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 Q8 50 TDI quattro TT8, 285 k/ 210 KW, TT8-Automatická prevodovkaČíslo komisie: 0729628
A/

Číslo karosérie: WAUZZZF11KD000793

Číslo motora:

Stav km:

Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH:

4MN0L219

Q8 50 TDI quattro TT8, 285 k/ 210 KW, TT8-Automatická prevodovka-

77 400,-- EUR

B/ Farba vozidla:
6Y6Y
šedá daytona perleťová
C/
EI

Farba interiéru:
schwarz-felsgrau

D/

Doplnková výbava:

1 182,-- EUR
Farba palubnej dosky:
čierna-čierna

9PF Adaptívne stierače čelného skla s
integrovanými ostrekovacími dýzami
0N5 Allradlenkung - riadenie všetkých
štyroch kolies. Systém zvyšuje jazdnú
dynamiku a jazdný komfort
prostredníctvom riadenia zadnej nápravy
PCD Asistent Paket Parken
PCN Asistent Paket Tour
- Asistenčný systém pre vodiča
- Audi active lane assist
- Adaptive cruise control s reguláciou
rýchlosti
- ukazovateľ rýchlostných obmedzení
6I6 Audi active lane assist plus Emergency
assist und Stauassistent
UF8 Audi music interface
9ZE Audi phone box s bezdrôtovým nabíjaním
(Wireless Charging)
PCH Audi side assist vrátane Audi pre sence
rear (vzadu)
-systém monitoruje bezpečnú vzdialenosť
pri zmene jazdného pruhu a za pomoci
systémov zmierňuje riziko vzniku
kolíznych situáciíí
IU1 Audi Smartphone Interface
9VS Bang & Olufsen Premium
- s 3D zvukovou reprodukciou, 17
reproduktorov, 16-kanálový zosilňovač,
výkon 730 Watt
4GR Čelné sklo vyhrievané (bezdrôtové)
- akustické a klimakomfortné
C7F Disky Alu 10Jx21, 5-V-lúčov
- S-dizajn, kontrastné sivé, čiastočne
leštené
- pneu 285/45 R21
3GN Fixovacia sada
teleskopická tyč a upevňovací pás
koľajnicový systém
PXC HD Matrix LED svetlomety
s dynamickými smerovkami a zadné LED
svetlá s dynamickými smerovkami a
svetelnou animáciou

439,-- EUR
1 294,-- EUR

1 294,-- EUR
1 462,-- EUR

394,-- EUR
174,-- EUR
562,-- EUR
1 012,-- EUR

336,-- EUR
1 294,-- EUR

664,-- EUR
2 981,-- EUR

315,-- EUR

1 901,-- EUR

Farba koberca:
čierna

KS1 Head-up Display
1 563,-- EUR
- zobrazovanie informácií zo systémov na
čelné sklo
9AQ Klimatizácia komfortná, 4-zónová
900,-- EUR
PG3 Komfortný kľúč vrátane senzorického
1 091,-- EUR
otvárania batožinového priestoru a
súčasne elektrického ovládania krytu
batožinového priestoru
7K3 Kontrola tlaku v pneumatikách
337,-- EUR
QQ2 Kontur/Ambiente Lichtpaket - balík
282,-- EUR
prídavného osvetlenia s možnosťou
nastavenia farebného profilu - LED
systém - k dispozícii je 6
prednastavených farebných profilov
osvetlenia plus možnosť nastavenia
individuálneho farebného profilu (na
výber z 30 farieb); nastavenie
individuálneho profilu je možné
prostredníctvom Audi drive select-módu;
prídavné a kontúrované osvetlenie je
umiestnené na dverách, stredovej konzole
a palubnej doske
GB1 LTE podpora pre Audi phone box
0,-- EUR
PK6 Nezávislé kúrenie s diaľkovým ovládaním 1 766,-- EUR
GS5 Ovládacie tlačidlá na stredovej konzole
214,-- EUR
a v interiéri v čiernom sklenenom
vzhľade so senzorickou odozvou
- vrátane rozšírených prvkov interiéru v
hliníkovom vyhotovení
N1V Poťahy - koža Valcona s vylisovaným
1 294,-- EUR
emblémom S line na predných sedadlách
PQD S-line exteriérový balík výbavy:
2 194,-- EUR
- celolakovaná karoséria;
- S-špecifické nárazníky vpredu a vzadu
so vsadeniami typickými pre S line;
- S-špecifické prahové lišty lakované vo
farbe vozidla so vsadeniami v
platinovosivej farbe;
- nástupné lišty hliníkové vpredu a
vzadu, osvetlené s vpredu s S emblémom;
- difúzor vo výraznom športovom dizajne
vyhotovený v titánovočiernej matnej

farbe, lišta difúzora v platinovosivej
matnej farbe;
- zábrana proti podbehnutiu vpredu a
vzadu v platinovosivej matnej farbe; nápis S line na predných blatníkoch a
prahových lištách;
- nakladacia hrana batožinového
priestoru z ušľachtilej ocele
WQS S-line Sportpaket plus
4 388,-- EUR
- adaptive air suspension sport
- športové sedadlá vpredu s elekricky
nastaviteľnými bedernými opierkami
- obklad interiéru matný česaný hliník
- pedále a opierka nôh na strane vodiča
z ušľachtilej ocele
- nástupné lišty vpredu a vzadu,
hliníkové a osvetlené; vpredu s Semblémom
- nápisy S line na predných blatníkoch
- strop vozidla v čiernom látkovom
poťahu
- nakladacia hrana batožinového
priestoru z ušľachtilej oclele
- Multifunkčný kožený volant 3-ramenný s
multifunkciou plus a funkciou radenia
(1XW) a hlava radiacej páky budú dodané
v S line vyhotovení s perforovanými
vsadeniami
3NS Sedadlá v druhom rade plus
247,-- EUR
PV6 Sedadlá vpredu elektricky nastaviteľné,
2 159,-- EUR

s pamäťou
4A4 Sedadlá vyhrievané predné a dve zadné
900,-- EUR
krajné v 2.rade s oddelenou reguláciou
FY2 Singleframe maske in Platinumgrau matt
0,-- EUR
VW0 Sklá - bočné akustické dvojité zasklenie
562,-- EUR
- zníženie vonkajšieho hluku
QL5 Sklá - stmavené od "B" stĺpika
507,-- EUR
(Privacy Verglasung)
6E6 Stredová opierka rúk vpredu - komfortná
214,-- EUR
3S1 Strešné nosiče chrómové
450,-- EUR
3FU Strešné okno elektrické panoramatické
1 744,-- EUR
- dvojdielne, s možnosťou komfortnej
manipulácie prostredníctvom diaľkového
ovládania
PC3 Strmene bŕzd vredu a vzadu červené
450,-- EUR
lakované (18´´ECE)
QR9 Ukazovateľ rýchlostných obmedzení
225,-- EUR
2C7 Volant - elektricky nastaviteľný v dvoch
450,-- EUR
smeroch
1XP Volant - kožený, 3-ramenný, multifunkčný
247,-- EUR
plus, vyhrievaný, s funkciou radenia
6XL Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky
0,-- EUR
sklápateľné s automatickou clonou a
pamäťou
(elektricky nastaviteľné, vyhrievané)

E/

Medzisúčet:

114 888,-- EUR

F/
G/

Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR:
Kúpna cena spolu bez DPH v EUR:

114 888,-- EUR
95 740,29 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 01.08.2018
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