
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 Q5 Sport 40 TDI quattro STR, 190 k/ 140 KW, STR-Automatická prevodovka-  
 
Číslo komisie: 0731912 Číslo karosérie: WAUZZZFY4K2085699   Číslo motora:  Stav km: 

 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 
 

FYBBFY19 Q5 Sport 40 TDI quattro STR, 190 k/ 140 KW, STR-Automatická prevodovka- 50 520,-- EUR 
 

B/ Farba vozidla: 
2D2D modrá navarra metalíza  1 012,-- EUR 
 

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

D/ Doplnková výbava: 
 
8G1 Asistent diaľkových svetiel 169,-- EUR 
PCN Asistent Paket Tour 1 396,-- EUR 
  - Adaptive cruise control  

  - Audi active lane assist  

  - Audi pre sense plus  

  - Ukazovateľ dopravných obmedzení  

PCM Assistenzpaket Stadt 1 171,-- EUR 
  - kameru vzadu  

  - parkovací systém plus  

  - Audi side assist  

  - Audi pre sense rear (vzadu)  

9ZE Audi phone box s bezdrôtovým nabíjaním 404,-- EUR 
9VD Audi Soundsystem - 10 aktívnych repro. 326,-- EUR 
9S8 Audi virtual cockpit 562,-- EUR 
WBT Balík výbavy Komfort 1 839,-- EUR 
  -  komfortný kľúč s alarmom - bezkľúčová  

  manipulácia  

  - komfortná automatická klimatizácia  

  3-zónová  

WPP Balík výbavy Technik 348,-- EUR 
  - Audi connect  

8I6 Bederné opierky pneumaticky nastaviteľné 551,-- EUR 
  s masážnou funkciou (trvanie masáže cca  

  10 min.)  

PRA Disky Alu 8Jx19, 5-lúčové,Dynamik dizajn 1 350,-- EUR 
  leštené,  

  235/55 R19  

$GB PGB Komfortný kľúč so senzorickým otváraním664,-- EUR 
  batožinového priestoru vrátane  

  elektrického otvárania a zatvárania  

  dverí batožinového priestoru plus alarm  

  s ochranou proti odtiahnutiu  

PX2 LED svetlomety 1 338,-- EUR 
QQ1 Lichtpaket - balík prídavného osvetlenia 214,-- 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  

GB1 LTE podpora pre Audi phone box 0,-- EUR 
PNQ MMI Navigation plus s MMI touch 3 193,-- EUR 
  - navigačný systém s 8,3" farebným  

  displejom s vysokým rozlíšením -  

  aktualizácia máp online  

  - MMI touch, možnosť hlasového  

  ovládania, viacero možností voľby trasy  

  s farebným vyobrazením na mape  

  - ukážka 3D modelu mesta s vyobrazením  

  dôležitých alebo zaujímavých bodov  

  - dynamické navigovanie, pevný disk  

  využiteľný aj pre ukladanie hudby  

  - DVD-mechanika podporujúca MP3, WMA a  

  AAC  

  - čítačka na 2 SD karty  

  - rozhranie Audi connect, Bluetooth  

  rozhranie, USB  

5MT Obklad interiéru - Eiche grau - dub sivý 540,-- EUR 
N7U Poťah v kombinácii Alcantara/koža 1 462,-- EUR 
3L5 Sedadlá vpredu elektricky nastaviteľné 860,-- EUR 
4A3 Sedadlá vpredu vyhrievané 426,-- EUR 
6NQ Strop vozidla látka - čierna 287,-- EUR 
9JE USB dobíjacie rozhranie pre pasiažierov 27,-- EUR 
  vzadu  

5ZC Variabilné opierky hlavy pre vodiča a 141,-- EUR 
  spolujazdca  

1XW Volant - kožený, 3-ramenný, multifunkčný 169,-- EUR 
  plus  

6XE Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky 253,-- EUR 
  nastaviteľné, vyhrievané a sklopné  
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E/ Medzisúčet: 69 222,-- EUR 
F/ Osobitné podmienky (z vybraných položiek): - 9 232,-- EUR 
 

 

G/ Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR: 59 990,-- EUR 
H/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR: 49 991,67 EUR 
 

 

 
Kúpna cena a príslušná sadzba dane budú na faktúre zaokrúhlené v súlade s platnými cenovými a daňovými predpismi.  
Cenová ponuka nie je záväzná. 
 
Kúpou vozidla Audi získava zákazník prémiové benefity v cene vozidla: 
 
- predĺženú fabrickú záruku 2+1 rok (90.000 km) grátis 
- 3 ročný Audi servis (120.000 km) grátis 
- garancia mobility - pomoc v núdzi na území celej EU cez operátora 0800 145 136 
- možnosť predĺženia fabrickej záruky za príplatok na: 
   2+2 roky (120.000 km) alebo 
   2+3 roky (150.000 km) 
 
 
Ponuka zo dňa 24.06.2019  
 
Sériová výbava: 
 

3-ročný bezplatný servis vozidla 
8 Reproduktorov 
ABS s antiblokovacím systémom 
Airbag na strane vodiča a spolujazdca 
Akustický parkovací systém vzadu 
ASR protipreklzový systém 
Audi pre sense City 
Bezpečnostné skrutky kolies 
Bi-Xenónové svetlomety 
Bluetooth rozhranie 
Bočné airbagy vpredu 
Disky Alu 8Jx18, 5-ramenné, Stern-dizajn 
 pneu 235/60 R18 
EBV brzdy s elektronickým rozdelovaním 
 brzdnej sily 
EDS elektronická uzávierka diferenciálu 
Elektrické ovládanie okien 
Elektromechanická parkovacia brzda 
Elektronický imobilizér 
Fajčiarska výbava - popoľník a zapaľovač 
Funkcia denných stretávacích svetiel 
Hlavové airbagy vpredu a vzadu 
Hmlové svetlá 
Koberčeky látkové vpredu a vzadu 
Kontrola tlaku v pneumatikách 
Kontrola zapnutia bezpečnostných pásov 
Kotúčové brzdy vpredu 
Kotúčové brzdy vzadu 
Kryt batožinového priestoru 
Kryty vonkajších zrkadliel vo farbe 
 vozidla 
LCD displej 7´´ 
LED zadné svetlomety 
MMI Radio plus 
Nárazníky zosilnené 
Návod po slovensky 
Obklad interiéru - aluminium Rhombus 
Okenné ozdobné lišty strieborné 
Operadlo zadných sedadiel, delené a 
 sklápateľné 40:20:40 
Palubný počítač s monochrom. displejom 
Poťahy - látka Impressum 

Predĺžená záruka 2+1 do 90.000km 
Quattro - permanentný pohon všetkých 
 kolies 
Rezervné miestošetriace koleso s 
 kompresorom 
Sedadlá vpredu - manuálne výškovo 
 nastaviteľné 
Sedadlá vpredu športové 
Servotronic 
Sklá - determálne, bočné a zadné 
Stĺpik volantu nastaviteľný v dvoch 
 smeroch 
Strešné nosiče - strieborné 
Strešný spojler 
Strop vozidla v látkovom poťahu 
Svetelný a dažďový senzor 
Svetlomety do hmly 
Špeciálny štítok 
Tretie brzdové svetlo 
Typový štítok 
Ukazovateľ vonkajšej teploty 
Ukotvenie detskej sedačky ISO FIX, 
 na postranných sedadlách vzadu, 
 deaktivátor airbagu 
Upevňovacie oká integrované v 
 koľajničkách v batožinovom priestore 
Variabilný servisný interval (30 000km 
 alebo 2 roky) 
Vnútorné spätné zrkadlo s autom. clonou 
Volant - kožený, multifunkčný, 3-ramenný 
Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky 
 nastaviteľné a vyhrievané, lakované vo 
 farbe vozidla 
Všetky miesta na sedenie s opierkami 
 hlavy 
Výstražný trojuholník 
 
 
 
 
 

 
Zoznam sériovej výbavy vytvorený dňa 24.06.2019 

 
 


