
CENOVÁ PONUKA  
 

  
  Predávajúci 

Auto Gabriel, s.r.o. Kosice  
 

Sídlo: Prešovska cesta 73, 
040 01  Košice  

 

Kontakt:  
 

Zástupca: Petra Potočňáková 
Kontakt: +421915492180, petra.potocnakova@gabriel.sk,  
 

 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
IBAN : BIC/SWIFT:   
 

 
Konfigurácia vozidla 

Model: Volkswagen Touareg R-Line 3.0 V6 TDI, 286 k/ 210 KW, AG8-Automatická prevodovka-  
 
Číslo komisie: 423103 Číslo karosérie: WVGZZZCRZJD007343  Číslo motora:  Stav km: 

 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 
 

CR74RJR2 Touareg R-Line 3.0 V6 TDI, 286 k/ 210 KW, AG8-Automatická prevodovka- 69 430,-- EUR 
 

B/ Farba vozidla: 
0Q0Q biela pure  0,-- EUR 
 

C/ Farba interiéru:  Farba palubnej dosky: Farba koberca: 
ID soul  soul  soul 
 

D/ Doplnková výbava: 
 
PEV $W4 "Easy Open" a "Easy Close" 0,-- EUR 
  - bezdotykové otváranie veka 
  batožinového priestoru 
  - elektrické otváranie a zatváranie 
  batožinového priestora s oneskorením 
  - bezkľúčové otváranie "Keyless Access" 
PF1 "Parking" Paket 1 600,-- EUR 
  - Cúvacia kamera "Rear Assist" 
  - Parkovací asistent "Park Assist", 
  parkovacie senzory vpredu a vzadu s 
  optickým a akustickým upozornením" 
9AE 4-zónová automatická klimatizácia "Air 870,-- EUR 
  Care Climatronic", s možnosťou ovládania 
  zo zadných sedadiel 
PA5 Ambience paket - farebné LED osvetlenie 0,-- EUR 
  interiéru, nástupné lišty osvetlené 
Z30 Innovision Cockpit 3 360,-- EUR 
  - Rádionavigačný systém "Discover 
  Premium" s 15" farebným dotykovým 
  displejom v stredovej konzole 
  - "Digital Cockpit" - 12" LCD 
  prístrojový panel s nastaviteľnými 
  funkciami a zobrazením 
  - Bluetooth hands-free mobilné 
  pripojenie "Business" s LTE, WiFi, hands 
  free profile, Bluetooth Audio, 
  bezdrôtové spojenie vonkajšej antény, 
  bezdrôtové nabíjanie pre vybrané 

  telefóny 
  - 2 zásuvky pre iPod/iPhone a USB vpredu 
  - 2 nábíjacie zásuvky pre iPod/iPhone a 
  USB vzadu 
PLP IQ. Light 1 800,-- EUR 
  - Matrix LED predné adaptívne 
  svetlomety, LED denné svetlá 
  - "Dynamic Light Assist" dynamická 
  regulácia diaľkových svetiel 
  - LED zadné svetlá s dynamickými 
  smerovkami 
8X1 Ostrekovače predných svetlometov 0,-- EUR 
WB2 Sedadlá vpredu Memory, 18-smerovo 180,-- EUR 
  elektricky nastaviteľné, sedadlo vodiča 
  s pamäťou, vonkajšie spätné zrkadlá s 
  pamäťou, na strane vodiča automaticky 
  stmievateľné 
4KF $W4 Stmavené sklá od B stĺpika smerom 0,-- EUR 
  dozadu, absorbujúce cca. 80 % svetla 
3S1 $W4 Strešný nosič - strieborný 0,-- EUR 
1D9 Ťažné zariadenie (elektricky ovládané) s 1 300,-- EUR 
  "Trailer Assist"  asistentom manipulácie 
  s prívesom 
 
 
 

 

 

E/ Akciová výbava / Bonus: 

W45 "Premium" Paket 1 660,-- EUR  
 - Strešný nosič strieborný 
 - Stmavené sklá od B stĺpika smerom 
 dozadu, absorbujúce cca. 80 % svetla 
 - "Easy Open" a "Easy Close" bezdotykové 

 otváranie veka batožinového priestoru, 
 elektrické otváranie a zatváranie veka 
 batožinového priestora s oneskorením, 
 bezkľúčový prístup "Keyless Access" 

 

F/ Medzisúčet: 79 200,-- EUR 
G/ Osobitné podmienky (z vybraných položiek): - 18 300,-- EUR 
 

 



 2/2 

H/ Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR: 60 900,-- EUR 
I/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR: 50 750,-- 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: 
 

"Sign Assist" systém na rozpoznávanie 
 a zobrazovanie dopravných značiek 
3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých 
 sedadlách, vpredu výškovo nastaviteľné 
7" farebný palubný počítač 
Adaptívny tempomat ACC s prediktívnou 
 funkciou - prispôsobenie rýchlosti 
 rýchlostným obmedzeniam a profilu 
 vozovky 
Airbag vodiča a spolujazdca s 
 deaktiváciou airbagu spolujazdca, 
 hlavové airbagy vpredu a vzadu, bočné 
 airbagy vpredu 
Alarm s kontrolou vnútorného priestoru, 
 záložnou sirénou a ochranou proti 
 odtiahnutiu 
Automatická 2-zónová klimatizácia "Air 
 Care Climatronic" 
Bezpečnostné (poistné) skrutky kolies 
Car-Net "Security & Service" + Car-Net 
 "Guide & Inform" - 3 roky poskytovania 
 služieb 
Centrálne zamykanie s diaľkovým 
 ovládaním s funkciou Safelock, KEYLESS 
 GO - štartovacie tlačidlo pri radiacej 
 páke 
Dažďový senzor, vnútorné spätné zrkadlo 
 automaticky stmievateľné 
Dekoratívne hliníkové obklady "Silver 
 Wave" v interiéri 
Denné svetlá 
Detská poistka zadných dverí, 
 elektricky ovládaná z miesta vodiča 
Disky 8Jx19 "Sebring", 
 z ľahkých zliatin 
 pneu 255/55 R19 
Dojazdová oceľová rezerva, náradie a 
 zdvihák 
Elektricky ovládané okná vpredu a vzadu 
Elektricky ovládané, vyhrievané a 
 sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá, na 
 vodičovej strane asferické 
Elektronická parkovacia brzda, assistent 
 rozbehu do a zjazdu z kopca, Auto Hold 
 funkcia 
Emergency call service - tiesňové 
 volanie 
ESC, ABS s EBV, ASR, EDS, MSR 
Front Assist a City Brake - systém 
 na sledovanie diania pred vozidlom a 
 systém núdzového brzdenia vozidla pri 
 hroziacom čelnom náraze 
Imobilizér 
ISOFIX systém na uchytenie 2 detských 
 sedačiek na zadných sedadlách 
Kontrola stavu tlaku v pneumatikách 
Kožená výbava "Vienna" R-Line 
 ergoComfort sedadlá vpredu, bedrové 
 opierky vpredu, stredová opierka rúk 
 vzadu s 2 držiakmi na nápoje, ovládanie 
 sklopenia zadných sedadiel z 
 batožinového priestoru 
Lane Assist - asistent zachovania 
 jazdného pruhu 
LED predné svetlomety 

LED zadné svetlá, LED osvetlenie tabuľky 
 s evidenčným číslom 
Make-up zrkadielka v slnečných clonách, 
 osvetlené 
Multifunkčný 3-ramenný kožený volant s 
 logom R-Line, vyhrievaný, s možnosťou 
 radenia na volante 
Multifunkčný 3-ramenný kožený volant s 
 radiacimi páčkami, výškovo a pozdĺžne 
 nastaviteľný 
Multikolízna brzda 
Nárazníky vpredu a vzadu a prahy dverí v 
 dizajne "R-Line", dizajnové výfuky, 
 spodná časť nárazníkov, bočných prahov a 
 lemy blatníkov vo farbe karosérie 
 (difúzor čierny, lakovaný) 
Nástupné lišty z nerez ocele s nápisom 
 "R-Line" 
Operadlá zadných sedadiel asymetricky 
 delené a sklopné v pomere 40:20:40 
Parkovacie senzory vpredu aj vzadu 
 (optické aj akustické) 
Pedále z nerez ocele 
Pedestrian Recognition asistent 
 rozpoznávania kolízie s chodcom s 
 funkciou núdzového brzdenia 
Permanentný pohon všetkých kolies 
 "4MOTION" 
Podlahové textilné koberčeky vpredu a 
 vzadu 
Predné hlavové opierky bezpečnostne 
 optimalizované 
Rádionavigačný systém "Discover Pro" s 
 "Volkswagen Media Control" a App- 
 Connect, 9,2" farebný dotykový displej, 
 slot na SD kartu, zásuvka pre 
 iPod/iPhone a USB, AUX IN, 
 hlasové ovládanie, bluetooth hands-free 
 mobilné pripojenie, 8 reproduktorov 
 vpredu a vzadu 
Rozšírené ambientné LED osvetlenie 
 interiéru 
SCR - Selektívna katalytická redukcia 
 emisií NOx pomocou kvapaliny AdBlue 
Sedadlá vpredu, 18-smerovo elektricky 
 nastaviteľné 
Start-Stop System s rekuperáciou 
 brzdnej energie 
Stredová opierka rúk s odkladacím boxom 
 vpredu, 2 držiaky na poháre vpredu, 2 
 ventilačné otvory vzadu, 12V zásuvka 
Strešný nosič čierny 
Systém rozpoznania únavy vodiča 
Vyhrievané ostrekovače čelného skla 
Vyhrievané predné sedadlá 
Výškovo nastav. sedadlo vodiča a 
 spolujazdca 
Zadné sedadlo posuvné s nastaviteľným 
 sklonom operadiel 
 
 
 
 
 

 
 


