Akciový cenník Volkswagen e-Golf
Platí od 01.04.2019
Obj. kód
BE23*

*D122

e-Golf
e-Golf

Palivo

Prevodovka / Pohon

Výkon
kW / k

Cenníková cena

e-BONUS*

Akciová cena

elektrina

automatická

100 / 136

37 790 €

-2 000 €

35 790 €

* e-BONUS 2000 € s DPH z cenníkovej ceny platí na nové vozidlá do výroby alebo zo skladu do 30.06.2019.

Všetky uvedené ceny sú ceny odporúčané pre klienta v € s DPH a majú len informatívny a nezáväzný charakter.
Podrobnosti o ponuke modelov, ich konečných cenách, špecifikáciách, dostupnosti, dodacích podmienkach a uvedených doplnkových službách vám poskytne váš autorizovaný predajca

Sériová výbava e-Golf
Nabíjanie

Infotainment

CCS - Kombinovaná nabíjacia prípojka na vozidle "Combo 2 (EU)"

Palubný počítač "Premium"

- konektor na jednosmerný prúd pre rýchlo nabíjanie vozidla

Rádionavigačný systém "Discover Media", 8" farebný dotykový displej

- doba nabíjania s CCS nabíjačkou 40kW z 0% na 80% kapacity

- CD prehrávač s MP3, 2 sloty na SD-kartu

batérie za cca 45 minút

- zásuvka pre iPod/iPhone a USB

- konektor "Type 2" vo vozidle na striedavý prúd

- bluetooth hands-free mobilné pripojenie

- doba nabíjania s AC 7,2kW na 100% za cca 5:20,

- 8 reproduktorov vpredu a vzadu

(3,6kW za 10:50, 2,3kW za 17:00)"

- Volkswagen Media Control

Mode 2 - Nabíjací kábel na pripojenie striedavého prúdu cez prípojku

- Navigačné údaje na SD-karte - Európa

na vozidle "Type 2" (domáca zásuvka 230V, 10A, 2,3kW),

Car-Net (Guide&Inform, e-Remote, Security&Service) na 36 mesiacov.

doba nabíjania cca 17 hodín

Online zabudované služby dostupné prostredníctvom vstavanej

Mode 3 - Nabíjací kábel na pripojenie striedavého prúdu cez prípojku

SIM karty v celej Európe po dobu 36 mesiacov. Užívateľsky dostupné

na vozidle "Type 2" (16A) pre nabíjacie stanice,

cez smartphone aplikáciu a webový portál. (dátové poplatky integrovanej

doba nabíjania cca 6 hodín

SIM karty služby Car-Net hradí Volkswagen po dobu 36 mesiacov

Vysokonapäťový Lithium-Ionový akumulátor s kapacitou 35,8 kWh

po registrácii do 3 mesiacov od kúpi vozidla) Prenos informácií na
mobilný telefón užívateľa je spoplatnený štandardnou dátovou tarifou."

Bezpečnosť
Airbag vodiča, spolujazdca s deaktiváciou,

Komfort

hlavové airbagy vpredu a vzadu, bočné airbagy vpredu

Automatická 2-zónová klimatizácia "Climatronic"

Kolenný airbag vodiča

Vyhrievané čelné sklo

ESC elektronický stabilizačný systém

Elektricky ovládané okná vpredu a vzadu

ASR protipreklzový systém

Determálne sklá

ABS brzdy s antiblokovacím systémom

Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá,

EBV elektronické rozdeľovanie brznej sily

na vodičovej strane asferické

EDS elektronická uzávierka diferenciálu
MSR regulácia krútiaceho momentu

Interiér

Assistent rozjazdu do kopca

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant

Elektronická uzávierka diferenciálu XDS

Multifunkčný 3-ramenný kožený volant a kožená radiaca páka

Proaktívny bezpečnostný systém

s modrým prešívaním a doplnkami

Multikolízna brzda

Komfortné sedadlá vpredu, poťah látka "Zoom Merlin"

Imobilizér

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca s bedrovými

Adaptívny tempomat ACC (do 160 km/h) s "Front Assist" a "City Brake"

opierkami vpredu

automatické udržiavanie vzdialenosti od vpredu idúceho vozidla,

Odkladacie vrecká na zadnej strane predných sedadiel

systém na sledovanie diania pred vozidlom a systém núdzového

Stredová opierka rúk s odkladacím boxom vpredu, 2 držiaky na poháre

brzdenia vozidla pri hroziacom čelnom náraze

vpredu, 2 ventilačné otvory vzadu

Pedestrian Recognition - asistent rozpoznávania kolízie s chodcom

Operadlá zadných sedadiel asymetricky delené a sklopné

s funkciou núdzového brzdenia

Odkladacie priestory vo dverách vpredu a vzadu, držiaky na 1,5l fľaše vo

Systém rozpoznania únavy vodiča

dverách vpredu, odkladacia schránka v strope

Predné hlavové opierky bezpečnostne optimalizované,

Osvetlenie interiéru vpredu a vzadu so stmavením a oneskorením vypnutia,

výškovo nastaviteľné, 3 hlavové opierky sedadiel vzadu

2 LED lampy na čítanie vpredu a 2 vzadu

3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách,

Make-up zrkadielka v slnečných clonách, osvetlené

vpredu výškovo nastaviteľné

Dekoratívne obklady "New Brushed Dark Metal" na obložení dverí a pred

ISOFIX systém na uchytenie 2 detských sedačiek na zadných sedadlách

spolujazdcom, "Polar Night Black" na prístrojovej doske a na stredovej konzole

Elektronická parkovacia brzda s funkciou AUTO-HOLD

Otvor v operadle zadných sedadiel, stredová opierka rúk vzadu

Kontrola stavu tlaku v pneumatikách

s 2 držiakmi na nápoje
Kryt a osvetlenie batožinového priestoru, variabilná podlaha

Technika

v batožinovom priestore

Elektronická parkovacia brzda s funkciou AUTO-HOLD

Závesné háky a 12V zásuvka v batožinovom priestore

Elektromechanický posilňovač riadenia s meniacim sa účinkom

Fajčiarska výbava

v závislosti na rýchlosti
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, 2 sklápacie kľúče

Exteriér

Nastavenie jazdného profilu

Nárazníky, kryty vonkajších spätných zrkadiel a kľučky vo farbe karosérie
Mriežka chladiča lakovaná na čierno s modrou lištou na spodnej lamele

Osvetlenie

Nápis "e-Golf" na mriežke chladiča

LED svetlomety s odbočovacou funkciou

Chrómová lišta v prednom a zadnom nárazníku

LED denné svetlá v tvare C v prednom nárazníku

Zadný spojler vo farbe karosérie

LED zadné svetlá, tmavočervené

Disky z ľahkých zliatin 6,5Jx16 "Astana", pneumatiky 205/55 R16

Bočné smerovky integrované vo vonkajších spätných zrkadlách

Dojazdová súprava (lepiaca sada na pneumatiku, kompresor,
bez rezervného kolesa)
Náradie a zdvihák

Cenník doplnkovej výbavy Volkswagen e-Golf
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Platí od 01.04.2019

Popis

e-Golf

Predĺžená záruka Volkswagen
EA2 Predĺžená záruka na 3 roky / max. 60 000km

120

EA3 Predĺžená záruka na 3 roky / max. 90 000km

150

EB4 Predĺžená záruka na 3 roky / max. 120 000km

180

EA5 Predĺžená záruka na 4 roky / max. 80 000km

230

EA6 Predĺžená záruka na 4 roky / max. 120 000km

310

EA8 Predĺžená záruka na 5 rokov / max. 100 000km

390

EA9 Predĺžená záruka na 5 rokov / max. 150 000km

520

e-komponenty
WPU

Tepelné čerpadlo na optimalizáciu dojazdu - využíva odpadové teplo od komponentov pohonu vozidla, čo napomáha k zníženiu
spotreby pri vykurovaní

GM2 Vonkajší zvuk chodu vozidla pri pomalej rýchlosti, vonkajší reproduktor s deaktiváciou

910
140

Bezpečnosť a asistenčné systémy
4X4 Bočné airbagy a napínače bezpečnostných pásov pre vonkajšie zadné sedadlá, so signalizáciou nepripútaných osôb

380

7X2 Parkovacie senzory vpredu a vzadu s optickým a akustickým upozornením

570

7X5 Parkovací asistent "Park Assist", parkovacie senzory vpredu a vzadu s optickým a akustickým upozornením

740

KA1 Cúvacia kamera "Rear Assist"

270

7Y8 Blind Spot monitor - senzor mŕtveho uhla, monitoring okolia pri cúvaní

350

7Y9 Blind Spot monitor pre "Lane Assist" (len P21 alebo P23)

350

"Lane Assist", "Light Assist" a "Sign Assist"
- asistent zachovania jazdného pruhu
P21 - regulácia diaľkových svetiel
- systém na rozpoznávanie a zobrazovanie dopravných značiek
(len s PLA, nie s PXC)

590

"Lane Assist", "Dynamic Light Assist" a "Sign Assist"
- asistent zachovania jazdného pruhu
P23 - dynamická regulácia diaľkových svetiel
- systém na rozpoznávanie a zobrazovanie dopravných značiek
(len s PLA, s PXC)

690

"Driver Assist" Paket a "Sign Assist"
- "Traffic Jam Assist" asistent jazdy v dopravnej zápche
- "Emergency Assist" asistent zastavenia vozidla v núdzových situáciách
- "Blind Spot monitor" senzor mŕtveho uhla a monitoring okolia pri cúvaní
P27
- "Lane Assist" asistent zachovania jazdného pruhu
- "Light Assist" regulácia diaľkových svetiel
- "Sign Assist" systém na rozpoznávanie a zobrazovanie dopravných značiek
(len s PLA, nie PXC)

840

"Driver Assist" Paket, "Sign Assist" a "Dynamic Light Assist"
- "Traffic Jam Assist" asistent jazdy v dopravnej zápche
- "Emergency Assist" asistent zastavenia vozidla v núdzových situáciách
- "Blind Spot monitor" senzor mŕtveho uhla a monitoring okolia pri cúvaní
P28
- "Lane Assist" asistent zachovania jazdného pruhu
- "Dynamic Light Assist" dynamická regulácia diaľkových svetiel
- "Sign Assist" systém na rozpoznávanie a zobrazovanie dopravných značiek
(len s PLA, PXC)

930

Svetlá a osvetlenie
8G1 "Light Assist" regulácia diaľkových svetiel (len s PLA, nie s PXC)

140

PXB LED predné svetlomety s automatickým natáčaním do zákruty

360

PXC LED predné svetlomety s automatickým natáčaním do zákruty pre "Dynamic Light Assist" (len s P23 alebo P28)

360

8SK LED zadné svetlá s dynamickými smerovkami, tmavočervené

390

PLA "Lights and Vision" Paket - automaticky stmievateľné vnútorné spätné zrkadlo, dažďový senzor, "Coming a Leaving home" funkcia

250

PLC

"Ambient" paket - podsvietenie obloženia dverí a vnútorných kľučiek vpredu, 2 LED svetlá osvetľujúce priestor na nohy vpredu,
podsvietené nerezové nástupné lišty vpredu

6XQ Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky sklápateľné, s osvetlením okolia vozidla

240
190

Sedadlá a kožená výbava
WL0 Kožená výbava "Vienna" so športovými sedadlami vpredu, vyhrievané predné sedadlá

2760

Cenník doplnkovej výbavy Volkswagen e-Golf
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Popis

e-Golf

Rádiá a navigačné systémy
Rádionavigačný systém "Discover Pro" s "Volkswagen Media Control" a App-Connect, DVD prehrávačom, 9,2" farebný dotykový
ZMH displej, 64 GB HDD (10 GB vymedzených na užívateľské dáta), 2 sloty na SD kartu, zásuvka pre iPod/iPhone a USB, hlasové
ovládanie, bluetooth hands-free mobilné pripojenie, 8 reproduktorov vpredu a vzadu (len s 77G)
77G Integrované navigačné údaje - Európa (len s ZMH)

1210

0

YOJ CarStick s LTE - USB zariadenie na vytvorenie WiFi hotspot vo vozidle prostredníctvom zákazníckej dátovej SIM karty (nie s ZMH)

140

QH1 Hlasové ovládanie pre Discover Media (lnie s ZMH)

200

9WX App-Connect pre rádionavigačný systém "Discover Media" (nie pre ZMH)

190

UQ5 2. zásuvka pre iPod/iPhone a USB (len s 9IP)

0

QV3 Digitálny rádiopríjem DAB+

230

9VH Soundsystem "DYNAUDIO Excite", digitálny 10-kanál zosilňovač, subwoofer, 400 W, 8 reproduktorov vpredu a vzadu

660

Telefón
9IP

Bluetooth hands-free mobilné pripojenie "Comfort", hands free profile, Bluetooth Audio, bezdrôtové spojenie vonkajšej antény,
bezdrôtové nabíjanie pre vybrané telefóny pred radiacou pákou (len s UQ5, nie pre ZMH)

9IM Bluetooth hands-free mobilné pripojenie "Premium" s LTE, WiFi, hands free profile a rSAP, Bluetooth Audio (len pre ZMH)

390
470

Palubný počítač a volanty
9S8 "Active Info Display" - 12,3" LCD prístrojový panel s nastaviteľnými funkciami a zobrazením

470

Kolesá a podvozky
PJ7 Disky z ľahkých zliatin 7Jx17 "Madrid", pneumatiky 225/45 R17

450

Alarmy
WD1 Alarm "Plus "s kontrolou vnútorného priestoru, zálohovou sirénou, senzorom proti odtiahnutiu a funkciou SAFE

370

Zimné pakety
WW0 "Winter" Paket - vyhrievané predné sedadlá a ostrekovače čelného skla, ostrekovače predných svetiel

550

WW0 "Winter" Paket - vyhrievané ostrekovače čelného skla, ostrekovače predných svetiel (len s WL0)

420

4GW Vyhrievané čelné sklo - bez viditeľných vodičov

180

Ostatné
0TD Podlahové koberčeky vpredu a vzadu

150

4F2 Bezkľúčový prístup a štartovací systém "Keyless Access" (len s WD1)

360

4KF Stmavené sklá od B stĺpika smerom dozadu, absorbujúce cca. 65 % svetla

340

Laky
Základný lak

0

Základný lak za príplatok - A1A1

180

Základný lak za príplatok - 0Q0Q

130

Metalizovaný lak

580

Lak s perleťovým efektom

580

Lak s perleťovým efektom - 0R0R

1090

Platí od 01.04.2019

Volkswagen e-Golf
Kombinácie farieb

INTERIÉR
poťahy sedadiel

obj. kód

farba interiéru
poťahy sedadiel / prístrojovka / podlaha / strop

Komfortné sedadlá látka "Zoom Merlin"

TW

čierna titan / čierna titan / čierna / šedá perl

séria

Športové sedadlá koža "Vienna"

TW

čierna - šedá kristall / čierna titan / čierna / šedá perl

len s WL0

UW

šedá pure - červená ruby / čierna titan / čierna / šedá perl

XW

shetland -shetland / čierna titan - shetland / čierna / shetland

LAKY KAROSÉRIE
označenie farby

obj. kód

možné kombinácie s interiérmi

Základné laky - Uni
5K5K

TW

XW

UW

*
*

0Q0Q

TW

XW

UW

V5V5

TW

XW

UW

*
*
*
*

H7H7

TW

XW

UW

X3X3

TW

XW

UW

K5K5

TW

XW

UW

8U8U

TW

XW

UW

*
*

0R0R

TW

XW

UW

2T2T

TW

XW

UW

šedá urano
biela pure
čierna rubin
Metalizované laky
modrá atlantic
šedá indium
strieborná tungsten
zelená pfaunen
Laky s perleťovým efektom
biela oryx
čierna deep

*za príplatok

