
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 Q3 35 TFSI STR, 150 k/ 110 KW, STR-Automatická p revodovka-   
 
Číslo komisie:  Číslo karosérie:    Číslo motora:  Stav km: 

 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 
 

F3BAZG18 Q3 35 TFSI STR, 150 k/ 110 KW, STR-Automatická prev odovka- 35 050,-- EUR 
 

B/ Farba vozidla: 
M9M9 oranžová puls   388,-- EUR 
 

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

D/ Doplnková výbava: 
 
PG2 Alarm 483,-- EUR 
IT2 Audi connect Navigation & Infotainment 0,-- EUR 
EL3 Audi connect Navigation & Infoteinment 0,-- EUR 
  plus - zariadenie  
9ZE Audi phone box 450,-- EUR 
  - umiestnený v stredovej opierke rúk  
  vpredu umožňuje prepojeneie vlastného  
  mobilného telefónu s vozidlom a tým  
  využitie handsfree, hlasového ovládania  
  funkcií telefónu, pripojenia na anténu  
  vozidla a možnosť dobíjania  
  prostredníctvom USB alebo bezdrôtovým  
  spôsobom; ovládanie je možné  
  prostredníctvom MMI, multifunkčného  
  volantu, alebo hlasových pokynov  
UI2 Audi smartphone interface 602,-- EUR 
9VD Audi sound system 326,-- EUR 
  - 10 aktívnych reproduktorov  
  - 6-kanálový zosilňovač  
  - výkon 180 Watt  
9S1 Audi virtual cockpit 203,-- EUR 
  - plne digitálna prístrojová doska  
  10,25" s možnosťou zobrazovania  
  rozšíreného množstva informácií v  
  závislosti od ďalšej príplatkovej  
  výbavy, napr. navigačného systému;  
  možnosť zobrazenia "Sport" alebo  
  "Klassik"  
9JC Fajčiarska výbava 33,-- EUR 
9AK Klimatizácia komfortná automatická 664,-- EUR 
  s reguláciou závislou od slnečného jasu  
PX2 LED svetlomety vpredu a LED zadné svetlá 1 001,-- EUR 
  s dynamickými smerovkami,  
  - vrátane diaľkového nastavenia  
  svetlometov  
QQ1 Lichtpaket 282,-- EUR 
  - LED osvetlenie interiéru  

GB1 LTE podpora pre Audi phone box 0,-- EUR 
1G9 Miesto šetriace rezervné koleso 141,-- EUR 
5TD Obklad interiéru - aluminium silber 253,-- EUR 
8X1 Ostrekova če predných svetlometov 298,-- EUR 
7X2 Parkovací systém plus 843,-- EUR 
  akustický a optický parkovací systém  
  vpredu a vzadu (optický pomocou MMI)  
PNV Príprava pre MMI Navigation plus - 927,-- EUR 
  obsahuje MMI Radio plus, 10,1" farebný  
  displej (rozlíšenie 1540x720) vrátane  
  ozdobných prvkov v čiernom sklenenom  
  vyhotovení na palubnej doske; prípravu  
  pre navigačný modul MMI Navigation plus  
  a prípravu pre Audi connect Notruf &  
  Service  
4A3 Sedadlá vpredu vyhrievané 382,-- EUR 
5KR Sedadlo zadné delené, sklopné so 135,-- EUR 
  stredovou opierkou a držiakom na pohár  
4L6 Spätné zrkadlo automaticky zaclonite ľné 196,-- EUR 
  - bezrámové  
QE1 Systém odkladacích priestorov v 236,-- EUR 
  interiéri  
  - obsahuje: odkladacie sieťky na zadnej  
  strane operadiel predných sedadiel  
  - odkladací priečinok pod prednými  
  sedadlami  
  - multifixačný bod v priestore pre nohy  
  spolujazdca  
  - uzamykateľnú príručnú skrinku  
8T6 Tempomat 337,-- EUR 
1XW Volant - kožený, 3-ramenný, multifunk čný 168,-- EUR 
  plus  
1S1 Zdvihák 29,-- EUR 
 
 
 

  

 

E/ Medzisúčet: 43 427,-- EUR 
F/ Osobitné podmienky (z vybraných položiek): - 5 437,-- EUR 
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G/ Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR: 37 990,-- EUR 
H/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR: 31 658,33 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  
4 reproduktory vpredu  
ABS s antiblokovacím a antipreklzovacím  
 systémom (ASR) 
Airbag na strane vodi ča a spolujazdca  
ASR protipreklzový systém  
Audi drive select  
Audi hill hold assist  
 systém zabezpečuje plynulý rozbeh pri 
 stúpaní 
Audi hold assist  
 (plynulý rozbeh pri stúpaní bez použitia 
 ručnej brzdy) 
Audi pre sense basic - preventívna  
 ochrana cestujúcich pri náraze 
Audi pre sense front s rozpoznávaním  
 chodcov 
Audi side a active lane assist  
Automatická prevodovka  
Automaticko-statická kontrola nastavenia  
 svetiel 
Bezpečnostné skrutky  
Bluetooth rozhranie  
Bočné airbagy vpredu vrátane hlavových  
 airbagov 
Centrálne zamykanie s dia ľkovým  
 ovládaním 
Detská poistka  
Digitálna prístrojová doska  
 - plne digitálny 10,25" displej pre 
 zobrazenie tachometra, stavu a spotreby 
 paliva, času, vonkajšej teploty a 
 ďalších funkcií palubného počítača - 
 druh zobrazenia "Klassik" (klasické) 
Disky Alu 7Jx17, 5-dvojitých lú čov, pneu  
 215/65 R17 
Doživotná garancia Audi mobility  
EBV brzdy s elektronickým rozdelovaním  
 brzdnej sily 
eCall - núdzové volanie  
EDS elektronická uzávierka diferenciálu  
Elektromechanická parkovacia brzda  
Elektromechanické servoriadenie  
Elektronický imobilizér  
ESC elektronický stabiliza čný program  
Funkcia denných stretávacích svetiel  
Integrálny systém hlavových opierok  
Interiérové prvky bez koženej výbavy  
Interiérové prvky na palubnej doske -  
 Matná čierna 
ISOFIX s deaktiváciou airbagu spolujazda  
Klimatizácia manuálna  
Kober čeky vpredu a vzadu  
Kontrola obsadenosti sedadla  
Kontrola tlaku v pneumatikách  
Krajina schválenia  
Kryty vonkajších zrkadiel lakované vo  
 farbe karosérie 
Manuálne otváranie/zatváranie kufra  

MMI Radio  
Multifunk čná kamera  
Nakladacia hrana batožinového priestoru  
 plastová 
Náradie  
Nástupné lišty vpredu - plastové  
Návod po slovensky  
Nefajčiarska výbava  
 - 12V zásuvka vpredu a vzadu 
 - bez popolníka 
Nezatmavené sklá  
Obklad interiéru - micrometallic silber  
 (strieborný) 
Obmedzova č rýchlostí  
Ochranná fólia  
Okná elektricky ovládané  
Opierka na nohu  
Ozdobné lišty okolo okien = čierne  
Označenie modelu pod ľa nového typu  
 značenia 
Podvozok - štandardný  
Poťahy - látka Argument  
Pozinkovaná karoséria  
Pred ĺžená záruka 2+1 do 90.000km  
Predný nárazník štandardný  
Prídavné prístroje  
Sedadlá vpredu - manuálne výškovo  
 nastaviteľné 
Sedadlá vpredu štandardné  
Sériové svetlomety  
Sklá - determálne, čelné zvukovoizola čné 
 so sivým pásom 
Start-Stop-System  
Stredová opierka rúk vpredu  
Strešné nosi če - ČIERNE 
Strešný spojler  
Strop vozidla v látkovom po ťahu  
SUV 
Systém rozpoznávania chodcov a cyklistov  
Tire mobility system - lepiaca sada  
Typový štítok  
USB rozhranie typu A  
Variabilný servisný interval (30 000km  
 alebo 2 roky) 
Vnútorné osvetlenie  
Volant - kožený, multifunk čný, 3-ramenný  
Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky  
 nastaviteľné, vyhrievané 
Vonkajšie spätné zrkadlo pravé asférické  
Výstražný trojuholník  
Zadné sedadlá plus - nastavite ľné (sklon  
 a vzdialenosť); operadlo zadných 
 sedadiel delené a sklápateľné v pomere 
 40:20:40 
Zadné svetlomety  
Zásuvka 12V na stredovej konzole  
Zrkadlo vnútorné manuálne zaclonite ľné 
 
 
 
 
 

 

 
 


