CENOVÁ PONUKA
Kupujúci

Predávajúci

Sídlo/bydlisko:
,

BOAT a.s.

Kontakt:

Sídlo: Vajnorská 167,
83237 Bratislava

Číslo o.p.:

Kontakt: 02/ 49 280 241, 2, 3, vw-predaj@boat.sk

Bankové spojenie:

Zástupca: Jozef Šimončič
Kontakt:
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a. s., Bratislava,
95040004/1111/

Konfigurácia vozidla
Model: Volkswagen Caddy Kombi 1,6L TDI 5-G, 102 K/ 75 KW, 5-stupňová prevodovka
Číslo komisie:
A/

Číslo karosérie:

Číslo motora:

Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH:

2CBC8210

Caddy Kombi 1,6L TDI 5-G, 102 K/ 75 KW, 5-stupňová prevodovka 18 209,-- EUR

B/ Farba vozidla:
J2J2
šedá pure
C/ Farba interiéru:
AR
antracit
D/

0,-- EUR
Farba palubnej dosky:
antracit

Farba koberca:
čierna

Osobitná výbava:

3RE Asymetrické krídlové dvere, presklené
$TD Caddy Ideal
KH6 Climatic
- manuálna klimatizácia s elektronickou
reguláciou
ZE8 Paket "Elektrik"
-elektricky ovládané a vyhrievané
vonkajšie spätné zrkadlá
-elektricky ovládané predné okná
9Q1 Palubný počítač

225,-- EUR
0,-- EUR
1 090,-- EUR

517,-- EUR

3D6 Stredová konzola s lakťovou opierkou
-3 držiaky na poháre (2 vpredu a 1
vzadu)
8WH Svetlomety do hmly vpredu aktívne
-automatické rozsvietenie pri odbočovaní
4Z3 Uzamykateľná skrinka pred spolujazdcom

173,-- EUR

313,-- EUR
52,-- EUR

212,-- EUR

E/
F/

Medzisúčet:
Osobitné podmienky (z vybraných položiek):

20 791,-- EUR
- 3 118,65 EUR

G/
H/

Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR:
Kúpna cena spolu bez DPH v EUR:

17 672,35 EUR
14 726,96 EUR

Kúpna cena a príslušná sadzba dane budú na faktúre zaokrúhlené v súlade s platnými cenovými a daňovými predpismi.
Poznámky:
Ponuka zo dňa 30.01.2015

Sériová výbava vozidla
A/ Vozidlo
Továrenská značka: Volkswagen
Modelový kód: 2CBC8210
A/

Model: Caddy Kombi 1,6L TDI 5-G Výkon: 75/102 kW/k

Číslo komisie:

Sériová výbava:

1 kľúč centrálneho uzamykania s DO
15" podvozok
3-lavica v druhom rade sedadiel (delená,
sklápateľná, preklápateľná a
vyberateľná)

Palivová nádrž 60l
(13l alebo 26/37kg pre EcoFuel
krátky/dlhý rázvor)
Peľový a prachový filter
Plnohodnotné rezervné koleso, zdvihák

ABS- antiblokovací brzdový systém
ASR- antipreklzový systém
MSR- elektronická regulácia krútiaceho
momentu
ESP- elektronický stabilizačný systém
EDS- elektronická uzávierka
diferenciálu
Brzdový asistent

Pneumatiky 195/65 R15 91T

Airbag vodiča a spolujazdca
-spolujazdcov vypínateľný

Rozlišovací kód - Slovensko

Bočné okno pevné vľavo vpredu
(za vodičom)
Bočné okno pevné vľavo vzadu
Bočné okno pevné vpravo vpredu
(za spolujazdcom)
Bočné okno pevné vpravo vzadu
Centrálne zamykanie s DO bez Safelocku
-ovládanie zvnútra
Čelné sklo - bezpečnostné, izolačné

Posuvné dvere vpravo
Príprava na rádio, 2 reproduktory,
širokopásmové
Príprava na strešný nosič
Rozlišovací kód - ochrana pri transporte
Sedadlo spolujazdca (konštrukcia sedadla
s prípravou pre zásuvku/priehradku)
Sedadlo vodiča (konštrukcia sedadla s
prípravou pre zásuvku/priehradku)
Servotronic
-posilňovač riadenia s premenlivým
účinkom v závislosti od rýchlosti
vozidla
Signalizácia nezapnutého bezpečnostného
pásu vodiča

Emisný štandard Euro 5 Plus

Slnečná clona bez make-up zrkadielka
-v kabíne vpravo

Halogénové svetlomety (H4)

Slnečná clona vľavo bez zrkadla

Imobilizér

Spätné zrkadlo vľavo asférické

Izolačné sklá (zelené)

Spätné zrkadlo vpravo konvexné

Kobercová podlaha v kabíne vodiča

Stierač zadného okna s ostrekovačom a
cyklovačom

Komfortné obloženie stropu kabíny
vodiča, štandardné (drevotrieska)
obloženie stropu v priestore pre
cestujúcich/náklad
Kontrola zmeny tlaku v pneumatikách.

Stierače čelného skla s cyklovačom
Stredová konzola štandardná
vzadu)

Kotúčové brzdy vpredu (15" 288x25)

Svetlá pre denné svietenie
(s automatickou aktiváciou)

Kotúčové brzdy vzadu

Štandardná mriežka chladiča

Kryt disku - stredový

Štandardná prístrojová doska

Látkové poťahy Austin

Štandardné tlmenie a pruženie

Ľavostranné riadenie

Štandardný obklad bočných stien v
priestore pre pasažierov/náklad

Mechanické ovládanie okien
Nefajčiarska výbava
Nelakovaná (čierna) lišta nad EČV vzadu
Nelakované (čierne) kryty vonkajších
spätných zrkadiel a kľučky dverí

Ventilácia/kúrenie s manuálnym ovládaním
Vnútorné spätné zrkadlo, zacloniteľné
Vozidlo určené pre jazdu vpravo
Vyhrievané zadné okno

Nelakované nárazníky (čierny plast)

Zadné výklopné dvere s oknom

Obloženie dverí a bočných stien

Združené prístroje s ukazovateľom
rýchlosti (km/h), prejdenej vzdialenosti
(celkovo/výlet), otáčok motora, stavu
paliva a času

Oceľové disky 6J x 15
ET 47, nosnosť 650 kg
Odkladací priestor pred spolujazdcom

Zvonka nastaviteľné spätné zrkadlá
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Zoznam sériovej výbavy vytvorený dňa 30.01.2015
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