
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 A3 SP Sport 35 TFSI STR COD, 150 k/ 110 KW, STR-Auto matická prevodovka-   
 
Číslo komisie:  Číslo karosérie:    Číslo motora:  Stav km: 

 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 
 

8VFBZG19 A3 SP Sport 35 TFSI STR COD, 150 k/ 110 KW, STR-Aut omatická prevodovka- 29 460,-- EUR 
 

B/ Farba vozidla: 
2Y2Y biela gletscher metalíza   787,-- EUR 
 

C/ Farba interiéru:  Farba palubnej dosky: Farba koberca: 
MI čierna-čierna   čierna-čierna  čierna 
 

D/ Doplnková výbava: 
 
PG2 Alarm s centrálnym zamykaním 483,-- EUR 
8G1 Automatický systém tlmenia dia ľkových 152,-- EUR 
  svetiel  
WBT Balík výbavy Komfort 1 047,-- EUR 
  - Komfortná automatická klimatizácia  
  - Vyhrievané sedadlá vpredu  
WDN Balík výbavy Style 169,-- EUR 
  - stredová opierka rúk vpredu  
PNV Connectivity Paket 1 001,-- EUR 
  - Audi smartphone interface  
  - čítačku SD kariet  
  - príprava pre navigáciu  
PX2 LED svetlomety, LED zadné svetlá s 1 102,-- EUR 
  adaptívnym brzdovým svetlom  
QQ4 Lichtpaket 271,-- EUR 
  - bezpečnostné osvetlenie otvorených  

  dverí  
  - 2 svetlá na čítanie vpredu a vzadu  
  - priestoru pod nohami  
  - dverí vrátane kľučiek a stredovej  
  konzoly  
7X2 Parkovací akustický systém plus 878,-- EUR 
  so selektívnym zobrazením  
  -akustický parkovací systém vzadu vpredu  
PU7 Svetelný a daž ďový senzor, vnútorné 146,-- EUR 
  spätné zrkadlo s automatickou clonou,  
  čelné sklo so sivým pásom  
8T2 Tempomat 337,-- EUR 
 
 
 

  

 

E/ Medzisúčet: 35 833,-- EUR 
F/ Osobitné podmienky (z vybraných položiek): - 5 843,-- EUR 
 

 

G/ Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR: 29 990,-- EUR 
H/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR: 24 991,66 EUR 
 

 

 
Kúpna cena a príslušná sadzba dane budú na faktúre zaokrúhlené v súlade s platnými cenovými a daňovými predpismi.  
Cenová ponuka nie je záväzná. 
 
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  
8 reproduktorov  
ABS s antiblokovacím a antipreklzovacím  
 systémom (ASR) 
Airbag bo čný a airbag pre hlavu  
Airbag na strane vodi ča a spolujazdca  
Alu - Optik  v interiéri  
ASR protipreklzový systém  
Audi drive select  

Audi hold assist  
 (plynulý rozbeh pri stúpaní bez použitia 
 ručnej brzdy) 
AUX-IN rozhranie  
Bezpečnostné skrutky kolies  
Bezpečnostný st ĺpik volantu  
Bi-Xenónové svetlomety  
Bluetooth rozhranie  
Brzdový asistent  
Centrálne zamykanie s dia ľkovým  
 ovládaním, uzamykanie zvnútra so 
 samostatným otváraním batožinového 
 priestoru 
Disky Alu 7,5Jx17, 5-ramenné, 225/45 R17  
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Doživotná garancia Audi mobility  
EDS elektronická uzávierka diferenciálu  
Elektromechanická parkovacia brzda  
Elektromechanické servoriadenie  
Elektronický imobilizér  
ESC elektronický stabiliza čný program  
Fajčiarska výbava  
Funkcia denných stretávacích svetiel  
Hlavové airbagy vpredu a vzadu  
Hliníkové aplikácie v interiéri  
Integrálny systém hlavových opierok  
Interiérové prvky bez koženej výbavy  
Klimatizácia manuálna  
Kober čeky látkové vpredu a vzadu  
Kolenný airbag pre vodi ča 
Koncovka výfuku  
Kontrola tlaku v pneumatikách  
Kotú čové brzdy vpredu  
Kryty vonkajších zrkadiel lakované vo  
 farbe karosérie 
MMI Rádio plus - so 7´´ výsuvným  
 displejom 
Monitorovací systém - odporú čanie  
 prestávky v jazde 
Náradie a zdvihák  
Nástupné lišty - hliníkové  
Návod po slovensky  
Obklad interiéru - hliník Mistral  
Okná elektricky ovládané  
Opierka na nohu  
Opierky hlavy vpredu  
Ozdobné lišty okolo okien - čierne  
Označenie typu a objemu  
Palubný po čítač s monochromatickým  
 displejom 
Poťahy - látka Rallye  
Pozinkovaná karoséria  

Pred ĺžená záruka 2+1 do 90.000km  
Predný nárazník štandardný  
Sedadlá vpredu športové manuálne  
 nastaviteľné 
Sedadlo zadné - operadlo delené a  
 sklápateľné 40:60 
Servotronic  
Sklá - determálne  
Sport  
Sportback  
Start-Stop-System  
Strešný spojler vo farbe vozidla  
Strop vozidla v látkovom po ťahu  
Svetelný a daž ďový senzor  
Športový podvozok  
 - svetelná výška znížená o cca 15mm 
 oproti dynamickému podvozku 
Typový štítok  
Ukotvenie detskej seda čky ISO FIX so  
 systémom Top Tether s deaktivátorom 
 airbagu 
Variabilný servisný interval (30 000km  
 alebo 2 roky) 
Vnútorné osvetlenie  
Volant - kožený, multifunk čný, 3-ramenný  
 športový 
Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky  
 nastaviteľné, vyhrievané 
Výstražný trojuholník  
Xenóny plus  
Zrkadlo vnútorné  
 
 
 
 
 

 
 

 
 


