
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., 2628110626/1100 
IBAN : BIC/SWIFT:   
 

 
Konfigurácia vozidla 
Model: Audi A5 Sportback Sport 2,0 TDI quattro STR, 190 k/ 14 0 KW, STR-Automatická prevodovka-   
 
Číslo komisie:  Číslo karosérie:    Číslo motora: 

 
A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 
 

F5ABFY17 A5 Sportback Sport 2,0 TDI quattro STR, 190 k/ 140 KW, STR-Automatická prevodovka- 48 650,--  
 

B/ Farba vozidla: 
0E0E čierna mythost metalíza   1 001,--  
 

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

D/ Osobitná výbava: 
 
FK2 Ad Blue nádrž 24L (sériovo 12l) 57,--  
7X2 Akustický park. systém vpredu a vzadu 878,--  
8G1 Asistent dia ľkových svetiel 169,--  
7W1 Audi pre sense basic - preventívna 282,--  
  ochrana cestujúcich pri náraze  
UI2 Audi smartphone interface 450,--  
9VD Audi Soundsystem - 10 aktívnych 326,--  
  reproduktorov  
QE1 Balík odkladacích priestorov v interiéri 214,--  
  a batožinovom priestore  
  - sieťky na zadnej strane operadiel  
  predných sedadiel, držiak na poháre v  
  stredovej opierke vzadu, odkladací  
  priečinok na strane vodiča, uzamykateľnú  
  príručnú skrinku  
  - v batožinovom priestore väčšia sieť na  
  upevnenie batožiny, menšia odkladacia  
  sieť vľavo, napínací pás vpravo a vľavo  
$N6 Bez dažďového senzora 0,--  
WBT Komfort 1 282,99  
  - komfortná stredová opierka rúk vpredu  
  - komfortná klimatizácia 3-zónová  
  - elektricky nastaviteľné bederné  
  opierky  
PX2 LED - svetlomety vrátane dynamických 1 338,--  
  zadných LED svetiel  
  - vrátane dynamických smeroviek vzadu  
QQ1 Lichtpaket Ambiente - balík prídavného 282,--  
  osvetlenia  

  - nasledovné časti sú osvetlené na báze  
  LED:  
  vonkajšie a vnútorné kľučky dverí  
  nástupné prahy vpredu a vzadu  
  držiak na poháre vpredu  
  priestor nôh vpredu a vzadu  
  dvere a stredová konzola  
PNU MMI navigácia 1 687,--  
  - navigačný systém s 7" farebným  
  displejom s vysokým rozlíšením  
  -  rozhranie Audi connect  
3NT Päťmiestna verzia - trojmiestne zadné 337,--  
  sedadlo  
N7U Poťahy - Alcantara/koža 1 468,--  
4A3 Sedadlá vpredu vyhrievané 406,--  
1D8 Ťažné zariadenie - príprava na montáž 214,--  
WPP Technik paket 1 519,--  
  - tempomat  
  - alarm a komfortný kľúč so senzorickým  
  otváraním batožinového priestoru  
5ZC Variabilné opierky hlavy pre vodi ča a 141,--  
  spolujazdca  
6XE Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky 253,--  
  sklápateľné, nastaviteľné, vyhrievané  
 
 
 

 

 
 
E/ Medzisúčet: 60 954,99  
 

 

F/ Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR: 60 954,99  
G/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR: 50 795,81  
 

 

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 22.01.2018  
 


