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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 Taigo Life 
1.0 TSI megfelel az elvárásainak! 
 
 
Az Ön által kiválasztott modell a következő: 
Típus: Volkswagen Taigo Life 1.0 TSI 4-ajtós 
Motor: 999 ccm 
Teljesítmény: 70 KW / 95 LE 
Sebességváltó: Kézi 5 fokozatú 
Szín: Hófehér (0Q0Q) 
Kárpit: titánfekete (EL) 
Műszerfal: fent: titánfekete/ lent: fekete 
Szőnyeg: fekete 
Modellkód: CS13MVFT 
 
Az autó alapfelszereltsége: 
6 hangszóró 
Ablakmosó folyadékszint kijelző 
Ablaktörlő-, mosóberendezés elöl, 
Abroncs 205/60 R16 
Állítható kormányoszlop 
Automatikus fényszóró bekapcsolás 
Biztonsági öv elöl, 3 pontos automata, 
Biztonsági öv kontroll elöl/hátul 
Biztonsági övek hátul, 3 pontos automata 
Bőr kézifékkar borítás 
Bőr váltógomb borítás 
Dekorbetét "Lávakő Fekete" 
Digital Cockpit 8" 
Digitális rádióvétel (DAB+) 
Dohányzó kivitel 
Elakadásjelző háromszög 

Elektromos ablakemelők elöl/hátul 
Elektromosan állítható, behajtható, 
Elektronikus indításblokkoló 
Elektronikus stabilitásvezérlés (ESP) 
Fáradtságérzékelő szenzor 
Fejtámla a második üléssorban (3 db) 
Fejtámlák elöl 
Fényezett külső tükörházak 
Fényezett lökhárítók 
Front Assist, City-vészfék funkció 
Függönylégzsák elöl/hátul 
Gumiabroncs légnyomás kontrol-lámpa 
Hátsó lámpa LED-technikával 
Hegymenet asszisztens 
Helytakarékos acél pótkerék 
Hővédő üvegezés 

Sió-CAR Kft.  
8600 Siófok 
Fő utca 262. 
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ISOFIX előkészítés hátul 
Klímaberendezés, 
Ködfényszóró elöl, kanyarodási fénnyel 
Könnyűfém keréktárcsa 6Jx16 "Belmopan" 
Könyöktámasz elöl, rakodórekesszel 
Környezetvilágítás a tükörben 
LED-es főfényszóró 
LED olvasólámpa elöl (2db) 
Magasságállítható első ülések 
Média-csatlakozó USB „C” típusú 
Megvilágított piperetükrök 
Multifunkciós bőrkormány (3 küllős) 
Normál ülések elöl 
Osztott, dönthető hátsó üléstámla 
Párnázott műszerfal 

Rádió-távirányítású központi zár 
Rádió "Ready 2 Discover" 
Rakodórekesz az utasülés alatt 
Rejtett rakodórekesz a csomagtérben, 
Sávtartó rendszer "Lane Assist" 
Segélyhívó szolgáltatás 
Start-Stop rendszer 
Szervokormány 
Távolságtartó automatika (ACC) 
Telefonelőkészítés "Bluetooth" 
Tetőléc, fekete 
Üléshuzat "Life" (szövet) 
Vezeték nélküli App-Connect 
Vezető- és utasoldali légzsák elöl, 
We Connect Plus, 1 évig ingyenes 

 
 
A gépkocsi ajánlott kiskereskedelmi ára extra felszereltség nélkül:  7 455 450,-- HUF  
 

Színe: Hófehér fényezés 80 010,-- HUF 
 
 
 

Az Ön által választott gyári extra felszereltségek: 
 

Esőérzékelős ablaktörlő (WLB) 55 880,-- HUF  
 - belső tükör automatikus elsötétítéssel 
Fűthető első ülések (4A3) 120 650,-- HUF  
Parkolóradar elöl/hátul (7X2) 180 340,-- HUF  
 figyelmeztető hangjelzéssel 
Sötétített hővédő üvegezés "B" oszloptól (4KF) 80 010,-- HUF  
 65%-os fényszűréssel (zöld üvegezés) 
 

  

A gépkocsi ajánlott kiskereskedelmi 
 ára extrafelszereltséggel:  7 972 340,-- HUF 
Árengedmény: - 741 045,-- HUF 

  

Ajánlati ár az Ön számára: 7 231 295,-- HUF 
 
 
 
Az ajánlati ár a regisztrációs adót (45 000,-- 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. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Azonosító: 3259 ERTE003 920/989/2022.02.16 16:41:18 

3. oldal, összesen: 5 

 

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. 
 
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: 
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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. 

 


