřívané zadní okno
- vyhřívaná sedadla vpředu, samostatně nastavitelná
Multifunkční kožený volant: / PM3
- s ovládáním rádia, multifunkčního displeje a mobilního telefonu
Ochrana podvozku - nástřik spodní / 6EP
prahové čísti vozu proti poškození kamením
Parkpilot vzadu / 7X1
Potahy sedadel "Pandu" látkové / $0L
Rádio "Composition Media" / Z46
- 6, 33" barevný dotykový displej
- 4 reproduktory vpředu, 2 vzadu
- slot na SD kartu
- Aux-in vstup
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839 050,-17 349,-6 944,-4 248,--5 135,-770,-14 337,--

2 131,-673,-10 033,-0,-8 806,--

- USB vstup kompatibilní s iPod/iPad/iPhone
- telefonní rozhraní Bluetooth
- FM/AM příjem
- CD přehrávač mp3/wma
- elektronický zesilovač hlasu
Tažné zařízení - napevno namontované / 1D1
Vůz není určen k podstatné úpravě: / $BP
- dle sdělení kupujícího není prodávaný vůz určen k další úpravě.
Vyhřívané termoizolační čelní sklo: / 4GX
- ! ! ! ve spojení s klimatizací Climatronic je nutné objednat vyhřívání předních sedadel (4A3) ! ! !
Doplňková výbava:
Gumové koberce Premium, přední a zadní
Střešní nosiče
Střešní box na lyže a zavazadla, lesklý

17 275,-0,-5 519,--

2 568,-8 096,-18 282,--

Cena vozidla a výbavy včetně 21% DPH:

950 946,--

Speciální podmínky:

-184 401,--

Konečná cena vozidla včetně 21% DPH:
21% DPH:
Konečná cena vozidla bez DPH:

766 545,-133 038,-633 507,--

V Děčíně, dne: 11.03.2019
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Sériová výbava vozu Volkswagen Caddy Maxi CL 1,4 TGI 6DSG DR EU6c:
-

12 V elektrická zásuvka v zavazadlovém
16" kola z lehkých slitin "Bendigo":
16" podvozek
2 funkční klíče
3. brzdové světlo
4 reproduktory
6 reproduktorů
7 místné provedení 2+3+2:
Airbag řidiče a spolujezdce:
Antiblokovací systém (ABS)
Asistent pro rozjezd do kopce:
Automatický spínač světlometů:
Boční a hlavové airbagy:
Boční ochranné lišty v barvě vozu
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Dekorační lišta palubní desky "Checker
Dešťový senzor
Elektrické ovládání oken
Emisní norma EURO 6d-Temp
ESP, EDS
Front Assist a City Brake:
Halog.př.světlomety H7,LED denní svícení
Chromové orámování směrových světel
Imobilizér (elektronický)
Klimatizace:
Kobercová krytina v kabině řidiče
Kobercová krytina v nákladovém prostoru
Komfortní boční obložení v prostoru pro
Komfortní osvětlení kabiny řidiče:
Komfortní sedadlo řidiče:
Komfortní sedadlo spolujezdce:
Komfotní obložení stropu v kabině
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách
Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu
Kožené madlo řadící páky a ruční brzdy
Kožený volant
Kryt zavazadlového prostoru - plato
Kryty kol na kola z lehkých slitin
Kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky:
Lepicí dojezdová sada Tire mobility set:
Levé vnější zpětné zrcátko:
Maska chladiče s vysokým černým leskem a
Mlhové světlomety integrované v
Multikolizní brzda
Náplň klimatizace:

-

Nárazníky lakované v barvě vozu
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Nekuřácké provedení - bez popelníku
Obložení dveří II:
Odkládací přihrádka s krytem uprostřed
Odkládací schránka s víkem u
Opěrky hlavy v kabině řidiče:
Opěrky hlavy v prostoru pro cestující:
Osvětlení vnitřního prostoru - Standard:
Paket Chrom I:
Palivová nádrž 55 l u benzinu a dieslu
Panel přístrojů:
Pevná okna v prostoru pro cestující:
Pevná okna v prostoru pro cestující:
Pevná okna v prostoru pro cestující:
Pevná okna v prostoru pro cestující:
Plnohodnotné rezervní kolo ocelové
Pneumatiky 205/55 R16 94H x1:
Posuvné dveře vlevo
Posuvné dveře vpravo
Potahy sedadel "Pandu" látkové
Prachový a pylový filtr
Pravé vnější zpětné zrcátko:
Prodloužená záruka výrobce 2+2 /200 000:
Přední výdechy černé
Rádio "Composition Colour"
Regulace brzdného účinku motoru (MSR)
Regulace prokluzu (ASR)
Servotronic:
Sklopné odkládací stolky:
Sluneční clona s kosmetickým zrcátkem:
Sluneční clona s kosmetickým zrcátkem:
Standardní odpružení a tlumiče
Start-Stop:
Stěrač zadního okna s ostřikovačem
Středová konzole:
Střešní nosníky (hagusy) - černé
Tempomat s omezovačem
Tepelně izolující přední sklo
Tónovaná zadní okna:
Vnější zpětná zrcátka:
Vnitřní zpětné zrcátko:
Výškově nastavitelná sedadla:
Zadní světlomety standardní
Zadní výklopné dveře prosklené
Zadní výklopné dveře s vyhřívaným sklem
Zásuvky pod předními sedadly

