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 Q7 3,0 TDI quattro TT8, 272 k/ 200 KW, TT8-Automatická prevodovkaČíslo komisie: 0729959
A/

Číslo karosérie: WAUZZZ4M0JD061743

Číslo motora:

4MB0E116

Q7 3,0 TDI quattro TT8, 272 k/ 200 KW, TT8-Automatická prevodovka-

67 750,-- EUR

B/ Farba vozidla:
6Y6Y
šedá daytona perleťová
C/ Farba interiéru:
XG
čierne-silber dunkel
D/

Stav km:

Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH:

1 114,-- EUR
Farba palubnej dosky:
čierne

Farba koberca:
čierne

Doplnková výbava:

$BK 1BK Adaptive air suspension
0N5 Allradlenkung - riadenie všetkých
štyroch kolies. Systém zvyšuje jazdnú
dynamiku a jazdný komfort
prostredníctvom riadenia zadnej nápravy
PCZ Assistenzpaket Parken + Stadt
- Asistenčný systém pre vodiča
- Audi pre sense rear
- Audi side assist
- kamera - umožňuje priestorové
monitorovanie
- parkovací asistent
7A7 Audi Smartphone Interface
2K1 Celolakovaná karoséria (bez kontrastných
prvkov)
$62 F62 Disky Alu 9,5J x 21, 5-dvojitých lúčov,
Titanoptik,sústružené, pneu 285/40 R21
Audi Sport
$V3 PV3 Elektricky nastaviteľné predné sedadlá
- pre vodiča s pamäťou
PK2 Klimatizácia komfortná, 4-zónová
WBT Komfort paket
- alarm s funkciou proti odtiahnutiu a
komfortný kľúč vrátane senzorického
otvárania batožinového priestoru a
súčasne elektrického ovládania krytu
batožinového priestoru
- komfortná stredová opierka rúk vpredu
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
QQ2 Lichtpaket
- osvetlenie interiéru s reguláciou
intenzity a farby prostredníctvom MMI
GB1 LTE podpora pre Audi phone box
$5T 5TT Obklad interiéru

0,-- EUR
1 294,-- EUR

2 406,-- EUR

169,-- EUR
619,-- EUR
1 294,-- EUR

371,-- EUR
889,-- EUR
1 767,-- EUR

2 902,-- EUR

309,-- EUR

0,-- EUR
606,67 EUR

- vrchná časť česaný hliník Sono
- spodná časť drevo Eiche grau(dub sivý)
5ZC Opierky hlavy vpredu
169,-- EUR
- nastaviteľné v troch smeroch (výška,
sklon, vzdialenosť od temena)
N7K Poťahy - Alcantara perforovaná/koža, s
0,-- EUR
vylisovaným emblémom S line na predných
sedadlách
9WQ Rear Seat Entertainment - príprava
214,-- EUR
(RSE)
9VS Reproduktory Bose Soundsystem
1 294,-- EUR
s 3D-zvukovou reprodukciou
19 reproduktorov
15-kanálový zosilňovač
výkon 558 Watt
$QS WQS S-line Sportpaket plus
7 052,-- EUR
- obsahuje športové sedadlá elektricky
nastaviteľné, s el. nastaviteľnými bed.
opierkami
- hliníkové disky 9Jx20 5lúčové"Parallel design"
s pneu 285/45 R20
- Adaptive air-suspension Sport
- nápis S-line na predných blatníkoch a
prahových lištách
- interiér, prístrojová doska a strop v
čiernej farbe
- vrchná časť obklad interiéru matný
česaný hliník Sono
- spodná časť obkladu Chromlack
schiefergrau
- vetracie mriežky s hliník. aplikáciami
- hlava radiacej páky v čiernej
perforovanej koži
- manžeta radiacej páky v čiernej koži
- komfortná stredová opierka rúk vpredu
5KA Sedadlá v druhom rade
439,-- EUR
pozdĺžne manuálne nastaviteľné v pomere
35:30:35 vrátane sklonu operadla
4A4 Sedadlá vyhrievané predné a dve zadné
889,-- EUR
krajné v 2.rade s oddelenou reguláciou
GZ2 Servozatváranie dverí - automatické
719,-- EUR

dovretie neúplne zatvorených dverí do
zámku
4KF Sklá - stmavené od "B" stĺpika
507,-- EUR
(Privacy Verglasung)
3Y3 Slnečná roleta na zadnom a bočných
315,-- EUR
oknách, mechanické
3FU Strešné okno elektrické panoramatické
1 969,-- EUR
- dvojdielne, s možnosťou komfortnej
manipulácie prostredníctvom diaľkového
ovládania
1D9 Ťažné zariadenie odnímateľné-elektrické
1 519,-- EUR
WBC Technikpaket
3 475,01 EUR
- Assistenzpaket Tour
E/
F/

Medzisúčet:
Osobitné podmienky (z vybraných položiek):

G/
H/

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

- Audi virtual cockpit
- Audi phone box s bezdrôtovým
nabíjaním (9ZE) - nie Bluetooth 9ZX
- Audi connect
$XW 1XW Volant - kožený, multifunkčný plus, 3ramenný, športový, s funkciou radenia
6XL Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky
sklápateľné, s automatickou clonou a
Memory funkciou

0,-- EUR
219,-- EUR

100 270,68 EUR
- 10 280,68 EUR
89 990,-- EUR
74 991,68 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 a
protipreklzovacím systémom (ASR)
Airbag na strane vodiča a spolujazdca
Akustický parkovací systém vzadu
ASR protipreklzový systém
Audi hold assist
(plynulý rozbeh pri stúpaní bez použitia
ručnej brzdy)
Audi pre sense basic - preventívna
ochrana cestujúcich pri náraze
Audi pre sense City
Bederné opierky elektricky nastaviteľné
Bezpečnostné skrutky kolies
Bluetooth rozhranie
Bočné airbagy vpredu
Centrálne zamykanie s diaľkovým
ovládaním
Deliaca sieť
Diaľkovo nastaviteľné svetlomety
Doživotná garancia Audi mobility
EBV brzdy s elektronickým rozdelovaním
brzdnej sily
EDS elektronická uzávierka diferenciálu
Elektrické otváranie okien vpredu a
vzadu
Elektromechanická parkovacia brzda
Elektronický imobilizér
ESC elektronický stabilizačný program
Fajčiarska výbava
Hlavové airbagy vpredu a vzadu
Interiérové prvky bez koženej výbavy
Klimatizácia automatická
Koberčeky látkové vpredu a vzadu
Kontrola tlaku v pneumatikách
Kontrola zapnutia bezpečnostných pásov
Kotúčové brzdy vpredu
Krajina určenia
Kryt batožinového priestoru
Kryty vonkajších zrkadliel vo farbe
vozidla
LED zadné svetlomety
Lichtpaket - balík prídavného osvetlenia
- osvetlenie dverí vpredu a vzadu
- efektné osvetlenie stredovej konzoly
- osvetlenie priestoru pod nohami
vpredu a vzadu systémom LED
MMI navigačný systém plus s MMI touch -

dotykovým ovládaním MMI
obsahuje:
- MMI
- 8´´farebný displej
- 3D mapu Európy na internom HDD
- CD/DVD prehrávač
- 2x čítačku na SD karty
- GPS anténu skrytú v ráme zadného skla
Náradie a zdvihák
Nástupné lišty - hliníkové
Návod po slovensky
Ochrana chodca pred nárazom
Ostrekovače predných svetlometov
Ozdobné lišty okien hliníkové
- obklad okolo B a C stĺpikov v čiernom
lesklom vyhotovení
Palubný počítač, farebný displej
Pozinkovaná karoséria
Pre Sense City
- kamera a senzor vdialenosti
- pre sence city
Predĺžená záruka 2+1 do 90.000km
Quattro - permanentný pohon všetkých
kolies
Sedadlá vpredu - manuálne výškovo
nastaviteľné
Sedadlá vpredu štandardné
Servoriadenie - elektromechanické
Sklá - determálne
Spätné zrkadlo automaticky zacloniteľné
Start-Stop-System
Stredová opierka rúk vpredu
Strešné nosiče - hliníkové
Strešný spojler vrátane integrovaného
tretieho brzdového svetla
Strop vozidla v látkovom poťahu
Svetelný a dažďový senzor
Svetelný senzor, coming home
Špeciálne rezervné koleso s kompresorom
Tempomat
Typový štítok
Ukazovateľ vonkajšej teploty
Ukotvenie detskej sedačky ISO FIX
vpredu s deaktiváciou airbagu
spolujazdca, el.detská poistka
Variabilný servisný interval (30 000km
alebo 2 roky)
Vonkajšie spätné zrkadlo vpravo
asférické
Výstražný trojuholník
Zvýšený objem nádrže na 85 litrov a
AdBlue-Tank 24 litrov
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