
CENOVÁ PONUKA  
 

  
Kupujúci 

  
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 A6 Sport 55 (3,0) TFSI quattro STR, 340 k/ 250 KW , STR-Automatická prevodovka-   
 
Číslo komisie:  Číslo karosérie:    Číslo motora:  Stav km : 

 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 
 

4A2B2Y18 A6 Sport 55 (3,0) TFSI quattro STR, 340 k/ 250 KW, STR-Automatická prevodovka- 63 700,-- EUR 
 

B/ Farba vozidla: 
 

2Y2Y biela gletscher metalíza   1 114,-- EUR 
 

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

FZ čierna   čierna  čierna 
 

D/ Doplnková výbava: 
 

QQ1 Ambiente Lichtpaket - balík prídavného 360,-- EUR 
 osvetlenia - LED systém - prídavné  
 osvetlenie je umiestnené na dverách a  
 palubnej doske  
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 
9ZE Audi phone box 562,-- EUR 
$U1 IU1 Audi smartphone interface 0,-- EUR 
 - umožňuje prepojenie smartfónu s  
 vozidlom a komfortné zobrazenie obsahu  
 prostredníctvom USB pripjenia na MMI-  
 displeji  
 - ovládanie je možné cez MMI prípadne  
 hlasom prostredníctvom smartfónu  
9VD Audi sound system 428,-- EUR 
 - 10 aktívnych reproduktorov  
 - 6-kanálový zosilňovač  
 - výkon 180 Watt  
C1S Disky Alu  8,5Jx20, 5-lú čové, V-dizajn, 2 474,-- EUR 
 kontrastné sivé, leštené  
 pneu 255/40 R20  

4E7 Elektrické otváranie a zatváranie veka 596,-- EUR 
 batožinového priestoru  
7HD Interiérové prvky palubná doska, 866,-- EUR 
 parapety dverí, opierky rúk vo dverách a  
 stredová konzola v umelej koži  
PCZ Kamerový monitorovací systém celého 1 294,-- EUR 
 okolia vozidla  
 - a parkovací systém vpredu a vzadu s  
 bočnými senzormi  
9AQ Klimatizácia komfortná 4-zónová 911,-- EUR 
PGB Komfortný k ľúč - vrátane senzorického 922,-- EUR 
 ovládania piatych dverí  
GB1 LTE podpora pre Audi phone box 0,-- EUR 
PX6 Matrix LED svetlomety s ostrekova čmi 1 742,-- EUR 
 vpredu vrátane zadných LED svetiel s  
 dynamickými smerovkami  - kompletné  
 svetlomety na báze LED technológie  
 vpredu obsahujú nasledovnú  
 funkcionalitu: denné, stretávacie,  
 diaľkové, parkovacie, hmlové (do každého  
 počasia),  odbočovacie, diaľničné,  
 zákrutové a križovatkové osvetlenie  
PNQ MMI naviga čný systém plus s MMI touch - 2 474,-- EUR 
 vyšší stupeň navigačného systému  
 -  farebný displej 10,1" s vysokým  
 rozlíšením 1540 x720  
 - Audi virtual cockpit  
 - individuálny osobný profil - možnosť  
 nastavenia ergonómie, infotainmentu,  
 podvozku a pod. (v závislosti od ďalšej  
 výbavy); celkovo je možné nastaviť až 6  
 osobných profilov  
 - Audi connect Navigation & Infotainment  
 (portfolio podľa dostupnosti)  
6I5 Núdzový asistent 394,-- EUR 
 - spolupracuje so sériovo dodávaným  
 systémom monitorovania opustenia  
 jazdného pruhu  
 - v prípade neaktivity vodiča aktivuje  
 optické, akustické i haptické  
 upozorňovacie prostriedky. Ak ani potom  
 nedôjde k reakcii vodiča, systém vozidlo  
 zastaví, zabezpečí rozsvietenie  



 varovných signálov a v prípade  
 dostupnosti potrebných prostriedkov  
 (podporovaná sieť operátora, a pod.)  
 môže vyslať aj automatické tiesňové  
 volanie.  
4ZD Optikpaket schwarz 675,-- EUR 
 - exteriérové doplnky v čiernom  
 vyhotovení  
 - čierne prvky v oblasti prednej masky  
 Audi Singleframe, čierne lišty na  
 bočných oknách a nárazníkoch vpredu a  
 vzadu  
 - konečný vzhľad závisí od zvoleného  
 modelu a ďalšej príplatkovej výbavy  
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 
6RB Prístrojová doska dvojdielna 0,-- EUR 
PV3 Sedadlá elektricky nastavite ľné vpredu, 1 091,-- EUR 
 pre vodiča s pamäťou  
 - vrátane elektricky nastaviteľných  
 bederných opierok - elektricky  
 nastaviteľá výška, vzdialenosť a sklon  
 sedadla, a taktiež sklon operadla  
GZ2 Servozatváranie dverí 719,-- EUR 

 - elektrické dovretie predných a zadných  
 dverí  
4L6 Spätné zrkadlo automaticky zaclonite ľné 222,-- EUR 
QL5 Stmavené sklá od "B" st ĺpika (Privacy 507,-- EUR 
 Verglasung)  
6NQ Strop vozidla v čiernom látkovom po ťahu 360,-- 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  
1BL Športový podvozok s reguláciou tlmenia 1 270,-- EUR 
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  
6XL Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky 394,-- EUR 
 sklápateľné, s automatickou clonou a  
 Memory funkciou  
 
 
 

 

 

E/ Medzisúčet: 89 745,-- EUR 
F/ Osobitné podmienky (z vybraných položiek): - 9 755,-- EUR 
 

 

G/ Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR: 79 990,-- EUR 
H/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR: 66 658,34 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 21.08.2018  

 
 
 


