
KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená podle ustanovení & 2079 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník

Číslo smlouvy kupujícího: ...........................
Císlo smlouvy prodávajícího: ...........................

Čláqck 1.

SMLUYN/IWSTRAN Y

1. Kupující: VODÁRNA PLZEŘ a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Plzni, V oddílu B, vložka 574

se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzeň

IČO: 25205625
DIČ: CZ25205625
zastoupený: generálním ředitelem

Zástupce pověřenýjednáním ve věcech

&) smluvních: generální ředitel
b) technických:

2. Prodávající: Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze v oddílu C, vložka 12939

se sídlem: Vrchlického 18/31, Košíře, 150 00 Praha 5
IČO: 47124652
DIČ: CZ47124652
týká se: Porsche Inter Auto C7. spol. s r.o., odštěpný závad Plzeň
umístění: Plzeň, Podnikatelská. 1, Plzeň. 301 00

zastoupený: vedoucím odštěpného
Závodu

Smluvní strany uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“) čímž se prodávající
zavazuje, že odevzdá kupujícímu věc, která je předmětem koupě (dále také jen „zbož1'“), a
převede na něj vlastnické právo kní a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí
prodávajícímu kupní cenu.

Článek II.
PŘEDMĚT SMLOUVY A KUPNÍ CENA

[. lf'řcdmětem této kupní smlouvy je dodávka jednoho kusu nového manažerského vozid1a

SKODA SCALA STYLE 1,5 TSI 110 kW 7-stup_ automat & předním pohonem, za cenu
blíže stanovenou v této smlouvě.
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2.

DJ

Zboží dle této smlouvy bude dodánojako plně funkční, bez dalších dodatečných nákladů LC:

strany kupujícího.

Specifikace dodávky a prací:

a) Předmětem Léto smlouvyjc dodávkajednoho kusu nového osobního vozidla ŠKODA

SCALA STYLE 1,5 TSI ] 10 kW 7—stup. automat. v technickém provedení & výbavě,
blíže specifikované v cenové nabídce č. 87NCOOó396 ze dne 06. 10. 2022, která tvoří

nedílnou součást této smlouvy jako její Příloha č. ]. zadávací konflgurace č.
C8U7HUSG LC dne 14. 09. 2022, která tvoří Přílohu č, 2 této smlouvy a základní

výbava s názvem SCALA standardní výbava, která tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy.
Kategorie vozidla M1.

b) Při předání vozidla kupujícímu je prodávající povinen předat kupujícívmu
dokumentaci k vozidlu v českém jazyce, se všemi doklady k řádné registraci v CR.
V rámci předání vozidla bude prodávajícím zajištěno bezplatné zaškolení obsluhy.

. Legislativní požadavek na vozidlo:

Vozidlo musí splňovat příslušná ustanovení Zákona č. 56/2001 Sb.: o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Technické parametry a výbava vozidla musí splňovat příslušná ustanovení vyhlášky č.
341/2014Sb., o schvalování tcchnické způsobilosti a o technických podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

. Předání vozidla bude realizováno na základě předávacího protokolu s uvedením stavu km

na počítadla (tachometru) v den předání.

. Prodávaj ící se zavazuje dodat kupujícímu Zboží a související dodávky a práce za kupní cenu

1 ks vozidla 465.300,17 Kč bez DPH

. Ke kupní ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Takto stanovená kupní
cenaje s_icdnánajako cena nejvýše přípustná a konečná.

Článek m.
SPLATNOST KUPNÍ CENY

. Právo na zaplacení kupní ceny vzniká prodávajícímu po řádném splnění dodávky zboží a
souvisejících dodávek a činností ve sjednaném místě plnění a podepsání předávacího
protokolu — dodacího listu oběma smluvními stranami.

. Kupní ccnaje splatná na základě faktury vystavené prodávajícím. Splatnost faktur je 30 dnů
ode dnejejich doručení kupujícímu. Zálohy kupující neposkytuje.

. Prodávající je povinen na faktuře vyznačil název zakázky sčíslem kupní smlouvy, na
základě které je dodávka realizována. Kupuj íc1' je oprávněn fakturu prodávajícímu vrátit,
jestliže tato nemá náležitostí daňového dokladu či neobsahuje kupujícím požadované údajů
Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může kupující uplatnit do konce lhůty její
splatnosti s tím, žeji odešle prodávajícímu s uvedením výhrad. Po tuto dobu není kupující

v prodlení s úhradou faktury, nová lhůta splatnosti počíná plynout po doručení opravené
faktury.
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. Prodávající se zavazuje, že na jím vydaných daňových dok1adech bude uvádět pouze čísla
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup (š 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Vpřípadě, že

daňový doklad bude obsahovatjiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad

považován za neúp1ný a kupující vyzve prodávajícího kjeho doplnění. Do okamžiku

doplnění si kupující vyhrazuje právo ncuskutečnit platbu na základě tohoto daňového
dokladďi

. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany kupujícího na základě
této smlouvy bude o prodávajícím správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že prodávajícíje nespo1ehlivým plátcem (5 10621
zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má kupující právo od okamžiku
zveřejnění ponížit všechny platby prodávajícímu uskutečňované na základě této smlouvy o
příslušnou částku DPH. Smluvní erany si sjednávají, že takto prodávajícímu nevyplacené
částky DP11 odvede správci daně sám kupující v souladu s ustanovením ?) 10% Zákona č.
235/2004 Sb.

. Doprava do místa plnění je již zahrnuta v kupní ceně, stejně jako veškeré další náklady
prodávajícího spojené s dodáním Zboží dle této smlouvy.

Článek IV.“ ,MÍSTO PLNENI

. Prodávající zajistí dopravu Zboží na místo plnění určené kupujícím, kde kupující zboží

převezeme na základě předávacího protokolu.

. Místem plněníje: VODÁRNA PLZFNa.s.,Malostranská143/2,32600 Plzeň.

Článek V., ,DOBA DODANI

. Zboží dle této smlouvy bude kupujícímu dodáno (odevzdáno) nejpozději do 30. 11. 2023.

. Závazek prodávajícího je splněn dodáním předmětu plnění (odevzdáním zboží) dle této

smlouvy v místě plněnLjeho předvedením, odzkoušením, předáním požadovaných dokladů

apřevzetím bezvadného plnění kupujícím na základě předávacmo protokolu - dodacího listu,

podepsaného prodávajícím a kupujícím.

Článek V1.
ZÁRUKA A SERVIS

. Práva kupujícího z vadného plnění zak1ádá vada, kterou má věc při přechodu škody na
kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou

prodávající způsobil porušením povinnosti.

. Prodávající poskytne kupujícímu záruku zajakost zboží ve smyslu ust. š 21 13 a násl. zák.
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: prodávající se zavazuje, že věc (zboží) bude po určitou
dobu (záruční doba) způsobilá k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti.
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3. Záruka na vozidlo se sjednává vdélce trvání 5 let nebo ujetých 100.000 km od

protokolárního předání předmětu koupě objednateli podle toho, která skutečnost nastane
dříve.
Součástí dodávky je balíček „Mobilita Plus“, který obsahuje následující služby:

Pomoc se závadou po telefonu
Asistenční a odtahová služba v případě poruchy
Asistenční & odtahová služba v případě nehody
V případě zavinění nehody a pokud vaše pojištění nezahrnuje asistenční služby
V případě nepojízdného vozu — náhradní doprava
Odvoz servisním partnerem, MHD. taxi, vlak, bus _ nad 30 km od bydliště možnost
náhradního vozu
V případě nepojízdného vozu — ubytování
Možnost při vzdálenosti nad 30 km od místa bydliště. Přenocování pro posádku na
max. 3 noci v rozsahu ISOO Kč/os./noc bez stravy _ možnost kombinace 1 noc

ubytování + 2 dny náhradní vůz
Náhradní vozidlo
Max. na 3 dny, možnost využít kdykoli v průběhu opravy vozidla
Uskladnění vozidla na bezpečném místě Mimo pracovní dobu servisu

Repatriacc vozidla
Převoz vozu do ČR v případech, kdy oprava trvá delší dobu
Defekt pneumatiky
Výměna poškozeného kola za rezervní, případně odtažení do servisu

Vybití baterie
Nastartování vozidla přes startovací zdroj, případně dovezení nové autobaterie
Nedostatek paliva, oleje nebo chladící kapaliny **

tchlamcí kapaliny a oleje dolití nezbytně nutného množství pro další provoz vozu. Při
nedostatku paliva doplnění 5 litrů.
Zabouchnutí klíče ve voze

Pří zabouchnutíje kryto otevření vozu bez poškození, pokud nelze, tak odtah do

nejbližšíhoservisu ŠKODA
Zlomení nebo ztráta klíče od vozidla
OdLah do nejbližšího servisu ŠKODA
Poškození kabeláže zvěří
Odtah do nejbližšího servisu ŠKODA.

4. Prodávající je povinen zahájit úkony směřující k odstranění řádně reklamované vady ve
lhůtě 24 hodin od uplatnění práv z vadného plnění / záruky zajakosl v místě provozování,
příp. v sídle výrobce, ncstanoví—li s ohledem na rozsah vady kupující lhůtu delší.

Článek vu.
NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA

]. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží, okamžikem předání zboží v místě dodání.

Článek vm.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

]. Kupujícíje oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že prodávající nedodá zboží do
jednoho měsíce od doby dodání, sjednané V čl. V. této smlouvy.
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. Odstoupení od smlouvy bude písemně a bude doručeno prodávajícímu.

Člángk1x.
SMLUVNI POKUTY

. Při prodlení prodávajícího sdodáním zboží, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu
smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny nedodaného zboží za každý den prodlení.

. Vpřípadč prodlení s nástupem na odstraňování záručních vad, zavazuje se prodávající
uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši % z kupní ceny za každou vadu a za každý
den prodlení.

. Při prodlení kupujícího s platbou kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu
smluvní pokutu ve výši 0,1% z nezaplacené částky kupní ceny za každý den prodlení.

_ Smluvní strany se výslovně zavazují !( plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí v této

smlouvě uvedených. Tyto smluvní strana hradí nezávisle na tom„ zda a v jaké výši vznikne
druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně (smluvní strany
výslovně vylučují ap1íkaci ustanovení 5 2050 zákona č. 89/2012 Sb.: občanský Zákoník).

Č'lánck x.
OSTATNI USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na následujících ustanoveních:

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami & účinnosti dnem jejího
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně
nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy
nepovažují.

. Pokud se případný spor z této smlouvy nepodaří vyřešil smímč, všechny spory vznikající z
této smlouvy a v souvis1osti s ní přitom budou rozhodovány soudy. Smluvní strany se
dohodly, že místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí sporů a jiných právních
věcí vyp1ývajících z právního vztahu založeného touto sm1ouvou, jakož i ze vztahů s tímto
vztahem souvisejících, je v případě, že k projednání věci je věcně příslušný krajský soud,
Krajský soud v Plzni a v případě„ Že k projednání věci je věcně příslušný okresní soud,
Okresní soud Plzeň - město.

. Prodávající výslovně souhlasí s tím, že kupující zveřejní úplné znění této smlouvy vč. příloh,

tj. tato smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje
naplňující parametry obchodního tajemství, pokud prodávající nejpozději do uzavření této

smlouvy nesdělí kupujícímu ty údaje, resp. části návrhu smlouvy (příloh),jejichž uveřejnění
je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry
obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. _5218 Zákona č. 134/2016 Sb.),

spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní

důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh)
nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
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5, Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Prohlašují
shodně, že smlouva byla uzavřena svobodně a Vážně, že nebyla uzavřena v tísni ani za

nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich.

6, Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., () registru

smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, Že

smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru kupující.

Přílohy:
Příloha č. 1 _ cenová nabídka č. 87NC006396 ze dne 06. 10. 2022

Příloha č. 2— konfigurace č. C8U7HUSG ze dne 14. 09. 2022

Příloha č. 3 - SCALA standardní výbava

V Plzni dne V Plzni dne

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal

Datum:2022.11.07 Datum:2022.11.03

14:04:48 +01'UO' 15:29:04 +01'00'

VODÁRNA PLZEN a.s. Porsche Inter Auto cz spol. s r.o.,
odštěpný závod Plzeň

generální ředitel vedoucí odštěpného závodu
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PORSCHE
PLZEN

CENOVÁ NABÍDKA VOZIDLA Škoda

Nabídka od společnosti: Porsche lnterAuto CZ spol. s r.o., 0.2. Plzeň Bory

Pro zákazníka: VODÁRNA PLZEN a.s., Mobil: Mail:
Číslo nabídky: 87N0006396 ze dne 06.10.2022 s platností do 05.11 .2022, ID konfigurace X000385374

Při pozdějším projevu vůle zákazníka uzavřít na vozidlo specifikované v této nezávazné cenové nabídce
smlouvu nemůže společnost Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. dostupnost vozidla garantovat.
Tato nezávazná cenová nabídka není nabídkou ve smyslu 5 1732 zákona č. 89/2012 Sb„ občanského zákoníku

Základní specifikace Vašeho vozu

Model:

SCALA STY TS 110/1.5 A7F

Kód modelu: Kumise:

NW14KD

Barva:

5X5X, Šedá Graphite metalíza, Interier: Satin černá/šedý strop

Cenová specifikace Vašeho vozu Cena bez DPH Cena s DPH

Osobní vozidlo ze sériové produkce výrobce

Scala Style 1,5TSI 110 kW 7-stup. automat.

Výbavy dodávané s vozldlem

5x5x ŠedáGraphitemetalíza

RAZ Navi paket

WY1 Plus paket

PJP Kola z lehké slitiny 6,5) x 17“ Stratos

4E7 Elektricky ovládané víko zavazadlového p

YA1 Mobilita PLUS

4GX Vrstvené čelní sklo vyhřívané, tónovaná

FZP Zvýšený podvozek

PKZ Příprava pro tažné zařízení

PJA Rezervní kolo ocelové (neplnohodnotné),

PN4 "LIGHT ASSIST" ("COMMING HOME","LEAVING

PLG 2—ramenný kožený multifunkční vyhřívaný

GSJ Potah podlahy zavazadlového prostoru, ob

PPE Šrouby se zabezpečením proti krádeži

PYA základní LED zadní svítilny

YOZ Care connect + Infotainment online 3 rok

Porsche lnler Auto CZ spol. s r.o., 0.2. Plzeň Bory
Podnikatelská 1, 301 00 Plzeň — Borská pole

IČ47124652,DIČCZ47124552
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Výbavy dodávané s vozidlem

YO1 Proaktivní servis

Celková ceníková cena Vašeho vozu (mezísoučet)

Celková cena Vašeho vozu

Doplňková výbava na základě dodatečné obiednávky zákazníka

Přislušenství

Gumové koberce

Povinná výbava

Přední lapače nečistot

Ochranná fólie zadního nárazníku

Cena celkem za vozidlo (vč, výbav, příslušenství 465 300,17 Kč 563 013,20 Kč

DPH 97 713,03 Kč
Haléřové vyrovnání -0,20 Kč -0,20 Kč

Celková cena vozidla vč. DPH 563 013,00 Kč 563 013,00 Kč

Kontakt
Nabídku vystavil

Telefon: Mobil: Mail:

Pro zákazníka

VODÁRNA PLZEN a.s., Malostranská, 31768 Plzeň,
Malostranská, 31768 Plzeň

IČ 25205625, DIČ CZ25205625

, Mobil: Mail:

Předpokládaný termín dodání

11»12 měsíců od objednání

Více informací
Poznámka

Tato nezávazná cenová nabídka není nabídkou ve smyslu 5 1732 zákona č. 89/2012 Sb.: občanského zákoníku,
ale jedná se o invitatio ad offerendum, Projevem vůle zákazníka uzavřít za podmínek uvedených v této
nezávazné cenové nabídce kupní smlouvu na vozidlo nevzniká mezi společností Porsche Inter Auto CZ spol. s r.
o. a zákazníkem závazkový vztah, ani povinnost společnosti Porsche Inter Auto CZ spol. s r. o. vozidlo
zákazníkovi za podmínek uvedených v této nezávazné cenové nabídce prodat, Společnost Porsche Inter Auto
CZ spol. s r.o. informuje zákazníka, že údaje uvedené v této cenové nabídce mají pouze informativní charakter a
údaje uvedené v návrhu kupní smlouvy na vozidlo (např. výbava vozidla) se tak mohou od této nezávazné
cenové nabídky lišit.

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., 0.1. Plzeň Bory

Podnikmelská 1, 301 00 Plzeň » Borská pole

IČ47124652,DIČ0247124652
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© ŠKODA ID Konř1gurace:C8U7HUSG
Uložené: 14. 9. 2022 14:28

SCALA
STYLE
15 TS! 110 kW 7-stup. automat.

Emise C02134 g/km /Spotřeba (kombinovaná) 5,91/100km

Ceny Cena

Vaše konfigurace

Vybrané doplňky & s1užby

Celková cena nakonfigurovaného auta

Měsíční splátka <sup class : “astenx“> ** </sup> Již brzy

*Uvedená cena v Kč. včetně 21%DPH Je doporučená výrobcem ŠKODA AUTO ;e pouze onentačm' a není nabídkou ve

smyslu 51732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

ŠKODA AUTO si vyhrazuje právo usthečňovat v průběhu výroby změny protl provedemm zde uvedeným. Další

podrobné informace o zák1adní a mnnsřádné výbavě, () aktuálních cenách. dodacích podmínkách, dostupnosti

příslušenství pro vybraný mode1 a termínech Vám na přání poskytneVáš autonzovaný prodejce vozů ŠKODA.

Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právním a technickými předp1sy pro
určování provozních a technických údajů motorových vomdel.

Uvedená cena výbavy ŠKODA Orlgmélního přislušenství nezahrnup případnénákladyna montáž. Tyto produktyjsou

určeny pro instalaci až po úvodní rcgustraci vozidla aOV|1VňUj1 ermse COZ v021d|a,avšak anSOU zohledněny v prohlášení

o shodě vystavovano'm výrobcem. Pro více informací kontaktujte svého autorizovaného prodejce vozů ŠKODA.
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© ŠKODA

Zvolené výbavy a služby

Barva

ŠedáGraphmemetalíza

Kola

Stratos 17“

Interiér

Černý s šedým stropem

Akční pakety
PLus paket
—KESSY - bezklíčové zamykánía startovám'
— Parkovací kamera vzadu
— Parkovací senzory vpředu a vzadu

Navi paket
' Bezdrátový Smarthk
—PřípravaproslužbyŠKODAConnectL
—D1gita'ln1'asistentka Laura
— Infotainment Amundsen 9.2"
—Rozpoznávání dopravních značek

Bezpečí a požitek z jízdy

As1stent dálkových světel s dešťovým senzorem

Praktičnost a příslušenství

Příprava pro tažné zařízení

Bezpečnostní šroubykol

Stratos 17“

Rezervníko1o (neplnohodnotné) spříslušenstvím

Komfort a multimédia

Paket pro špatné cesty

E1ektricky ovládané víko zavazadlového prostoru

Vyhřívané čelní sklo

Multifunkční vyhřívaný kožený volant, pro DSG s pádly

ŠKODA Originální příslušenství
Oboustranný koberec do zavazadlového prostoru
Ochranná fólie zadního nárazníku

PředníIapače nečistot
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ID Konf1gurace=CSU7HUSG

Uložené: 14. 9. 2022 14:28

PR. Cena

5X5X

GPJPPJP

HL

GWYWVVT

G RAZRAZ

GPN4PN4

GPKZPKZ

GPPEPPE

GPJPPJP

GPJAPJA

GPZPPZD

MSDH4E7

MWSSAGX
GPLGPLG

MKBBGSJ

GYDPYDP

GYBDYBD



© ŠKODA

Zvolené výbavy a služby
ŠKODA Connect

Přípravapros1užbyŠKODA Connect L

Prodloužená záruka

Služba ŠKODA prodloužená záruka na 5 let., do 100 OOOkm

ID Konřwgurace: C8U7HUSG

Uložené: 14. 9. 2022 14:28

PR. Cena

GYOZYOZ

GYA1YA1

PR čísla NW14KD/GPYAPYA\GYO1VO1, 2023. HL, 5X5X, GVA1YA1. GPN4PN4, GF'KZF'KZ1 GPPEPPE.

GPZPPZP, MSDH4E7, MWSS4GX. GPLGPLG, GPJAPJA, GPJPPJP, GWY1WV1, GRAZRAZ. GYBDYBD.

GVOZYOZ, MKBBSSJ, GYDPYDP

Standardní výbava

Tyto prvky obsahuje vozidlo ve standardní výbavě

Bezpečnost, funkčnost, komfort

Asistent rozjezdu do kopce
Bluetooth
Boční airbagy vpředu & hlavovými airbagy
DAB — digitální radiopříjem
ESP
Loketní opěra vpředu Jumbo Box

Výškově nastavitelná přední sedadla 5 bederními

opěrkami
Přední mlhová světla

OpěrLo/ hlavy předních sedadel, výškově nastavitelné
Maxidot

Tempomat s omezovačem rychlosti

Ukazatel stavu kapaiiny v ostřikovačl

Front Assist —s upozorněnímazabržděnímpři hrozící
koliz1 s vozidly,chodc1 &cyklisty
As1stent udržováníjízdníhopruhu (LaneAssxst)
Nouzové volání eCa|l+

Exteriér

Základní LED zadní svítilny

Interiér

Kožená hlavice řadící páky

Automatické stmívání pro vnitřní zpětné zrcátko

2x USBAC vpředu a 2x USB>C vzadu

8 reproduktorů

Dvouzónový CLIMATRONIC

El. sklápění pro vnější zpětná zrcátka

Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu

Bi-LED přední světlomety s přisvěcováním do zatáček

Potah sedadel » látka. Suedia

Sunset

Světelný a dešťový senzor
Vyhřívané trysky ostřikovače čelního skla

Vyhřívánípředníchsedadel

Chromované |1šty oken

Ambientní LEDosvětlení—bílé
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© ŠKODA IDKonfigurace:CBU7HUSG
Uložené: 14. 9. 20221428

Dekor Brushed s chromovým orámováním USB—Cu vnitřního zpětného zrcátka

Textilní koberce vpředua vzadu “ ' ' A

* Tato výbava byla nahrazena jinou položkou mimořádné výbavy
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© ŠKODA

Energetický štítek

Stratos 17"

Bridgestone 205/50 R17 89V

.ENERGWĚÉ
Ind kou: masa

205/50 R17 89V :;

ovunzaz

Pro zobrazem' detailních

informací o této pneumatlce

můžete naskenovat tento
QR—kód Vašxm

smartphonem.

Product sheet

https://relasdatablobcorewwndow

s.net/re1as/tyres/sheet/SHJDO/G

BQdPOJIFI Boe7Mw==

GOODYEAR 205/50 R17 89V

.ENERG'r,
GaonvEAn_, , 545133

205/50 R17 89V ::

amazoz

Pro zobrazení detailních

\nformaci o této pneumatice
můžete naskenovat tento
QR>kód Vaš1m

smartphonem.

Product sheet

https://re|asdata.blob,corewwndow
s.net/relas/tyres/sheet/ySySSJNG

ytonENerk/ ==
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D Konfigurace: CBU7HUSG

Uložené: 14. 9. 2022 14:28

NEXEN 205/50 R17 89V

.ENERG'!235%
mm

205/50 R17 89V

gl
W :|

“©"
5 a

nouurnr

Pro zobrazení detawlm'ch

informací o této pneumatrce

můžete naskonovat tento

GR—kód Vašim

smartphonem.

Product sheet

https://relasdata.blob.core.window

s.net/relas/tyres/sheet/cm2q/v4aT

prgOorfvoKQz



SCALA - standardní výbava

Výbavový stupeň Ambition

Design

Ocelová kola s krvty kol Tecton 16"

chromované prvky interiéru

- disk 61x 16", pneu 205/55 R16

Dekor - Ambition s černým lesklým orámováním

Tónovaná skla

Potah sedadel - látka

Interiér Ambition - Černý s šedým vzorem

Vnější zpětná zrcátka a kliky v barvě vozu

Bezpečnost

LED přední světlomety s LED denním svícením

Asistent rozjezdu do kopce (pro DSG)

LED zadní světla

Tempomat s omezovačem rychlosti

Přední mlhové světlomety

6x airbag » 2x čelní, 2x boční vpředu, 2x hlavový

Front Assist - s upozorněním a zabržděním při hrozící kolizi

Deaktivace airbagu spolujezdce

s vozidly, chodci a cyklisty

2x ISOFIX a Top Tether vzadu

Asistent udržováníjízdního pruhu (Lane Assist)

Kotoučové brzdy vzadu

Funkčnost

Centrální zamykánís dálkovým ovládáním

Kapsy na zadní části předních sedadel

Analogová přístrojová deska s MaxiDotem

Zadní sedadlo nedělená, opěradlo dělené a sklopné

Loketní opěrka s Jumbo Boxem

Internal



Háčky \: zavazadlovém prostoru

Středová konzola s držáky nápojů

Paket pro zavazadlový prostor (NW1*C5 bez síťového programu)

Schránka na brýle

Škrabka na led ve víčku nádrže

Držák na parkovací |í5tky za čelním sklem

Sada na opravu pneumatik

Deštník ve dveřích u řidiče

2x USB-C (2x vpředu), 12V zásuvka vpředu

Komfort

Manuální klimatizace

El. nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka

Světelný senzor

E1.ov|ádáníoken vpředu

PUR volant, ruční brzda a řadicí páka (pro DSG řadící páka kožená)

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce

Podélné a výškově nastavitelný volant

Bederní opěrky na předních sedadlech

Infotainment

Swing 6,5"

Tísňové voláníeCa||+

- Bluetooth, 4 reproduktory, DAB

Příprava pro služby ŠKODA Connect S

Výbavový stupeň Style

navíc oproti Ambition

Design

Kola z lehké slitiny Orion 16"

Interiér Style - Černý s šedým stropem

- disk 61x 16", pneu 205/55 R16

Dekor - měděná Brushed s chromovým orámováním

Internal



chromované podokenní lišty

Ambientní LED osvětlení- bílé

Image paket (protažené sklo víka zavazadlového prostoru)

Bezpečnost

Bi-LED přední světlomety s přisvěcováním do zatáček

Parkovací senzory vzadu

Funkčnost

Startovánítlačítkem

Automatické stmívání pro vnitřní zpětné zrcátko

3x USB-C (2x vzadu a u vnitřního zpětného zrcátka)

Komfort

Dešťový senzor

Sunset

Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu

EI. sklápění pro vnější zp. zrcátka s aut. stmíváním na straně u řidiče

Zimní paket (vyhřívaná přední sedadla 3 trysky ostřikovačů)

Vkládané koberečky vpředu a vzadu

Dvouzónová klimatizace Climatronic

Infotainment

Infotainment Bolero 8"

SmartLink

- 8 reproduktorů, DAB

Internal


