
ELEKTROMOBIL VW Golf CitySTROMer 
 

poslední kus NA PRODEJ !!! 
 

- DOVOZ z Německa - první majitel v ČR. 
 

 
(Foto: Originální tovární vozidla CityStromer přivezená z Německa od původních majitelů 
za účelem dalšího provozu v ČR. Vozidla kompletně zkontrolována a osazena novými 
bateriemi LiFePO4. Aktuálně je k prodeji poslední kus.) 
 
Platné české doklady - žádné problémy s přihlašováním. 
Najeto 85000 km 
Mechanický stav velmi dobrý, absolutně bez koroze a mechanického poškození. 
 
Aktuální CENA: 
 

- vozdidlo bez baterií: 
EUR4900, tj  134 000 Kč  
 
- Bateriový pack Winston LiFEPO4 
24x 12V80AH pack  (96V, 240 Ah) 23 kWh  
EUR4500, tj  125 000 Kč  
 
- Další náklady vozidla  
Monitoring baterií, rychlonabíjecí konektor, sada  
zimních a letních gum (super úsporné Michelin)  
Dovozová registrace vozidla, přihlášení na STK  
EUR1000, tj  27 000 Kč  
 
POZOR volitelně: vlastní rychlonabíjecí stanice 96V/70A  
(z 3x400V 16A)  
EUR400, tj  11 000 Kč  
 

Celkem v úhrnu všeho za   297 000 Kč    
 
 

Možnost osobní prohlídky v Praze. 



TECHNICKÝ POPIS: 
Seriový elektromobil – originál výroba VW 
Vozidlo bylo zakoupeno pro úpravu bateriového packu na Lithium. 
Reálný dojezd vozidla je 130 – 150 km 
Max. rychlost 120 km/h 
Vozidlo má klasickou převodovku a spojku – možnost volby ideální síly 
rekuperace, zároveň umožňuje jizdu na neutrál, výborné jízdní vlastnosti, 
NUTNO vyzkoušet na vlastní kůži! 
 
Vozidlo má na svou dobu unikátní systém třífázového pohonu SIEMENS 
s elektromotorem obsahujícím silné neodymové magnety. 
 

 
 
Byly instalovány nejmodernější LiFePO4 baterie včetně managementu. 
 

 



Vozidlo je vybaveno výkonovým konektorem pro připojení k vlastní 
rychlonabíjecí stanici. Stanici možno dokoupit za speciální cenu. 
 

 
Foto: detail rychlonabíjecího konektoru MultiConnect– vstup 96V až 150Amp 
 
Možno nabíjet z jakékoli běžné zásuvky 230V / 16A, vozidlo má vlastní palubní 
nabíječ – originál SIEMENS VW. 
 
Také možno nabíjet ze solárních panelů – v nabídce solární přístřešek EV-Doc. 
 

 
 



 
 

BONUS  k tomuto prodeji: 
 

- Volitelně: rychlonabíjecí stanice 96V/70A  
(z 3x400V 16A)  

 
 

za speciální zlevněnou cenu: EUR400, tj 11 000 Kč 
 

 
 
 
 
 

 


