CENOVÁ PONUKA
Kupujúci

Predávajúci

Auto Gabriel, s.r.o.
Sídlo: Vozarova 5,
040 17 Košice-Barca
Kontakt: mail@gabriel.sk
Zástupca: PhDr. Peter Fianta
Kontakt: +421915992863, peter.fianta@gabriel.sk,
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN : BIC/SWIFT:

Konfigurácia vozidla
Model: Audi A8 50 TDI V6 quattro TT8 ( 3,0 ), 285 k/ 210 KW, TT8-Automatická prevodovkaČíslo komisie: 0728720
A/

Číslo karosérie:

Číslo motora:

Stav km:

Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH:

4N203A17

A8 50 TDI V6 quattro TT8 ( 3,0 ), 285 k/ 210 KW, TT8-Automatická prevodovka-

B/ Farba vozidla:
0E0E
čierna mythost metalíza
C/ Farba interiéru:
WH
čierna-čierna
D/

89 500,-- EUR
1 237,-- EUR

Farba palubnej dosky:
čierna-čierna

Farba koberca:
čierna

Doplnková výbava:

PL4 Alcantara Paket schwarz (čierny)
1 742,-- EUR
nasledovné časti sú v čiernom poťahu
Alcantara
- strop
- zadné plató
- stĺpiky A,B,C,D
- slnečné clony
PCN Asistent Paket Tour
2 531,-- EUR
- Adpative cruise control
- upozornenie na opustenie jazdného
pruhu s núdzovým asistentom
9ZE Audi phone box
671,-- EUR
IU1 Audi smartphone interface
309,-- EUR
9VS Bang & Olufsen Premium Sound System s 3D1 350,-- EUR
zvukovou reprodukciou
- exkluzívny zvukový systém
- priestorová reprodukcia Surround Sound
prostredníctvom 17 reproduktorov vrátane
3D reprodukcie zvuku, centrálneho
reproduktora a subwoofera
- 16-kanálový zosilňovač
- Celkový výkon 730 Watt.
VC2 Diaľkové otváranie garáže
293,-- EUR
CJ4 Disky Alu 9Jx20, 10-paralelných lúčov,
4 723,-- EUR
kontrastne sivé, čiastočne leštené
pneu 265/40 R20
6G2 DVD/CD menič a prehrávač
754,-- EUR
- umiestnenie v príručnej skrinke
- zásobník na 6 DVD alebo CD
- so stabilizátorom proti otrasom
- nepodporuje MP3 a WMA
PX6 HD - Matrix LED svetlomety
1 799,-- EUR
s LED zadnými svetlami a dynamickými
smerovkami
KS1 Head-up Display
1 563,-- EUR
- zobrazovanie informácií zo systémov na
čelné sklo
GT1 Interiérové lišty (spodné) - česaný
214,-- EUR
hliník tmavý
7E0 K nezávislému kúreniu
0,-- EUR
PCZ Kamerový monitorovací systém celého
1 372,-- EUR
okolia vozidla

- a parkovací systém vpredu a vzadu s
bočnými senzormi
9AH Klimatizácia komfortná 4-zónová
QQ2 Lichtpaket Kontur/Ambiente
- balík prídavného osvetlenia s
možnosťou nastavenia farebného profilu
- k dispozícii sú 3 prednastavené
farebné profily osvetlenia plus možnosť
nastavenia individuálneho farebného
profilu (na výber z 30 farieb)
- nastavenie individuálneho profilu je
možné prostredníctvom Audi drive
select-módu
- osvetlenie vonkajších a vnútorných
kľučiek dverí len v bielej farbe
- ostvetlené sú aj nástupné lišty vpredu
a vzadu
GB1 LTE podpora pre Audi phone box
9M9 Nezávislé kúrenie s diaľkovým ovládaním
3X4 Otvor na prepravu dlhých predmetov
N5D Poťahy - koža Valcona
9WF Rear Seat Entertainment plus (RSE plus)
- integrovaná zábava prostredníctvom
dvoch Audi tabletov
- tablety sú odnímateľné a dajú sa
používať aj mimo vozidla
Technická špecifikácia:
• Antireflexná dotyková obrazovka s
rozlíšením 10,1 palcov (1920 x 1200
pixelov)
• Pamäť 32 GB, podpora Micro SD
• Pripojenie Micro USB
• Nastavenie pripojenia cez Bluetooth
4.0, WiFi 802.11 n MIMO, WiFi Direct
• Výstup zvuku cez integrované
reproduktory, zvukový systém vozidla
alebo slúchadlá (káblové pripojenie,
bluetooth)
• Rozlíšenie fotoaparátu 2 MP
• Operačný systém: Android 5.1 Lollipop
• Procesor: NVIDIA Tegra 4
QW5 Rear Seat Remove

1 394,-- EUR
664,-- EUR

0,-- EUR
1 727,-- EUR
225,-- EUR
675,-- EUR
3 486,-- EUR

551,-- EUR

- centrálna riadiaca jednotka pre
diaľkové ovládanie komfortného vybavenia
a infotainmentu vozidla
- prostredníctvom OLED Touch displeja
5,7" s vysokým rozlíšením je možné
nastavovanie sedadiel, vyhrievania,
masáží, klimatizácie, osvetlenia
interiéru, slnečných roliet
- umožňuje ovládanie médií, či diskrétne
telefonovanie vzadu a mnoho ďalších
funkcií.
7HB Rozšírená kožená výbava
1 114,-- EUR
časti potiahnuté kožou Feinnappa s
ozdobným stehom:
- stredová konzola
- lakťové opierky rúk vo dverách
- kryt airbagu na volante
PS8 Sedadlá komfortné kontúrované vpredu
1 755,-- EUR
elektricky nastaviteľné s pamäťou
PE6 Sedadlá krajné dve vzadu elektricky
4 190,-- EUR
nastaviteľné
- 3-miestne sedadlá vzadu, dve krajné
elektricky nastaveiteľné
- elektricky nastaviteľné bederné
opierky vpredu a vzadu na dvoch krajních
sedadlách
- komfortné opierky hlavy vzadu
- vyhrievanie sedadiel vpredu a vzadu
- elektricky nastaviteľná slnečná roleta
na zadnom skle a na zadných bočných
oknách
4D2 Sedadlá masážne a klimatizované vpredu a 3 779,-- EUR
vzadu

- masážna funkcia 3 stupne intenzity a 7
programov
- klimatizačná funkcia 3 stupne
intenzity
GS5 Senzorické ovládacie tlačidlá v čiernom
271,-- EUR
sklenenom vzhľade na stredovej konzole
vrátane rozšírených prvkov interiéru v
hliníkovom vyhotovení
GZ2 Servozatváranie dverí - automatické
765,-- EUR
dovretie neúplne zatvorených dverí do
zámku
PDG Sklá - dvojité zasklenie, izolačné
1 350,-- EUR
s UV filtrom
3FB Strešné okno panoramatické sklenené
1 811,-- EUR
- jednodielne, elektricky nastaviteľné,
tónované, so slnečnými roletkami a
komfortným ovládaním
8S3 Svetlá Matrix-LED na čítanie vzadu
280,-- EUR
- nastaviteľné prostredníctvom Rear Seat
Remot
QR9 Ukazovateľ rýchlostných obmedzení
225,-- 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

E/
F/

Medzisúčet:
Osobitné podmienky (z vybraných položiek):

132 320,-- EUR
- 11 330,-- EUR

G/
H/

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

120 990,-- EUR
100 825,-- EUR

Kúpna cena a príslušná sadzba dane budú na faktúre zaokrúhlené v súlade s platnými cenovými a daňovými predpismi.
Cenová ponuka nie je záväzná.
Sériová výbava:
12-ročná záruka na prehrdzavenie
karosérie
2-ročná záruka bez obmedzenia
najazdených kilometrov
3-ročná záruka na lak karosérie
3-ročný bezplatný servis vozidla
ABS s antiblokovacím systémom
ASR protipreklzový systém
Audi connect Navigation & Infotainment
Deaktivátor airbagu spolujazdca
EBV brzdy s elektronickým rozdeľovaním
brzdnej sily
EDS elektronická uzávierka diferenciálu
Elektrické otváranie a zatváranie veka
batožinového priestoru
Hlava radiacej páky - v koži
Komfortná stredová opierka rúk vpredu,
dvojdielna, nastaviteľná
Komfortný kľúč - vrátane senzorického
ovládania a elektrického otvárania a
zatvárania veka batožinového priestoru
(Safelock)
Krajina schválenia
LED denné svietenie a zadné svetlomety
MMI Navigačný systém plus s MMI touch
- dva dotykové displeje:
horný 10,1" pre ovládanie navigácie,
médií a funkcií vozidla
spodný 8,6" pre ovládanie klimatízácie,
komfortných funkciía zadávanie textu
- zabudovaný LTE/UMTS modul (nutná
dátová SIM karta)
- WLAN hotspot

- sériovo bez CD/DVD mechnaiky
Náradie a zdvihák
Nárazníky zosilnené
Návod po slovensky
Ochrana chodca pred nárazom
Ostrekovače svetlometov
Poťahy - koža Valetta
Povinná výbava
Predĺžená záruka 2+1 do 90.000km
Rezervné koleso - miestošetriace
Sedadlá predné elektricky nastaviteľné
(8-smerov), pre vodiča s pamäťou
Sedadlá predné elektricky vyhrievané
Typový štítok
Upozornenie na opustenie jazdného pruhu
Variabilný servisný interval (30 000km
alebo 2 roky)
Volant multifunkčný kožený 4-ramenný
s funkciou radenia
Vonkajšie spätné zrkadlá s pamäťou,
elektricky nastaviteľné, vyhrievané,
elektricky sklápateľné, s automatickou
clonou
Výbava pre fajčiarov
- popolník a zapalovač vpredu a vzadu s
osvetlením
Zvýšený objem nádrže na 82 litrov
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