AUTONAGY spol sro
Lipská 2445, CHOMUTOV
CZ28658334
vypracoval- Jan NAGY
kontakt- 603 245 077 | nagy@autonagy.cz
pro/zákazníkdatum- 12.2.2013
téma- skladové NOVÉ auto , ihned

označení vozidla-

RANGE ROVER TDV8 VOGUE

motor,obsah,výkon- V8 diesel, 4.367ccm, 339PS

sériová výbava, model určený pro Německo !!!
Ochranný systém proti načerpání jiného paliva než nafty
Osmistupňová automatická převodovka
Inteligentní systém Stop/Start (pouze pro TDV6)
Dvoustupňová rozdělovací převodovka
Trvalý pohon všech kol

Akustické, vrstvené a vyhřívané sklo předního okna

Adaptive Dynamics

Elektricky nastavitelná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka

Regulace brzdné síly v zatáčce CBC (Cornering Brake Control)

s osvětlením vozovky, pamětí a automatickým naklápěním po zařazení

Dynamic Response (pouze pro SDV8 a V8 Supercharged)

zpětného chodu (svítilny pro osvětlení vozovky zahrnují osvětlené logo

Dynamické řízení stability DSC (Dynamic Stability Control)

Range Rover)

Elektronicky řízené vzduchové odpružení (s variabilní světlou výškou)

Samostmívací vnější zpětná zrcátka

Elektronické rozdělování brzdné síly EBD

Vyhřívaná pohotovostní poloha stěračů čelního okna

(Electronic Brake-force Distribution)

(manuální nadzvedávání od předního okna)

Elektronicky řízené vzduchové odpružení s diagonálním propojením

Vrstvená skla oken předních dveří s povrchovou úpravou odpuzující vodu

a automatickým udržováním stálé světlé výšky v několika režimech

Vrstvená skla oken zadních dveří a zadních bočních oken

(nastupování, normální jízda, jízda v terénu, větší výška)

Stěrače čelního okna se senzorem deště

Elektrický posilovač řízení EPAS (Electronic Power Assisted Steering)

Světlomety a osvětlení

Elektronicky řízený stabilizační systém

Automatické ovládání světlometů s asistentem dálkových světel

Elektronicky řízený protiprokluzový systém ETC (Electronic Traction Control)

Adaptivní xenonové světlomety (včetně ostřikovačů světlometů)

Nouzový brzdový asistent EBA (Emergency Brake Assist)

Automatické ovládání světlometů

Asistent pro sjíždění svahů HDC (Hill Descent Control)

Světlomety pro denní svícení

Stabilizační systém proti převrácení RSC (Roll Stability Control)

Funkce „follow-me-home“

Aktivní systém pro jízdu v různých terénech

Zadní svítilny LED
Xenonové světlomety s charakteristickými svítilnami LED, automatickým
seřizováním výšky světelného paprsku a ostřikovači

..
… viz příloha o kompletní SERIE výbavě
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nadstandartní výbava RANGE ROVER, rekapitulace
TDV8 339 PS diesel
barva karoserie- Luxor prémium metalik
barva kůže- ESPRESSO / IVORY
obložení interiéru- vlašský ořech Shadow
čalounění stropu- ivory
ALU kola- 20" kola „Style 2" s pěti dělenými paprsky
motorizace-

serie výbava- standart pro model určený na Německý trh..
výbava*57 100
57 100
5 200
12 700
5 200
11 600
27 000
6 500
49 000
12 900
9 000
11 600
16 000
8 500
9 300
17 500
20 500
38 800
49 000

VOUGE +
PREMIUM metalíza

Terrain Response 2
Tmavě tónovaná skla
Přední mlhové světlomety
Přijímač digitálního rozhlasového vysílání (DABR)
Elektricky výsuvné tažné zařízení (včetně elektrické instalace a rámu)
Plnohodnotné náhradní kolo
Sedadla „Style 15" čalouněná kůží Oxford - zadní klimatizovaná sedadla, přední s masážní funkcí a bederní op
20" kola „Style 3" s pěti dělenými paprsky a chromovanou povrchovou úpravou Shadow
Individuálně nastavitelné příjemné osvětlení interiéru
Adaptivní xenonové světlomety (včetně ostřikovačů světlometů)
Sledování slepého úhlu a v něm se přibližujících vozidel a detekce provozu při couvání (7)
Kolejnice v podlaze zavazadlového prostoru a uzamykatelná příčka
Chlazená odkládací schránka na středové konzoli vpředu
Parkovací asistent (8)
Dotykový displej s technologií Duál View (včetně 1 sady bezdrátových sluchátek)
Nezávislé topení a klimatizace s dálkovým ovládáním a časovačem
Posuvná panoramatická střecha (včetně elektricky ovládané sluneční clony)

individual- DOPLŇKOVÁ nadstandartní výbava AUTONAGY
elektricky ovládané prahové nástavce, LR sada obsahujicí montáž a řídící jednotku
Prahové nástavce pro pevnou montáž , kompletní sada pro montáž

- individualizace RangeRover od AUTONAGY…. příloha na konci nabídky

ceny bez DPH

69 800
45 000
od 4/2013

STARTECH je paket spoilerů předního a zadního, LED denní svícení a ALU provedení
koncovek výfuku, plus další výbava dle listu nabídky
* příplatková výbava pro zvolený základní typ výbavy (HSE, Vouge a Autobiography)
veškeré uvedené ceny vč. 21% DPH, pokud není uvedeno jinak
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GARANCE, servis-

LAND ROVER GARANTIE 3roky/100 000km

¨+ záruku MOBILITY po celou dobu poskytnuté garance

nadstandartní servis-

AUTONAGY servis paket 3měsíců - 100 000km , obsahuje:
3x servis oleje dle intervalu,3x kompletní výměna filtrů a doplnění oleje v průběhu
servis brzdové soustavy dle stavu opotřebení (max 2x sada brz.obložení a 1x brz.kotouče)
drobný servis : stírací ramínka ,výměna brzdové kapaliny po 24měsících,žárovky vše,1x AKU

TERMÍN dodání-

119 000,00
´´-

3x servis olej
2x výměna paliv.filtr

´-

3x výměna pylov. Filtr

´-

2x výměna vzduch. Filtr

´-

2x výměna předních brzd ( 1x pouze desky a 1x komplet ) )

´-

2x výměna zadních brzd ( 1x pouze desky a 1x komplet )

´-

3x výměna předních stěraču

´-

2x výměna zadní stěrač

´-

1x výměna brzdové kapaliny

´-

1x Baterie 90Ah

ÚNOR-BŘEZEN 2013

CENA VOZIDLA - NABÍDKA / REKAPITULACE
Ceníková cena základního modelu vč.DPH
specifikovaná nadstandartní výbava

2 780 000,00 Kč
367 400,00 Kč

Celková cena s nadstandartní výbavou vč.DPH

3 147 400,00 Kč

sleva z ceny vozidla

individuálně Kč

celková cena vozidla bez DPH
uvedení do provozu, 1 servis LR**
SERVIS inklusive
nadstandartní výbava
21% DPH

2 577 500,00 Kč

CELKOVÁ CENA VOZIDLA

3 148 420,00 KČ

** předprodejní první servis, příprava vozidla, doprava k dealerovi, VTP…

24 500,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
546 420,00 Kč
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ilustrační obrázky

4

…pro ty co chtějí INDIVIDUAL se vším všudy..
máme řešení -

Realizace od Duben 2013 !

