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GAS-CAR Kft.  Dátum: 2022-02-16 
8600 Siófok 
Fő utca 262. 
 

részére 
 

Tárgy:  Árajánlat 

 

 

Tisztelt ! 
 
 

Köszönjük, hogy érdeklődésével megtisztelte Cégünket, a Sió-CAR Kft. -t. 
Bízunk abban, hogy az alábbiakban bemutatott autó, Volkswagen T-Roc Style 
1.5 TSI ACT megfelel az elvárásainak! 
 
 
Az Ön által kiválasztott modell a következő: 
Típus: Volkswagen T-Roc Style 1.5 TSI ACT 4-ajtós 
Motor: 1498 ccm 
Teljesítmény: 110 KW / 150 LE 
Sebességváltó: Kézi 6 fokozatú 
Szín: Hófehér (0Q0Q) 
Kárpit: fekete-tölgy barna (FF) 
Műszerfal: fent: titánfekete/ lent: fekete 
Szőnyeg: fekete 
Modellkód: A113KDCT 
 
Az autó alapfelszereltsége: 
Ablaktörlő-, mosóberendezés hátul 
Abroncs 215/60 R16 
Állítható kormányoszlop 
Autóemelő és szerszámkészlet 
Automata biztonsági öv 
Automatikus fényszóró bekapcsolás 
Belső tükör automatikus elsötétedéssel 
Biztonsági kerékcsavarok 
Biztonsági öv kontroll elöl/hátul 
Blokkolásgátló  (ABS), 
Bőr váltógomb borítás 
Dekorbetét "Limestone-szürke" 
Digitális rádióvétel (DAB+) 
Elakadásjelző háromszög 
Elektro-mechanikus szervokormány, 
Elektromos ablakemelők elöl/hátul 

Elektromos rögzítőfék, "Auto-Hold" 
Elektronikus differenciálzár (EDS) 
Elektronikus indításblokkoló 
Elektronikus kézifék 
Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP), 
Esőérzékelős ablaktörlő-berendezés 
Fáradtságérzékelő szenzor 
Fehér műszerfal-megvilágítás 
Fejtámla hátul (3 db) 
Fejtámlák elöl 
Fényezett külső tükörházak 
Fényezett lökhárítók 
Fényszóró magasságállítás 
Fordulatszámmérő, digitális óra, 
Front Assist, City-vészfék funkció 
Függönylégzsák elöl/hátul 
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Gumiabroncs légnyomás kontrol-lámpa 
Gyalogosfelismerő rendszer 
Hátsó ködlámpa 
Hátsó lámpa LED-technikával 
Hegymenet asszisztens 
ISOFIX előkészítés hátul 
Kesztyűtartó az utas oldalán 
Komfortülések elöl 
Ködfényszóró elöl, kanyarodási fénnyel 
Könnyűfém keréktárcsa 6,5Jx16 "Chester" 
Könyöktámasz elöl, rakodórekesszel 
Külső tükrök, elektromosan állítható, 
LED-es főfényszóró 
LED-es nappali fény 
Magasságállítható első ülések 
Média-csatlakozó USB „C” típusú 
Multifunkciós bőrkormány (3 küllős) 
Multifunkciós kijelző "Plus" 
Oldallégzsák elöl 
Olvasólámpa elöl (2 db) 

Osztott, dönthető hátsó üléstámla, 
Parkolóradar elöl/hátul 
Piperetükrök a napellenzőkben 
Por- és pollenszűrő 
Pótféklámpa 
Rádió-távirányítású központi zár 
Rakodórekesz az utasülés alatt 
Rejtett rakodórekesz a csomagtérben, 
Sávtartó rendszer "Lane Assist" 
Standard felszereltség 
Start-Stop rendszer 
Tárcsafék elöl 
Tárcsafék hátul 
Távolságtartó automatika (ACC) 
Telefonelőkészítés "Bluetooth" 
Tetőléc, fekete 
Üléshuzat "Tracks 4" (szövet) 
Vezető- és utasoldali légzsák elöl, 
We Connect Plus, 1 évig ingyenes 
Zöld hővédő üvegezés 

 
 
A gépkocsi ajánlott kiskereskedelmi ára extra felszereltség nélkül:  8 936 900,-- HUF  
 

Színe: Hófehér fényezés 0,-- HUF 
 
 
 

Az Ön által választott gyári extra felszereltségek: 
 

Design csomag nélkül ($TZ) 0,-- HUF  
Helytakarékos acél pótkerék (PRC) 19 050,-- HUF  
Klímaberendezés "Climatronic" (9AK) 78 740,-- HUF  
 automata klímaberendezés kétoldali 
 hőfokszabályzással 
Rádió "Ready 2 Discover" (RBB) 114 300,-- HUF  
 - színes, 20,3 cm TFT-érintőképernyő 
 - FM rádióvétel 
 (utólagosan előfizethető, aktiválható 
 a Discover Media navigáció funkció) 
Téli csomag (WW1) 113 030,-- HUF  
 - fűthető első ülések 
 - fűthető ablakmosó fúvókák 
 - ablakmosó folyadék-szint jelző 
Tolató kamera "Rear View" (KA1) 86 360,-- HUF  
Vezeték nélküli App-Connect (9WJ) 76 200,-- HUF  
 - MirrorLink 
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 - Apple CarPlay 
 - Google Android Auto 
 Az App-Connect csatlakoztatási 
 megoldások lehetővé teszik 
 okostelefonok és a jármű infotainment 
 rendszerének összekötését, és így 
 bizonyos engedélyezett alkalmazások 
 közvetlenül az infotainment rendszer 
 érintőképernyőjén történő kezelését. 
Vezetőasszisztens csomag (PF5) 36 830,-- HUF  
 - holttérérzékelő rendszer 
 - kiparkolást segítő rendszer tolatáskor 
 - elektromosan behajtható külső tükrök 
 jobboldali tükör parkolóállással 
 - fényszóró szabályzás "Light Assist" 
 - LED-es főfényszóró 
 automatikus fényszóró magasságállítás 
 

  

A gépkocsi ajánlott kiskereskedelmi 
 ára extrafelszereltséggel:  9 461 410,-- HUF 
Árengedmény: - 885 190,-- HUF 

  

Ajánlati ár az Ön számára: 8 576 220,-- HUF 
 
 
 
Az ajánlati ár a regisztrációs adót (85 000,-- HUF) és a 27% ÁFA-t tartalmazza. 
 
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a termékek és szolgáltatások jellemzőiről szóló fenti tájékoztatás célja a 
beazonosíthatóságot segítő rövid áttekintés biztosítása az Ön számára. A termékek és szolgáltatások 
részletes tájékoztatójával kapcsolatban érdeklődjön márkakereskedésünkben. 
 
A forgalomba helyezési költségek: Ft 
  
A fent megadott árak a magyarországi Volkswagen márkakereskedők számára nem kötelező érvénnyel 
ajánlott kiskereskedelmi árak, kivéve az „Ajánlati ár az Ön számára:” rovatban feltüntetett vételárat. 
 
Szállítási határidő:  hét 
 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy amíg a gépjármű ténylegesen nem kerül megrendelésre, addig a szállítási 
határidőt csak hozzávetőlegesen áll módunkban megjelölni, és az nem tekinthető véglegesnek. 
 
Készpénzfizetés esetén a kalkulált vételár 10%-át kell foglalóként befizetni, vagy átutalni. 
A fennmaradó vételárhátralékot a gépkocsi átvétele előtt kérjük kiegyenlíteni. 
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Tájékoztatjuk, hogy a gépjármű alapfelszereltségként az 1. számú mellékletben megjelölt 
gumiabroncstípusok valamelyikével kerül felszerelésre. A szóban forgó gumiabroncstípusok 
gumiabroncscímkéi a jelen dokumentum 1. számú mellékletét képezik, a termékismertető adatlapok pedig 
az 1. számú mellékletben megjelölt weboldalon érhetőek el. Logisztikai és gyártástechnológiai okokból 
nincs mód arra, hogy Ön válasszon a hivatkozott gumiabroncstípusok közül. A gépjármű 
alapfelszereltségként nyári gumiabronccsal van szerelve. 
 
Az általunk adott ajánlat visszavonásig, de legfeljebb 20……………. napjáig érvényes azzal, hogy az alábbi 
esetekben az ajánlat automatikusan (külön értesítés nélkül) érvényét veszti: 
 - a készlet kimerülése, illetve gyártásból történő rendelés esetén a Porsche Hungaria   
  Kereskedelmi Kft. importőr számára biztosított gyári keretmennyiség kimerülése,  
 - gyártásból történő rendelés esetén modellváltás,  
 - felszereltség-váltás, vagy 
 - az általános forgalmi adókulcs, regisztrációs adómérték, illetve a forgalomba helyezés költségei 

közül a jogszabályban meghatározott mértékű tételek megváltozása. 
 
A jelen okirat nem minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:64. paragrafusa szerinti 
ajánlatnak, a benne foglaltak elfogadása nem hoz létre szerződést a felek között. 
 
Tisztelt , bízom abban, hogy ajánlatunk felkeltette érdeklődését, és a Volkswagen márkát választja. 
Amennyiben szeretné az Ön által választott gépkocsit kipróbálni, illetve ajánlatunkkal és a részletes 
szerződési feltételekkel kapcsolatban bármilyen kérdése van, kérem forduljon hozzám bizalommal. 
 
 
Tisztelettel: 
 
 
 
Kovács Gábor 
Értékesítő 
Telefon: 0684505157 
Fax: 84/505-236 
Mobil: 06303345359 
E-mail: gkovacs@siocar.hu 
 
 
 
 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET 
 
 

Gumiabroncscímke: 
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Termékismertető 
 

A fenti gumiabroncstípusok termékismertetői a címkéken szereplő QR-kódon keresztül érhetőek el. 
 

Gumiabroncstípusok műszaki promóciós anyagai: 
 

Csatoltan rendelkezésre bocsátva. 

 


