AUTO - BAYER, s.r.o.
CENOVÁ NABÍDKA
Jméno:

AUTO - BAYER, s.r.o.

Sídlo:

Bučovická 299, 68401 Slavkov u Brna

IČO:

46994360

Info email:

info@autobayer.cz

DIČ:

CZ46994360

Tel:

+420 544 227 123

Zapsaný v OR:

KOS Brno, oddíl C vložka 8805

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s. 107-3184470237/100

IBAN:

CZ6801000001073184470237 BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX

Zástupce:

Cveček Martin Mobil: 602 726 477 Email: martin.cvecek@autobayer.cz

Tovární značka:

Volkswagen

Model:

Grand California 600 130 kW 8AUT FWD

SCBB8BW0

Objem motoru:

1968 ccm

Barva vozu:

Bílá Candy

Výkon kW/k:

130/177

Barva potahů:

Paladium-Titan.černá

Převodovka:

AG8-Automatická převodovka-

Kód barvy:

B4B4 / FM

ID:

2113358925

Číslo karoserie:
Palivo: Diesel
Hodnota CO2 - kombinovaná (NEDC): 218 g/km
Spotřeba - kombinovaná (NEDC): 8.3 l/100km
Poznámky: Vozidlo ve výrobě – dodání 09 / 2021

Cena vozidla ze sériové produkce výroby v CZK včetně 21% DPH:
Základní cena vozidla
Barva vozidla / obj. kód: Bílá Candy / B4B4

1 531 295,-0,--

Zvláštní výbava / obj. kód:
Bez rezervního kola: / $R8
-4 713,-- bez zvedáku a nářadí
- sada na opravu pneumatiky
Druhý akumulátor se zátěžovým dělicím / 8FH
4 533,-relé:
- s monitorováním stavu baterie
- objednatelné od 45.týdne 2017
Front Assist, Adaptivní tempomat ACC: / 6K3 8T8
28 810,-- s funkcí City Brake
- zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění až do zastavení
- adaptivní tempomat s omezovačem rychlosti do 160 km/h, automatická regulace odstupu
Klimatizace "Climatronic": / ZK2
33 991,-- automatická regulace
- automatický spínač světel s funkcí "Leaving Home" a "Coming Home"
- dešťový a světelný snímač
LED čelní světlomety, LED denní svícení / 8IT
29 707,-Lůžko pod střechou vozu: / YBC
66 608,-- nad prostorem jídelny
- osvětlení
- panoramatická střecha
Markýza bílá / YBA
23 784,-Multifunkční volant: / 2ZA
8 795,-- s ovládáním rádia, multifunkčního ukazatele a mobilního telefonu
Nabíjecí rozhraní vedle dvojlavice / YED
1 175,-Nekompletní technická data: / $IN
0,-- Technická data k tomuto modelu jsou pouze informativní. Při objednání vozu do výroby nelze garantovat termín
dodání. Vozidlo může být vydodáno z výrobního závodu až po uvolnění finálních údajů o spotřebě a emisích.
Nezávislé horkovzdušné topení: / 7VM 1Z2
43 351,-- se spínacími hodinami a dálkovým ovládáním

- dotankování vozu z výroby - 15 l
Ohřev užitkové vody a interiéru vozu I: / YHB
- prostor plynové kartuše 2 x 11 kg
- možnost ohřevu elektrickou energií po připojení k vnějšímu zdroji
- topení Truma Combi 6 e
Paket "Světla a výhled": / ZLS
- automatické ovládání dálkových světel Light Assisst
- automatický spínač světlometů s funkcí "Coming home/Leaving home"
- dešťový snímač pro stěrače předního skla
Potahy sedadel "Valley" látkové / $2N
Příprava pro tažné zařízení: / 1D7
- včetně stabilizace přívěsu
- obsahuje kabeláž s konektorem
Řídicí kód / $P3
Solární panely na střeše vozu: / YEI
- 104 W
Toaleta s ventilací - SOG systém / YDS
Vnější zpětná zrcátka sklopná: / 6XP
- elektricky nastavitelná
- vyhřívaná
- sklopná
Vůz není určen k podstatné úpravě: / $BP
- dle sdělení kupujícího není prodávaný vůz určen k další úpravě.
Vyhřívané sedadlo řidiče i spolujezdce: / 4A3
- samostatně regulovatelná
Zásuvka 230V v prostoru řidiče: / 9Z3
- s funkcí dobíjení
- funkční 10 minut po vypnutí motoru (v případě, že byl spotřebič připojen při zapnutém motoru)
Zpětná kamera / KA1
Židličky a venkovní stolek: / YBD
- 2 rozkládací židličky
- rozkládací venkovní kempovací stolek integrovaný ve voze

11 911,--

3 814,--

0,-6 194,--

-897,-42 826,-5 243,-4 475,--

0,-7 898,-5 474,--

7 135,-11 535,--

Cena vozidla a výbavy včetně 21% DPH:

1 872 944,--

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

1 872 943,-325 056,-1 547 887,--

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.

Slavkov u Brna, dne: 23.03.2021

Sériová výbava vozu Volkswagen Grand California 600 130 kW 8AUT FWD:
-

12 V elektrická zásuvka

-

2 funkční klíče

-

4 místa (2+2):
- dvojlavice v obývacím prostoru
- možnost přepravy spolucestujících
- 3-bodový bezpečnostní pás
- ISOFIX

-

Multifunkční ukazatel "Plus":
- černobílý LCD displej s rozšířenými
funkcemi
- v kombinaci s rádiem Composition Audio
není v českém jazyce
- sériová výbava od modelového roku
2019, do modelového roku 2018 v sériové
výbavě bez multifunkčního ukazatele

-

Multikolizní brzda

-

Odkládací přihrádka pod stropem kabiny:
- se dvěma 1-DIN sloty a čtecí lampičkou

-

Opatření ke snížení hluku v kabině
Premium

-

Otevřená odkládací přihrádka

-

Pneumatiky 235/65 R16 C115/113 R:
- se sníženým valivým odporem

-

Přední náprava zesílená

-

Příprava pro tažné oko vpředu a vzadu

-

Rozhraní pro připojení úpravců IS2:
- svorkovnice pro připojení externích
přístrojů, pod obložením A-sloupku
vpravo dole
- programovatelná jednotka "Min" pod
palubní deskou na straně spolujezdce
(rozhraní CIA447, J1939)
- monitoring druhé baterie
- bez telematiky

-

Řídicí kód

-

Sedadlo spolujezdce otočné:
- otočné
- výškově nastavitelné
- nastavitelný sklon sedáku
- s loketními opěrkami na obou stranách
- s bederní opěrkou elektricky
nastavitelnou ve 4 směrech
- 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce
výškově nastavitelný, s předpínačem

-

Start-Stop:
- BlueMotion Technology
- s rekuperací brzdného účinku

16" kola ocelová, stříbrná
- ET60, zatížení 1 050 kg

2 reproduktory
3-bodové bezpečnostní pásy vpředu:
- bezpečnostní pásy řidiče i spolujezdce
výškově nastavitelné, s předpínačem

-

ABS, ESP, ASR, EDS, EBV

-

Česká republika

-

Digitální příjem rádia

-

Emisní norma EURO 6 CI

Airbag řidiče a spolujezdce
Asistent pro kompenzaci bočního větru
Asistent pro rozjezd do kopce
Automatický spínač denního svícení
Boční posuvné dveře vpravo
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
- bez bezpečnostní pojistky
Dětská pojistka na bočních posuvných
dveřích
Dvě 12V elektrické zásuvky vpředu
Elektrické ovládání bočních oken:
- řidič a spolujezdec

Grand California L3:
- sklopné lůžko s úložným prostorem v
zadní části vozu
- střešní poklop v zadní části vozu nad
lůžkem a v přední části vozu nad
kuchyňkou
- konektor pro připojení venkovní sprchy
v zadní části vozu (hadice se sprchovou
hlavicí součástí vozu)
- dvojlavice pro 2 cestující s 3
bodovými pásy a ISOFIXy
- kuchyňka (ledničku a výsuvnou polici
obsahující mrazící box, plynový vařič,
dřez, úložné prostory)
- jídelní stůl
- 2 x USB zásuvky v prostoru pro spaní a
v jídelním prostoru
- Napájení 230 V z vnějšího zdroje,
možnost napájení druhé i startovací
baterie
- 12 V zásuvka v zadní části vozu
- 2 x 230 V zásuvka na C-sloupku v
kuchyňce, 1 x 230 V zásuvka v jídelní
části (!!! všechny 230 V zásuvky jsou
napájeny/ funkční pouze po připojení k
vnějšímu zdroji!!!)
- koupelna (sprcha – kohoutek, hadice se
sprchovou hlavicí, toaleta, sklopné
umyvadlo, odkládací prostory)
- příprava pro plynové kartuše 2 x 11 kg
- nádrž na čerstvou vodu 110 l
- nádrž na odpadní vodu 90 l
- nástupní schůdek elektricky ovládaný
- centrální řídící jednotka

-

Gumová podlaha v kabině řidiče

-

Mřížka chladiče:
- černá nelakovaná
- s jednou chromovanou lištou

Hlavní odpojovač baterie
Imobilizér
Kotoučové brzdy vpředu, 16"
Kryt spodku vozidla
Madlo pro nastupování na dělicí přepážce
- v nákladovém prostoru

Nastavení Česká republika
Nekuřácké provedení - bez popelníku
a zapalovače

Panel přístrojů:
- ukazatel rychlosti
- ukazatel ujeté vzdálenosti
- otáčkoměr
- ukazatel paliva
- hodiny

Přední nárazník vozu částečně lakovaný:
- šedý nárazník s lištou lakovanou v
barvě vozu
- s integrovanými schůdky na obou
stranách
Rádio "Composition Colour":
- 6,5" barevný dotykový displej
- 4 reproduktory vpředu
- slot na SD kartu
- Aux-in vstup
- 2x USB typ C (kompatibilní
s iPod/iPhone/iPad)
- FM/AM příjem
- odkládací schránka s víkem
- telefonní rozhraní Bluetooth
- App-Connect
- eCall
- We Connect 1 rok, poté možnost
dokoupení služeb

Řídící kód - 4 místa
Sedadlo řidiče otočné:
- otočné
- výškově nastavitelné
- nastavitelný sklon sedáku
- s loketními opěrkami na obou stranách
- s bederní opěrkou elektricky
nastavitelnou ve 4 směrech

-

Středové kryty kol pro ocelová kola
Vnitřní zpětné zrcátko, zaclonitelné

-

Zesílené tlumiče a stabilizátory:
- vpředu a vzadu

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 (do 2020) 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.

