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1Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce zobrazit Vaši nabídku a poradit 

Vám.

Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit platnost při produktových 

změnách.

Naskenujte QR kód a zobrazte si 

Vaši konfiguraci na Vašem 

mobilním telefonu či tabletu.

Palivo

Benzin

Pohon

Přední pohon

Převodovka

Manuální 6 st.

Výkon

   84 kW / 114 koní

Objem

 1498 cm3

Model

Caddy 1,5 TSI

708 622,- Kč

Benzin 95 / 1.5 l / 84 kW (114 koní) / Manuální 6 st.

  Spotřeba paliva 6,4 l/100km

  Emise CO2: 145 g/km

Design

 Potah Látka Titanově černá

0,- Kč

 Vnější lakování Šedá Pure

0,- Kč

16" kola ocelová, černá

0,- Kč

  

 

 Celkem vč. DPH  708 622,- Kč
 Celkem bez DPH 585 638,- Kč
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Halogenové přední světlomety H7

Front Assist s monitoringem chodců:

systém automatického brždění Front Assist

monitoring chodců a cyklistů

Emisní norma EURO 6d-ISC-FCM

Elektronický imobilizér

Elektrické stahování oken řidiče a

spolujezdce

eCall pro "Composition Audio":

e-Sim

We Connect

eCall

Digitální příjem rádia

Dětská pojistka bočních posuvných dveří

Determální skla (zelená)

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

bez bezpečnostní pojistky

možnost uzamčení zevnitř

Celoplošné kryty kol

Boční posuvné dveře vpravo

Boční posuvné dveře vlevo

Boční a hlavové airbagy:

kombinované boční a hlavové airbagy řidiče a spolujezdce

hlavové airbagy pro cestující na krajních sedadlech v první řadě v prostoru pro 

cestující

Bezpečnostní pásy v 1. řadě:

bezpečnostní pásy 1. řadě v prostoru pro cestující

bezpečnostní pásy s předpínačem na krajních 

sedadlech

Automatický spínač denního svícení

Asistent rozpoznání únavy

Asistent odbočení vlevo

Airbag řidiče a spolujezdce:

možnost deaktivace airbagu spolujezdce

6 reproduktorů

2 funkční klíče

2 držáky nápojů ve středové konzole

16" kotoučové brzdy vpředu

16" kola ocelová, černá

15" kotoučové brzdy vzadu

12V elektrická zásuvka v zavazadlovém

prostoru

Sériová výbava
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Pevná okna v prostoru pro cestující:

Panel přístrojů:

ukazatel rychlosti

ukazatel ujeté vzdálenosti

otáčkoměr

ukazatel paliva

čas

Odkládací přihrádka pod stropem vozu

Obložení dveří plastové:

integrovaná loketní opěrka s látkovým potahem

Nárazníky v šedé barvě:

přední a zadní plastový nárazník v šedé barvě

Multifunkční volant

Multifunkční ukazatel "Plus":

černobílý LCD displej s rozšířenými funkcemi

v kombinaci s rádiem Composition Audio není v českém 

jazyce

Multifunkční kamera vpředu

LED čtecí lampičky v prostoru pro

cestující

Lane Assist:

systém varování při opuštění jízdního pruhu

Kryt zavazadlového prostoru - roleta

Kryty zpětných zrcátek černě lakované:

madla a kliky dveří v barvě vozu

stříbrná lišta bočních posuvných dveří

Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu:

sedadla řidiče a spolujezdce

sedadla v 1. řadě v prostoru pro cestující

Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneu:

nepřímé měření tlaku v pneumatikách

upozornění při změně tlaku

Komfortní boční obložení v prostoru pro

cestující

Kobercová krytina v prostoru pro

cestující

Kobercová krytina v kabině řidiče

ISOFIX v 1. řadě v prost. pro cestující:

na vnějších sedadlech v prostoru pro cestující

včetně ukotvení TopTether
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Telefonní rozhraní Bluetooth

Stěrač zadního okna s ostřikovačem

Start-Stop

Stabilizační systémy ABS, ASR, EDS, MSR

Sluneční clony s kosmetickým zrcátkem:

pro řidiče a spolujezdce

bez kapsy

Servotronic:

servořízení závislé na jízdní rychlosti

Registrace M1

Rádio "Composition Audio"

6,5" barevný dotykový displej

6 reproduktorů

USB vstup

FM-příjem

nelze kombinovat se zpětnou kamerou

Příprava pro systém střešních nosníků:

bez podélných střešních nosníků (hagusů)

kotvící body pro připevnění příčných střešních 

nosníků

Přední výdechy, černý mat

Prodloužená záruka výrobce 2+2 /200 000:

2 + 2 roky / 200 000 km

platí co nastane dříve

záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští výrobní závod

nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány nebo umístěny 

dodatečně (úpravy, příslušenství)

Poloautomatická klimatizace:

elektronicky ovládaná klimatizace v prostoru 

řidiče

Pneumatiky 205/60 R16 96H XL:

s optimalizovaným valivým odporem

Plnohodnotné rezervní kolo ocelové

Pevná okna v prostoru pro cestující:

vzadu vpravo

Pevná okna v prostoru pro cestující:

vzadu vlevo

Pevná okna v prostoru pro cestující:

vpředu vpravo

vpředu vlevo
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Zesílené těsnění dveří

Zadní výklopné dveře prosklené

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

Vyhřívání zadního skla

Vnitřní zpětné zrcátko, zaclonitelné

Vnější zpětná zrcátka:

elektricky nastavitelná

vyhřívaná

Uzavřená přihrádka spolujezdce:

osvětlená

Trojsedadlo v 1. řadě sedadel v prostoru

pro cestující:

sklopné v poměru 1/3 - 2/3

překlápěcí a vyjímatelné

ISOFIX na vnějších sedadlech

Tepelně izolující přední sklo

Tempomat s funkcí omezovače
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Volitelná výbava $0L Potahy sedadel "Double Grid" 0,- Kč
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Technické údaje Obecné informace

Typ karoserie  Kombi

Počet dveří  5

Míst k sezení  5

Motor

Palivo  Benzin

Maximální výkon spalovacího motoru  84 kW (114 koní)

Zdvihový objem  1 498 cm3

Počet válců  4

Pohon  Přední pohon

Převodovka  Manuální 6 st.

Jízdní vlastnosti

Maximální rychlost  181 km/h

Hlučnost  69 dB

Hmotnost

Maximální přípustná celková hmotnost  2 150 kg

Skutečná pohotovostní hmot. podle normy 2007/46 EU*  1 609 kg

Užitečná hmotnost  541 kg

Maximální povolené zatížení přední nápravy  1 070 kg

Maximální povolené zatížení zadní nápravy  1 110 kg

Hmotnost brzděného přívěsu (při stoup. max. 12%)  1 400 kg

Hmotnost nebrzděného přívěsu  750 kg

Nejvyšší povolená hmotnost soupravy  3 550 kg

Maximální povolené zatížení tažného zařízení  75 kg

Rozměry

Výška (bez podélníků)  1 798 mm

Šířka (bez zrcátek)  1 855 mm

Délka (bez tažného zařízení)  4 500 mm
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Rozvor  2 755 mm

Hodnoty spotřeby a emisí

Emisní norma  EURO 6 AP

Emise NOx  0,0305 g/km

Technická data byla pro vůz vypočítána v rámci předběžné konfigurace. Není vyloučeno, že se v návaznosti na proces výroby vozu nebudou 

skutečná data odchylovat od dat vypočtených pro konfiguraci.

Zahrnuje 75 kg pro řidiče a hmotnost 90% plné nádrže. Další výbava zvyšuje pohotovostní hmotnost vozu a snižuje tak užitečné zatížení. 

Jedná se o předběžné orientační hodnoty. Skutečné hodnoty dle COC se mohou odchylovat až o 5 % a mohou tak snížit užitečnou hmotnost.
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Moje financování

Volkswagen Financial Services

Parametry financování

Cena vozu pro financování  708 622 Kč

Splátka předem  40 %

Doba splácení  36 měsíců

Poslední nerovnoměrná splátka  50 %

Měsíční splátka vč. DPH  7 350 Kč

Výše úvěru  425 173 Kč

Celková platba úvěru včetně pojištění  618 895 Kč

Úroková sazba  9,10 %

RPSN*  17,11 %

Měsíční splátka úvěru  4 944 Kč

Měsíční splátka pojištění  2 406 Kč

Parametry pojištění

Pojišťovna
Generali Česká pojišťovna a.

 s.

Varianta značkového pojištění
TOP Volkswagen Pojištění 

 Generali Česká

Popis balíčku pojištění

Volkswagen Pojištění 

Generali Česká pojišťovna 

 TOP

Limit pojištění skel  10 000 Kč

Spoluúčast  10 %

Váš věk  46 a více let

Počet bezeškodných měsíců  36

Volkswagen CHYTŘE | Nízká měsíční splátka | Volkswagen Pojištění součástí splátek | 
Podmínky: doba splácení 24 až 60 měsíců | Splátka předem (akontace) od 0% z ceny vozu | 
Nerovnoměrná poslední splátka 20% až 60% z pořizovací ceny vozu | Platnost: Do odvolání
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Všechny uvedené ceny jsou nezávazné doporučené ceny neomezené kartelovou dohodou, včetně DPH ve výši 21 %, pokud není uvedeno jinak. Ve velmi výjimečných případech je možné, že tyto údaje o ceně nejsou zcela aktuální. Kontaktujte prosím 
Vašeho prodejce, aby Vám na základě kalkulace podal detailní informaci o ceně. Změny v modelových variantách, konstrukci, výbavě, technických údajích, ceně i chyby při vkládání dat jsou výslovně vyhrazeny. Vyobrazená vozidla jsou částečně 
vybavena dodatečnou výbavou za příplatek, resp. na vyobrazeních jsou ukázány dodatečné výbavy, u kterých je povinný příplatek, a detaily výbavy, které nejsou k dispozici pro všechny modelové varianty.

Uváděné ceny či cenová zvýhodnění jsou pouze orientační, doporučené importérem Porsche Česká republika s.r.o., včetně DPH a nejsou nabídkou ve smyslu ust. § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
Aktuální cenu a specifikaci vybraného modelu Vám na požádání sdělí Váš autorizovaný prodejce. Fotografie jsou pouze ilustrativní a vyobrazené vozy mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy. Pro aktuální informace o modernizovaných modelech 
nebo nabídce skladových vozů, prosím, kontaktujte svého nejbližšího prodejce nebo si vyberte svůj nový vůz z nabídky skladových vozů. Upozornění / výhrada k hodnotám spotřeby paliva a emisím CO2Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 byly 
stanoveny dle standardu WLTP a v souladu s platnými předpisy přepočteny do NEDC hodnot. Tyto hodnoty se od katalogových hodnot liší. Jsou určeny pro porovnání hodnot CO2 a spotřeby paliva mezi různými typy vozidel. Dodatečná výbava vozu 
a příslušenství (např. vestavené díly, jiné pneumatiky 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. Prodejce, dovozce ani výrobce nenese žádnou odpovědnost za skutečnost, že se v budoucnu nově komunikované hodnoty mohou lišit.Dne 1. 
září 2018 byl starý standard NEDC (New European Driving Cycle) nahrazen novým standardem WLTP pro všechny vozy registrované jako osobní (M1), Od 1. září 2019 dojde k podobné změně i pro vozy s registrací jako nákladní (N1 / N2).

Uvedené údaje emisí CO  zobrazují hodnoty, které byly změřeny v rámci typového schválení EU.2

Zvolená příplatková výbava nahrazuje sériovou výbavu stejného charakteru, i když to není u jednotlivých položek uvedeno.


