CENOVÁ PONUKA
Predávajúci

Auto Gabriel, s.r.o.
Sídlo: Vozarova 5,
040 17 Košice-Barca
Kontakt: mail@gabriel.sk
Zástupca: Peter Popier
Kontakt: +421 915 992 862, peter.popier@gabriel.sk,
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., 2628110626/1100
IBAN : BIC/SWIFT:

Konfigurácia vozidla
Model: Audi A6 Allroad MANAGER 3,0 TDI quattro STR, 272 k/ 200 KW, STR-Automatická prevodovkaČíslo komisie: 0730269

Číslo karosérie:

Číslo motora:

Stav km :

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH:
4GJ0GYME
A6 Allroad MANAGER 3,0 TDI quattro STR, 272 k/ 200 KW, STR-Automatická prevodovkaB/

Farba vozidla:

2Y2Y
C/
FZ
D/

biela gletscher metalíza

Farba interiéru:
čierna

1 136,-- EUR

Farba palubnej dosky:
čierna

Farba koberca:
čierna

Doplnková výbava:

PAP Aluminiumoptik Exterieur
- strešné nosiče a okenné lišty v
hliníkovom vyhotovení
- vonkajší obklad B a C stĺpika v
čiernom lesklom vyhotovení
- vonkajšie madlá dverí s hliníkovými
lištami
- prahové lišty z ušľachtilej ocele
PCN Asistent Paket vrátane Audi pre sense
plus
-Asistenčný systém pre vodiča
-Audi pre sense plus
-Audi side assist a Audi active lane
assist
-adaptive cruise control
9ZE Audi phone box
PQ9 Disky Alu 8,5Jx19, 10-lúčové Titanoptik
matné, leštené,
255/40 R19
Audi Sport
4E7 Elektrické otváranie a zatváranie
piatych dverí, resp. veka batožinového
priestoru
KA2 Kamera vzadu - umožňuje monitorovanie
priestoru za vozidlom, zobrazenie na
dispeji MMI
PG3 Komfortný kľúč - bezkľúčová manipulácia
PXC LED svetlomety Audi Matrix
- stretávacie, diaľkové a denné
- svetlomety do nepriaznivého počasia
(hmla, dážď, sneh)
- statické odbočovacie svetlo
- dynamický asistentdiaľkových svetiel
- dynamické osvetlenie križovatiek a
zákrut vrátane sekvenčného
rozsviecovanie smeroviek
QQ1 Lichtpaket - balík prídavného osvetlenia

551,-- EUR

2 283,-- EUR

472,-- EUR
2 587,-- EUR

776,-- EUR

507,-- EUR

933,-- EUR
2 384,-- EUR

315,-- EUR

- osvetlenie dverí vpredu a vzadu
- efektívne osvetlenie stredovej konzoly
- osvetlenie priestoru pod nohami vpredu
a vzadu, vetracích mriežok a popolníka
systémom LED
- aktívne bezpečnostné osvetlenie dverí
pri otvorení, vpredu a vzadu
GB1 LTE podpora pre Audi phone box
0,-- EUR
5TL Obklad interiéru - klavírový lak
754,-- EUR
VW4 Okná stmavené vzadu od stĺpika "B"
507,-- EUR
3X4 Otvor na prepravu dlhých predmetov
169,-- EUR
N7U Poťahy - Alcantara/koža
1 574,-- EUR
PV3 Sedadlá vpredu elektricky nastaviteľné,
1 091,-- EUR
pre vodiča s pamäťou
PS1 Sedadlá vpredu športové
399,-- EUR
PAC Systém odkladacích priestorov
112,-- EUR
- dva držiaky na poháre v stredovej
opierke vzadu
- dve 12V zásuvky vzadu
- sieť v batožinovom priestore
1D4 Ťažné zariadenie - sklopné
1 125,-- EUR
QR9 Ukazovateľ rýchlostných obmedzení
169,-- EUR
- na báze kamerového systému sú
zaznamenávané a následne zobrazované
informácie o rýchlostných obmedzeniach z
rôznych bezpečnostných dôvodov
- možnosť zobrazovania aj
prostredníctvom Head up displeja ak je
súčasťou výbavy
1XX Volant - kožený, multifunkčný, 3-ramenný
163,-- EUR
športový, s funkciou radenia
6XF Vonkajšie spätné zrkadlá sklápateľné s
276,-- EUR
Memory

Výbava MANAGER
7X2/WBT - Akustický a optický parkovací systém vpredu a vzadu
PG2/WBT - Alarm
9AQ/WBT - Komfortná automatická klimatizácia 4-zónová
4A3/WBT - Vyhrievané sedadlá vpredu
PNQ - MMI Navigačný systém plus s MMI touch
9VD - DSP - 10 aktívnych reproduktorov
8T1 - Tempomat
E/
F/

Medzisúčet:
Osobitné podmienky (z vybraných položiek):

87 087,-- EUR
- 27 097,-- EUR

G/
H/

Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR:
Kúpna cena spolu bez DPH v EUR:

59 990,-- EUR
49 991,66 EUR

Kúpna cena a príslušná sadzba dane budú na faktúre zaokrúhlené v súlade s platnými cenovými a daňovými predpismi.
Cenová ponuka nie je záväzná.
Kúpou vozidla Audi získava zákazník prémiové benefity v cene vozidla:
- predĺženú fabrickú záruku 2+1 rok (90.000 km) grátis
- 3 ročný Audi servis (120.000 km) grátis
- garancia mobility - pomoc v núdzi na území celej EU cez operátora 0800 145 136
Ponuka zo dňa 21.11.2018

