
CENOVÁ PONUKA  
 

  
  Predávajúci 

Auto Gabriel, s.r.o.  
 

Sídlo: Vozarova 5, 
040 17  Košice-Barca  

 

Kontakt: mail@gabriel.sk 
 

Zástupca: Peter Popier 
Kontakt: +421 915 992 862, peter.popier@gabriel.sk,  
 

 

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

 

 
Konfigurácia vozidla 

Model: Audi A4 Sport 2,0TDI STR, 150 k/ 110 KW, STR-Automatická prevodovka-  
 
Číslo karosérie: WAUZZZF45JA034066  Stav km: 18 200 

 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 
 

8W2BBG18 A4 Sport 2,0TDI STR, 150 k/ 110 KW, STR-Automatická prevodovka- 40 340,-- EUR 
 

B/ Farba vozidla: 
0E0E čierna mythost metalíza  1 012,-- EUR 
 

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

D/ Doplnková výbava: 
 
7X2 Akustický park. systém vpredu a vzadu 878,-- EUR 
9AQ Klimatizácia komfortná 3-zónová 770,-- EUR 
PGD Komfortný kľúč so senzorickým otváraním 1 182,-- EUR 
  batožinového priestoru a alarmom s  

  ochranou proti odtiahnutiu  

QQ1 Lichtpaket - balík prídavného osvetlenia 282,-- EUR 
  - make-up zrkadlá  

  - vonkajšie kľučky dverí vpredu  

  - vnútorné kľučky dverí vpredu a vzadu  

  - nástupný priestor vpredu a vzadu  

  - držiak na poháre vpredu  

  - priestor nôh vpredu a vzadu  

  - oblasť dverí vpredu a vzadu  

  - stredová konzola  

PNU MMI navigácia 1 687,-- EUR 
  - navigačný systém s 7" farebným  

  displejom s vysokým rozlíšením  

N7U Poťah v kombinácii Alcantara/koža 1 468,-- EUR 
4A3 Sedadlá vpredu vyhrievané 428,-- EUR 
6E3 Stredová opierka rúk vpredu komfortná 214,-- EUR 
8T6 Tempomat s obmedzovačom rýchlostí 371,-- EUR 
1XW Volant - kožený, 3-ramenný, multifunkčný 169,-- EUR 
  s ovládaním plus (14 tlačidiel)  

 
 
 

  

 

E/ Medzisúčet: 48 801,-- EUR 
F/ Zľava: - 18 811,-- 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. 
 
Ponuka zo dňa 10.04.2019  
 
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 systémom 
Airbag na strane vodiča a spolujazdca 
Asistent plynulého rozbehu pri stúpaní 
 audi hold assist 
ASR protipreklzový systém 
Audi drive select efficiency 
 - nastavenie jazdnej charakteristiky 

 vozidla s ekonomickým módom 
Automatická prevodovka 
Bederné opierky vpredu, el. nastaviteľné 
Bezpečnostné skrutky kolies 
Bezpečnostný stĺpik volantu 
Bluetooth rozhranie 
Bočné airbagy vpredu 
Brzdový asistent 
Centrálne zamykanie s diaľkovým 
 ovládaním a oddeleným uzamykaním 
 batožinového priestoru 
Dažďový senzor 
Delené zadné operadlá, sklápateľné 
Diaľkovo nastaviteľné svetlomety 
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Disky z ľahkých zliatin, 7,5Jx17, 5- 
 lúčové, Y-dizajn, pneu 225/50 R17 
Doživotná garancia Audi mobility 
Dynamický podvozok 
EDS elektronická uzávierka diferenciálu 
Elektrické otváranie veka batožinového 
 priestoru 
Elektromechanická parkovacia brzda 
Elektromechanické servoriadenie 
Elektronický imobilizér 
ESC elektronický stabilizačný program 
Fajčiarska výbava 
Glanzpaket aluminium - ozdobné lišty z 
 eloxovaného hliníka okolo okien 
 - vonkajší obklad B a C stĺpika v 
 čiernom lesklom vyhotovení 
Hlavové airbagy vpredu a vzadu 
Hliníkové aplikácie v interiéri 
Integrálny systém hlavových opierok 
Klimatizácia automatická 
Koberčeky látkové vpredu a vzadu 
Kontrola tlaku v pneumatikách 
Kontrola zapnutia bezpečnostných pásov 
Kryty vonkajších zrkadiel vo farbe 
 vozidla 
Miestošetriace rezervné koleso 
MMI Radio plus 
Náradie a zdvihák 
Nárazníky zosilnené 
Nástupné lišty 
Návod po slovensky 
Objem nádrže 54 litrov 
Obklad interiéru - Aluminum Ellipse 
Obklad kufra 
Okná elektricky ovládané - všetky 
Opierka na nohu 
Opierky hlavy vpredu 

Palubný počítač, funkcia s programom pre 
 efektívnu jazdu 
 monochromatický displej 
 Check Control 
Pneumatiky 225/50 R17 94Y 
Poťahy - látka System 
Pozinkovaná karoséria 
Sedadlá vpredu - manuálne výškovo 
 nastaviteľné 
Sedadlá vpredu športové 
Sklá - determálne 
Start-Stop-System 
Stredová opierka rúk vpredu 
Strop vozidla látka 
Svetelný a dažďový senzor 
Typový štítok 
Ukotvenie detskej sedačky ISO FIX, 
 na postranných sedadlách vzadu, 
 deaktivátor airbagu 
USB a AUX-IN rozhranie 
Variabilný servisný interval (30 000km 
 alebo 2 roky) 
Vnútorné osvetlenie 
Vnútorné spätné zrkadlo bezrámové, 
 s automatickou clonou 
Volant - kožený, multifunčný, 3-ramenný 
 (4 funkcie) 
Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky 
 nastaviteľné a vyhrievané 
Výstražný trojuholník 
Xenóny plus 
 
 
 
 
 

 
Zoznam sériovej výbavy vytvorený dňa 10.04.2019 
 
 

Dátum 1.evidencie: 9.10.2017 
Stav km: 18.200 
Záruka: 3 roky od dátumu prvej evidencie (limit 90.000 km)  
Servis: bezplatný 3 roky od dátumu prvej evidencie (limit 120.000 km) 
 
 


