
CENOVÁ PONUKA  
 

  
Kupujúci 

  

Predávajúci 

Auto Gábriel, s.r.o. Košice  
 

Sídlo: Ulica osloboditeľov 70, 

040 01  Košice  
 

Kontakt: adam.kovacs@gabriel.sk 
 

Zástupca: Mgr.Adam Kovacs 

Kontakt: +421 907 094 616 
 

 

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

 

 

Konfigurácia vozidla 

Model: Volkswagen T6 Multivan Edition 2,0L BiTDI 4M, 199 k/ 146 KW, DS7-Automatická prevodovka-  
 
Číslo komisie: 517423 Číslo karosérie: WV2ZZZ7HZKH116098  Číslo motora:  Stav km: 10 000km 

 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 
 

SGMGM931 T6 Multivan Edition 2,0L BiTDI 4M, 199 k/ 146 KW, DS7-Automatická prevodovka- 53 568,-- EUR 
 

B/ Farba vozidla: 

B4A1 Biela Candy  0,-- EUR 
 

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

BU Čierna - Ceramic  Čierna Titán  Sivá 
 

D/ Doplnková výbava: 

 

QA1 1 integrovaná detská sedačka 462,-- EUR 
  -pre 1 otočné sedadlo v 2. rade 
  sedadiel 
QE9 2x odpadkový kôš a 3 zásuvky v 3-lavici 66,-- EUR 

8QM 4 vyklápacie kľúče s DO 64,80 EUR 

PAD ZEA ACC 160 a multifunkčný volant s páčkami870,00 EUR 
  -adaptívny tempomat do 160 km/h 
  -Front Assist 
  -City Emergency braking 
  -kožený multifunkčný volant s radiacimi 
  páčkami pod volantom a radiaca 
  páka v koži 
  -s automatom i funkcia "Follow to Stop" 
ZZ9 Air Care Climatronic 1 186,80 EUR 

  -3 zónová automatická klimatizácia 
  -2. výparník klimatizácie a 2. výmenník 
  kúrenia v priestore pre cestujúcich 
  -anti-alergický filter 
7AL Alarm s kontrolou interiéru 322,80 EUR 
  -záložna siréna 
  -ochrana proti odtiahnutiu 
Z4A Balík "Svetlá a viditeľnosť" 268,80 EUR 
  -vnútorné spätné zrkadlo s automatickým 
  stmievaním 
  -automatické zapnutie stretávacích 
  svetiel s funkciou "Coming home" a 
  manuálne i "Leaving home" 
  -stierače s cyklovačom a dažďovým 
  senzorom 
0NM Bez označenia typu a motorizácie 0,-- EUR 

9ZE $I8 Bluetooth Comfort 0,-- EUR 

4X7 Bočné a hlavové airbagy v celom vozidle 490,80 EUR 
  -bočné a hlavové airbagy vpredu (vodič 
  a spolujazdec) 
  -v priestore pre cestujúcich hlavové, 
  bez bočných 
4JN Bočné posuvné okno vpravo vpredu 291,60,-- EUR 

  -vpravo vzadu pevné okno 
Z99 Car-Net "Guide & Inform" 0,-- EUR 

  -online služby na 3 roky 
4K3 Centrálne zamykanie s DO a Safelockom 0,-- EUR 
  -ovládanie zvnútra 
  -Safelock- vozidlo sa dá zvnútra 
  otvoriť pomocou páčky otvárania dverí i 
  po uzamknutí vozidla diaľkovým 
  ovládaním (aktivácia dvojitým stlačením 
  kľúča). 
PT4 Elektrické ovládanie posuvných dverí 1 240,80 EUR 

  -pravé a ľavé posuvné dvere elektrické 
  so servodovieraním 
8G1 Light Assist 158,40 EUR 
  -automatické vypínanie/zapínanie 
  diaĺkových svetlometov 
7RE Mapy Európy uložené na SD karte 0,-- EUR 

1U3 Multifunkčný stolík 195,60 EUR 

7VL Nezávislé vodné kúrenie s časovačom, 1 262,40 EUR 
  diaľkovým ovládaním 
7X8 Par. senzory vpredu/vzadu + Rear View 969,60 EUR 
  -senzory vpredu a vzadu s cúvacou 
  kamerou 
Z1S Posuvné dvere vľavo 644,40 EUR 
  -bez výklopného stolíka 
ZI8 Rádio-navigácia Discover Media Plus 1 885,20 EUR 
  -6 reproduktorov 
  -farebný 6,33" TFT dotykový displej s 
  pohybovým senzorom 
  -WLAN, Aux a 2x USB slot 
  -2x SD slot (1 určený pre mapy) 
  -hlasové pokyny navigácie v češtine 
  -CD/Mp3 prehrávanie 
  -Media Control a App Connect 
  -digitálny rádiopríjem DAB+ 
  -ovládanie hlasom (rozpoznáva češtinu) 
  -elektronický zosilňovač reči vodiča 
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  -2 tunery pre kvalitnejší príjem 
  signálu 
  -Mapcare (aktualizácie máp) 
6XP Spätné zrkadlá elektricky sklopné, 170,40 EUR 
  nastaviteľné a vyhrievané 
3S4 Strešná C- koľajnička 142,80 EUR 
  -príprava pre montáž posuvného 
  strešného nosiča 
$ML T6 Ideal 0,-- EUR 

  -cenové zvýhodnenie 
  -viac informácií o podmienkach akcie 
  získate u vášho predajcu VW Úžitkové 
  vozidlá 
1D2 Ťažné zariadenie odnímateľné 909,60, EUR 
  -uzamykateľné, so stabilizáciou prívesu 

4A3 Vyhrievané predné sedadlá 448,80 EUR 
  -s oddelenou reguláciou vodiča a 
  spolujazdca 
ZEH Zadné výklopné dvere elektrické 742,80 EUR 
  -elektrický sklopné/výklopné zadné 
  dvere 
  -pamäťová funkcia 
  -servodovieranie 
  -bez otvárania na vnútornej strane 
  dverí 
 

 

 

  

 

E/ Medzisúčet: 66 362,40 EUR 

F/ Osobitné podmienky (z vybraných položiek): - 9 862,40 EUR 
 

 

G/ Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR: 56 500,-- EUR 

H/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR: 47 083,33 EUR 
 

 

 
Kúpna cena a príslušná sadzba dane budú na faktúre zaokrúhlené v súlade s platnými cenovými a daňovými predpismi.  
Cenová ponuka nie je záväzná. 
 
 
Poznámky: Predvádzacie vozidlo stav km : cca 10 000KM 

 
Sériová výbava: 
 

...5RGS... 
 -5 ročný grátis servis (max 150 000 km/ 
 5 prehliadok) 
12V zásuvky 

17" podvozok so 17" brzdovým systémom 

2 vyklápacie kľúče s DO. 

3x chrómová lišta na maske chladiča 

6 reproduktorov 

Airbag vodiča a spolujazdca 
 -spolujazdcov s deaktiváciou 
Asistent rozjazdu do kopca 

Bedrová opierka pre predné sedadlá 
 -manuálne nastaviteľné 
Bluetooth na pripojenie telefónu 

Bočné a hlavové airbagy vpredu 

Bočné obloženie pre Multivan komfortné 

Bočné pevné okná vľavo 
 -pevné okná vpredu a vzadu v priestore 
 pre pasažierov 
Bočné pevné okná vpravo 
 -pevné okná vpravo v priestore  pre 
 pasažierov 
Bočné smerové svetlá s chrómovým lemom 

Celková prípustná hmotnosť 3080 kg. 

Centrálne zamykanie s DO bez Safelocku 
 -ovládanie zvnútra 
Climatic v kabíne, kúrenie vpredu/vzadu 
 -poloautomatická klimatizácia Climatic 
 v kabíne 
 -2. výmenník kúrenia v priestore pre 
 cestujúcich 
Dekoračné prvky v interiéri 
 -horný obklad antracit "Metallic" 
 -dolný obklad "Dark Silver Brushed" 
Determálne laminované čelné sklo 

Detská poistka pre posuvné dvere. 

Dodatočné tesnenie proti prachu 

Dvojtónový klaksón 

Elektronický stabilizačný systém s 
 brzdovým asistentom, ABS, ASR, EDL a 
 asistentom rozjazdu do kopca  a 
 multikolíznou brzdou 
 -tlačidlo na deaktiváciu ASR 
Emisný štandard Euro 6 
 -filter pevných častíc (DPF) a AdBlue 
 pre TDI motory 
Extra zvukové tesnenie interiéru. 

Hlavové opierky nastaviteľné 
 -vpredu výškovo nastaviteľné, vzadu 
 výškovo a sklonovo 

Chladiaca kvapalina R1234yf 

Imobilizér 

ISOFIX na detské sedačky v 2.-4. rade 
 (Top Tether na zadnej strane sedadiel) 
Kobercová podlaha v kabíne vodiča 

Kobercová podlaha v priestore pre 
 pasažierov 
Komfortná palubná doska 

Komfortné sedadlo spolujazdca s bedrovou 
 opierkou (neotáčateľné). 
Komfortné sedadlo vodiča s bedrovou 
 opierkou (neotáčateľné). 
Kontrola zmeny tlaku v pneumatikách. 

Kotúčové brzdy na všetkých kolesách 

Kotviace oká v nákladnom priestore 

Kožený multifunkčný volant 

 -pre obsluhu rádia/telefónu/palubného 
 počítača/tempomatu a i. 
Lakťové opierky vpredu 

Madlá na A-stĺpiku na strane vodiča a 
 spolujazdca 
Multivan Edition 
 -osvetlenie nástupných schodíkov s 
 nápisom Edition 
 -poťahy pre špeciálne modely s farebným 
 prešitím 
 -LED svetlomety vpredu a vzadu s 
 automatickým nastavením sklonu, 
 stmavené koncové LED svetlá 
 -svetlomety do hmly s aktívnou funkciou 
 pri odbočovaní 
 -ostrekovače predných svetlometov a 
 predného skla s vyhrievanými dýzami 
 -indikátor stavu čistiacej kvapaliny 
 -komfortné osvetlenie interiéru 
 -palubný počítač Premium s farebným 
 displejom 
 -čierne fólie na bočných prahoch a 
 vzadu s nápisom Edition 
 -čierno lakovaná strecha, B -stĺpik a 
 spätné zrkadlá 
Náradie a zdvihák 

Nárazníky vo farbe karosérie 

Nefajčiarska výbava 
 -12V zásuvka a držiak na nápoje v 
 stredovej konzole 
Nezávislé zavesenie všetkých kolies 

Obloženie strechy komfortné 
 -komfortné obloženie v kabíne vodiča a 
 v priestore pre pasažierov (2x stropná 
 lišta s vyústením klimatizácie a 
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 osvetlením) 
Odkladacie priestory vo dverách 
 -čalúnené 
Odomykanie výklopných dverí bez 
 možnosti otvárania zvnútra 
 -odomykanie i pomocou DO 
Ochrana nakladacej hrany plastová 

Otváranie okien elektrické 

Palivová nádrž 70l, AdBlue nádrž 13l. 

Peľový a prachový filter 

Pneu 235/55 R17 103H rf 
 -znížený valivý odpor 
Posilňovač riadenia 
 -výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant 
Posuvné dvere vpravo, za spolujazdcom 

Predĺžený servisný interval 
 -40000km /2 roky 
Prevedenie so sedadlami - do 7 miest 
 -!!! hovorí o maximálnom potenciálnom 
 počte sedadiel v konkrétnom vozidle- 
 nie o počte dodaných sedadiel!!! 
Prikurovač s podporou ohrevu motora 

Radiaca páka v koži. 

Rádio Media 
 -6 reproduktorov 
 -farebný 6,33" TFT dotykový displej s 
 pohybovým senzorom 
 -Aux, SD a USB slot 
 -CD/Mp3 prehrávanie 
 -2 tunery pre kvalitnejší príjem 
 signálu 
Rezervné koleso z ľahkých zliatin 

Roletky proti slnku na bočných oknách 
 -v priestore pre cestujúcich 
Rozlišovací kód 

Rozlišovací kód 

Rozlišovací kód - Slovensko 

Rozpoznanie únavy vodiča 

Samostatné denné svetlomety 
 -separátne svetlomety pre denné 
 svietenie, permanentne svietiace za 
 jazdy 
Sedadlá vpredu výškovo nastaviteľné 

Signál nezapnutého bezp. pásu vodiča 

Sklápací stolík integrovaný do bočnej 
 steny. 
Sklápacia 3-lavica v 3. rade sedadiel 

 -s funkciou rozkladateľného lehátka a 
 úložného priestoru 
Sklápacie kľučky na strope. 

Slnečné clony so zrkadlom a osvetlením. 

Spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné 

 a vyhrievané 
Spätné zrkadlo vľavo konvexné 

Spätné zrkadlo vpravo konvexné 

Stierače čelného skla-manuálny cyklovač 

Stmavené sklá "Privacy" 
 -stmavené sklá od B-stĺpika dozadu 
Stmievateľné osvetlenie palubnej dosky 

Štandardné tlmenie a pruženie 

Štart - Stop systém 
 -rekuperácia brzdnej energie 
Typový štítok pre osobné vozidlá - M1 

Voľnobeh na dvojitej spojke DSG 

Výduchy v stropnej lište na bočné okná. 

Zadné okno vyhrievané so stieračom 

Zadné výklopné dvere s oknom 

Zliatinové disky "Cascavel" 17" čierne 
 -7Jx 17, leštené, pneumatiky 235/55 R17 
 

 

 

 

 

 

 
 


