
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 A6 Design 45 TDI quattro TT8, 231 k/ 170 KW, T T8-Automatická prevodovka-   
 
Číslo komisie: 0731308 Číslo karosérie: WAUZZZF21KN051620   Číslo motora:  Stav km: 

 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 
 

4A2CTA19 A6 Design 45 TDI quattro TT8, 231 k/ 170 KW, TT8-Au tomatická prevodovka- 60 470,-- EUR 
 

B/ Farba vozidla: 
2L2L šedá taifun metalíza   1 114,-- EUR 
 

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

D/ Doplnková výbava: 
 
PCN Asistent Paket Tour 2 249,-- EUR 
  - Adpative cruise control  
  - Asistenčný systém využíva permanentné  
  monitorovanie vozidla. Dokáže podľa  
  vyhodnotených okolností zrýchliť,  
  brzdiť, udržiavať rýchlosť aj udržiavať  
  vzdialenosť. Systém je funkčný pri  
  rýchlosti od 0km/h do 250km/h.  
  - obmedzovač rýchlosti  
  - asistent efektívnej jazdy  
  - asistent pri predchádzaní aj asistent  
  pri odbočovaní  
6I6 Asistent udržiavania jazdného pruhu 394,-- EUR 
  - vrátane asistenta núdzového zastavenia  
PCM Assistenz-Paket Stadt (City) 1 632,-- EUR 
  - sústava systémov zabezpečujúcich  
  vyššiu bezpečnosť pasažierov obsahuje: -  
  Asistent rozpoznania križovatky  
  - Audi pre sense rear (vzadu)  
  - Audi side assist vrátane upozornenia  
  pri vystupovaní a monitorovania  
  dopravnej situácie za vozidlom  
IT1 Audi connect Navigation & Infotainment 0,-- EUR 
UF8 Audi music interface vzadu 169,-- EUR 
9VD Audi sound system 428,-- EUR 
  - 10 aktívnych reproduktorov  
  - 6-kanálový zosilňovač  
  - výkon 180 Watt  
WBT Balík výbavy Komfort 1 684,-- EUR 
  - Komfortná automatická klimatizácia 4-  
  zónová  
  - Audi phone box  
  - Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou  
  clonou  
WDN Balík výbavy Technik 1 632,-- EUR 
  - Komfortný kľúč  
  - Audi smartphone interface  
  - Vyhrievané sedadlá vpredu a vzadu  
CE1 Disky Alu 8,5Jx19, 10-lú čové, Dynamik- 1 237,-- EUR 
  dizajn  
  pneu 245/45 R19  
4E7 Elektrické otváranie a zatváranie veka 596,-- EUR 

  batožinového priestoru  
9JC Fajčiarska výbava 68,-- EUR 
PXC HD Matrix LED svetlomety s ostrekova čmi 2 362,-- EUR 
  a dynamickými smerovkami vpredu;  zadné  
  LED svetlá s dynamickými smerovkami  a  
  svetelnou animáciou  
7HE Interiérové prvky opierky rúk vo dverách 393,-- EUR 
  a stredová konzola v umelej koži  
  - štandard:  
  čierna  
  okapibraun (hnedá)  
  perlmuttbeige (béžová)  
  metropolgrau (sivá)  
KA2 Kamera vzadu - umož ňuje monitorovanie 529,-- EUR 
  priestoru za vozidlom, zobrazenie na  
  dispeji MMI  
GB1 LTE podpora pre Audi phone box 0,-- EUR 
1G5 Miestošetriace rezervné koleso 228,-- EUR 
PNW MMI naviga čný systém s MMI touch 1 687,-- EUR 
  response  
  - zobrazenie navigačných dát  
  prostredníctvom farebného displeja 8,8"  
  (1280x720) a/alebo palubného počítača;  
  Audi connect Navigation & Infotainment  
  (portfolio podľa dostupnosti);  
  aktualizácia navigačných dát  
  prostredníctvom myAudi  
7TL Obklad interiéru -  Eschenmaser 371,-- EUR 
  graubraun naturell (jaseň sivohnedý  
  prírodný)  
GS5 Ovládacie tla čidlá na stredovej konzole 337,-- EUR 
  a v interiéri v čiernom sklenenom  
  vzhľade so senzorickou odozvou  
  - vrátane rozšírených prvkov interiéru v  
  hliníkovom vyhotovení  
N7U Poťahy - Alcantara/koža 1 574,-- EUR 
7E0 Rozlišovací kód 0,-- EUR 
PV3 Sedadlá elektricky nastavite ľné vpredu, 1 407,-- EUR 
  pre vodiča s pamäťou  
  - vrátane elektricky nastaviteľných  
  bederných opierok - elektricky  
  nastaviteľá výška, vzdialenosť a sklon  
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  sedadla, a taktiež sklon operadla  
Q1D Sedadlá športové vpredu 714,-- EUR 
VW0 Sklá - bo čné akustické dvojité zasklenie 562,-- EUR 
  - zníženie vonkajšieho hluku  
3Y5 Slnečná roleta elektrická na zadnom skle 562,-- EUR 
  a na bočných zadných oknách mechanická  
5XF Slnečné clony vpredu výsuvné 68,-- EUR 
QE1 Systém odkladacích priestorov v 90,-- EUR 
  interiéri  
  - dva držiaky na poháre v stredovej  
  opierke vzadu  
  - dve 12V zásuvky vzadu  
  - sieť v batožinovom priestore  
1D8 Ťažné zariadenie - príprava na montáž 225,-- EUR 
  - kabeláž  
  - zásuvka  
  - prispôsobené chladenie motora  
QR9 Ukazovate ľ rýchlostných obmedzení 225,-- EUR 

  - na báze kamerového systému sú  
  zaznamenávané a následne zobrazované  
  informácie o rýchlostných obmedzeniach z  
  rôznych bezpečnostných dôvodov  
  - možnosť zobrazovania aj  
  prostredníctvom Head up displeja ak je  
  súčasťou výbavy  
5ZC Variabilné opierky hlavy vpredu 169,-- EUR 
  - nastaviteľná výška aj vzdialenosť  
1XW Volant - kožený, multifunk čný, 3-ramenný 130,-- EUR 
  športový, s funkciou radenia  
6XL Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky 394,-- EUR 
  sklápateľné, s automatickou clonou a  
  Memory funkciou  
 
 
 

  

 

E/ Medzisúčet: 83 700,-- EUR 
F/ Osobitné podmienky (z vybraných položiek): - 7 710,-- EUR 
 

 

G/ Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR: 75 990,-- EUR 
H/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR: 63 325,-- 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  
5 miestna verzia  
 - trojmiestne zadné sedadlo 
 - operadlo delené a sklápateľné v pomere 
 40:20:40 
 - stredová opierka vzadu jednodielna, 
 sklápateľná s odkladacím priečinkom a 
 držiakom na poháre 
ABS - brzdy s antiblokovacím systémom  
Ad Blue nádrž 24L (sériovo 12l)  
Airbag na strane vodi ča a spolujazdca  
Airbagy - hlavové vpredu a vzadu  
Alarm s funkciou proti odtiahnutiu  
Ambiente Lichtpaket - balík prídavného  
 osvetlenia - LED systém - prídavné 
 osvetlenie je umiestnené na dverách a 
 palubnej doske 
ASR protipreklzový systém  
Audi connect  
Audi drive select  
Audi hold assist  
 (plynulý rozbeh pri stúpaní bez použitia 
 ručnej brzdy) 
Audi pre sense basic - preventívna  
 ochrana cestujúcich pri náraze 
Audi pre sense front  
Bezpečnostné skrutky kolies  
Bluetooth rozhranie  
 - umožňuje prepojenie vozidla až s 
 dvomi mobilnými telefónmi (2x HFP/PBAP) 
 - handsfree -  bezpečné telefonovanie  - 
 Audiostreaming (A2DP) 
Bočné airbagy vpredu  
Centrálne zamykanie s dia ľkovým  
 ovládaním 
Denné stretávacie svetlá - LED systém  
Doživotná garancia Audi mobility  
EBV brzdy s elektronickým rozdelovaním  
 brzdnej sily 
EDS elektronická uzávierka diferenciálu  
Elektromechanická parkovacia brzda  
Elektronický imobilizér  
ESC elektronický stabiliza čný program  
Exteriérové prvky línie design  
 - mriežka chladiča titánovočierna s 

 chrómovým lemom a chrómovými lamelami 
 - bočné mriežky čierne matné s 
 hliníkovými prvkami 
 - difúzor vzadu v titánovočiernej matnej 
 farbe s chrómovou lištou a chrómové 
 koncovky výfuku 
 - ozdobná lišta vzadu prechádzajúca 
 zadnými svetlami chrómová 
 - chrómové lišty na vonkajších madlách 
 dverí 
Hliníkové ozdobné lišty na oknách  
Integrálny systém hlavových opierok  
Klimatizácia komfortná automatická  
 s oddeleným nastavení pre vodiča 
 a spolujazdca, s automatickou 
 reguláciou vzduchu v kabíne v závislosti 
 od kvality vonkajšieho (AUC) 
Kontrola obsadenosti sedadla  
Kontrola tlaku v pneumatikách  
Kotú čové brzdy vpredu  
Kryty vonkajších zrkadiel lakované vo  
 farbe karosérie 
LED - svetlomety vrátane zadných LED  
 svetiel 
MMI Radio plus s MMI touch response  
 - 8,8" farebný displej (rozlíšenie 
 1280x720) 
 - slot na SD kartu 
MMI touch - prídavný dotykový panel  
 8,6" (1280x640) na písanie a zároveň 
 ovládanie klimatizácie 
Multifunk čná kamera  
Náradie a zdvihák  
Nástupné lišty hliníkové  
Návod po slovensky  
Obklad interiéru - Aluminium Fragment  
Ochrana chodca pred nárazom  
Okná elektricky ovládané - všetky  
Palubný po čítač so 7" TFT farebným  
 displejom 
Parkovací systém plus  
 akustický a optický parkovací systém 
 vpredu a vzadu (optický pomocou MMI) 
Pozinkovaná karoséria  
Pred ĺžená záruka 2+1 do 90.000km  
Prístrojová doska dvojdielna  
Progresívne riadenie  
Sedadlá štandardné vpredu, manuálne  
 výškovo nastaviteľné 
Sedadlá vpredu vyhrievané  
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Start-Stop-System  
Stredová opierka rúk vpredu  
Strop vozidla v látkovom po ťahu  
Svetelný a daž ďový senzor  
Špeciálny štítok  
Tempomat s obmedzova čom rýchlostí  
Typový štítok  
Ukotvenie detskej seda čky ISO FIX s  
 deaktivátorom airbagu spolujazdca 
Upozornenie na opustenie jazdného pruhu  
Variabilný servisný interval (30 000km  

 alebo 2 roky) 
Vonkajšie spätné zrkadlo vpravo  
 asférické 
Výstražný trojuholník  
Zvýšený objem nádrže na 73 litrov  
 
 
 
 
 

 
 


