
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENOVÁ NABÍDKA  
 

Jméno: Autocentrum BARTH a.s.  
Sídlo: Hůrka 1798, 53012 Pardubice 

IČO:  Info email:  
DIČ:  Tel:  
Zapsaný v OR:  
Bankovní spojení: / 

IBAN: BIC/SWIFT:  

Zástupce: Bačíková Pavla Mobil: Email:  

 

Jméno:  
Sídlo/Bydliště: ,  

IČO/RČ/č.OP:  Info email:  

DIČ:  Tel:  

Zástupce: Mobil: Email:  
 
 

Tovární značka: Volkswagen 

Model: Tiguan 1,5 TSI 110 kW EVO 6G AX12BX02 

Objem motoru: 1498 ccm Barva vozu: Černá Deep perleťový efekt 

Výkon kW/k:  110/150  Barva potahů: Soul 

Převodovka: 6-stupňová převodovka Kód barvy: 2T2T / GZ 

Číslo karoserie:  Číslo komise:  
 
Palivo: Benzin 95 
Spotřeba - kombinovaná (WLTP): 6,5 l/100km 
Hodnota CO2 - kombinovaná (WLTP): 147 g/km 
Hodnota CO2 - kombinovaná (NEDC): 130 g/km 
Spotřeba - kombinovaná (NEDC): 5,7 l/100km 
 
Tato nabídka je účinná 14 dní od jejího vyhotovení. 
 
Poznámky:  

 

Cena vozidla ze sériové produkce výroby v CZK včetně 21% DPH: 
 

 
Základní cena vozidla 719 900,-- 
 
Barva vozidla / obj. kód: Černá Deep perleťový efekt / 2T2T 15 000,-- 
 
Zvláštní výbava / obj. kód:   
17" kola z lehké slitiny Tulsa / PJV 4 100,-- 

- šedá Graphite, broušená 
- 17" x 7J 
- 215/65 R17 

Parkovací senzory Park Pilot / 7X2 15 400,-- 
- akustická signalizace překážek vpředu i vzadu 
- vizuální signalizace zobrazená na displeji infotainmentu 

Sériové látkové čalounění Romar / $4C 0,-- 
- manuálně výškově nastavitelná sedadla 
- látkové výplně dveří 

Zatmavená zadní okna / 4KF 5 900,-- 
- boční zadní okna 



 

 

- okno pátých dveří 
 

Cena vozidla a výbavy včetně 21% DPH: 760 300,-- 
 

 
 
Konečná cena vozidla včetně 21% DPH: 760 300,-- 
21% DPH: 131 952,91 
Konečná cena vozidla bez DPH: 628 347,09 
  
Zvolená příplatková výbava nahrazuje sériovou výbavu stejného charakteru, i když to není u jednotlivých položek 
uvedeno. 
 
Vezměte prosím na vědomí, že hodnoty spotřeby paliva a exhalace emisí ve výfukových plynech uvedené v 
dokumentaci k vozidlu jsou platné pro konkrétní vozidlo v konfiguraci, jak bylo dodáno výrobcem. Jakákoliv 
dodatečná montáž příslušenství (včetně doplňkové výbavy na základě dodatečné objednávky zákazníka) do/na 
vozidlo může tyto hodnoty ovlivnit. Vzhledem k přechodu na nový měřící cyklus WLTP mohou být hodnoty spotřeby a 
emisí v dříve vydaných propagačních materiálech k vozidlu uvedeny rozdílně. 
 
 
Pardubice, dne: 14.07.2021 



 

 

Sériová výbava vozu Volkswagen Tiguan 1,5 TSI 110 kW EVO 6G: 
 

- 17" kola z lehké slitiny Montana 
 - stříbrná 
 - 17" x 7J 
 - pneumatiky: 215/65 R17 

- 8 reproduktorů 

- Bez podélných střešních nosičů 

- Bezpečnostní šrouby proti krádeži kol 

- Boční a hlavové airbagy vpředu 

- Cargo paket 
 - variabilní podlaha 
 - osvětlení zavazadlového prostoru 
 - 230V zásuvka v zavazadlovém prostoru 

- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním 

- Čelní a kolenní přední airbagy 
 - s tlačítkem pro deaktivaci airbagu 
 spolujezdce 

- Černé lišty okolo bočních oken 

- Digitální rádiopřijímač (DAB+) 
 - rozšíření rádia o příjem digitálního 
 vysílání 
 - závislý na síle signálu v daném místě 

- Front Assist 
 - s funkcí automatického nouzového 
 brždění 

- Infotainment Ready2Discover 
 - 8" barevný dotykový display 
 - třetí generace infotainmentu MIB 3 
 - We Upgrade - možnost aktivovat mapové 
 podklady a další funkce přímo v 
 infotainmentu za 
 poplatek 
 - Bluetooth (handsfree, přenos hudby) 
 - 2x USB-C port 
 - reproduktory vpředu a vzadu 
 - Volkswagen Media Control 
 - funkce Streaming & Internet 

- Interiérový dekor Diamond 

- ISOFIX na zadních sedadlech 
 - přípravy pro upevnění dětských sedaček 
 na zadních vnějších sedadlech 

- Kryty zpětných zrcátek v barvě karoserie 

- Lane Assist 
 - systém pro udržování vozu v jízdním 
 pruhu 
 - varování před nechtěným opuštěním 
 jízdního pruhu zásahem do řízení 

- LED čtecí lampičky vpředu a vzadu 

- LED světlomety 
 - dálkové svícení 
 - LED denní svícení 

- LED zadní světla 

- Manuální klimatizace Climatic 

- Nepřímá kontrola poklesu tlaku v pneu 

- Paket Světla a výhled 
 - funkce Coming Home a Leaving Home 
 - automatický spínač světlometů 
 - vnitřní zpětné zrcátko s automatickou 
 clonou 
 - dešťový senzor 

- Palubní počítač Premium 

- Prodloužená záruka 5 let/100.000 km 
 - podle toho, která situace nastane 
 dříve 

- Příprava na We Connect a We Connect Plus 
 - pro využívání služeb je nutná 
 registrace a aktivace 
 - Systém We Connect je nehmotným 
 produktem (aplikací resp. softwarem) 
 společnosti Volkswagen AG, 38436 
 Wolfsburg, Spolková republika Německo, 
 která je jejím výhradním 
 prodejcem/poskytovatelem. Autorizovaní 
 prodejci značky Volkswagen prodávají 
 výhradně hardware nezbytný pro jeho 
 fungování a ve vztahu k prodeji softwaru 
 společnost Volkswagen AG žádným právním 
 způsobem nezastupují. 
 - Pokud nejsou služby ve voze aktivovány 
 do 90 dní od předání vozu zákazníkovi, 
 začne běžet bezplatná lhůta. Zákazník 
 může služby aktivovat i později, ale 
 bezplatná lhůta je v tom případě kratší. 
 - součástí přípravy není App-Connect 

- Rezervní kolo dojezdové 18" 
 - sada nařádí a zvedák 

- Středová loketní opěrka vpředu 

- Systém rozpoznávání chodců 

- Tísňové volání 
 - tlačítko tísňového volání ve voze 
 - umožňuje telefonickou hlasovou péči do 
 chvíle, než dorazí potřebná pomoc 
 - hlasová péče je poskytována v 10ti 
 evropských jazycích (němčina, 
 angličtina, francouzština, italština, 
 holandština, polština, portugalština, 
 švédština, španělština a čeština) 

- Úložná schránka ve stropnici 

- Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná 
 - elektricky nastavitelná 
 - vyhřívaná 

- Výstražný trojúhelník 

- Výškově nastavitelná přední sedadla 
 - manuálně nastavitelná 

- Zadní sedadla asymetricky dělená 
 - podélně posuvná a sklopná 
 - průvlak pro přepravu dlouhých předmětů 

- Zimní paket 
 - vyhřívání předních sedadel 
 - vyhřívané trysky ostřikovačů 

 



 

 

 

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: 
  
Vozidla jsou výrobcem homologována dle nového standardu WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test 
Procedure) resp. WLTP2. Vzhledem k realističtějším podmínkám tohoto standardu jsou hodnoty spotřeby paliva a emisí 
CO2 zjištěné při něm v mnoha případech vyšší než u dřívějšího standardu NEDC (New European Driving Cycle). 
  
V České republice jsme dle požadavků správních orgánů nicméně stále po přechodnou dobu, povinni uvádět hodnoty dle 
dřívějšího standardu NEDC. Hodnoty dle NEDC jsou proto zpětně vypočítány z hodnot dle WLTP.  
  
Vzhledem ke stále probíhající homologaci jednotlivých konfigurací vozidel se nové (přepočtené) hodnoty dle NEDC u 
vozidla dle této nabídky mohou nepatrně lišit od hodnot uvedených v dřívějších propagačních materiálech či technickém 
průkazu dodaného vozidla. 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. 
  
Dále je třeba vzít na vědomí, že dodatečná výbava vozu a příslušenství (např. vestavěné 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. 
 



 

 

 

Aktuální seznam možných energetických štítků pneumatik 
 

  

  
 



 

 

 

Poskytnutí informací o pneumatikách je splněním informační povinnosti stanovené právními předpisy, která však nedává 
kupujícím možnost vybrat si na objednávané vozidlo konkrétní pneumatiku. Konkrétní pneumatiky, jimiž bude vozidlo 
vybaveno, určuje výrobce s ohledem na aktuální dodávku ze strany výrobců pneumatik v době výroby vozidla. 
 


