CENOVÁ PONUKA
Kupujúci

Predávajúci

Auto Gábriel s.r.o.2

Auto Gábriel, s.r.o. Košice

Sídlo/bydlisko: Ul. Osloboditeľov 70
040 17, Košice

Sídlo: Ulica osloboditeľov 70,
040 01 Košice

Kontakt: +421905410746, andrea.simkova@gabriel.sk,

Kontakt: adam.kovacs@gabiel.sk

Zapísaný v OR:
Register:
Vložka: , Oddiel:
IČO/č.OP: 31699090, DIČ/IČDPH: SK2020481771

Zástupca: Mgr.Adam Kovacs
Kontakt: +421907094616
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN : BIC/SWIFT:

Bankové spojenie: IBAN

Konfigurácia vozidla
Model: Volkswagen Crafter Dodávka L4H3 35 2,0 BiTDI FWD, 177 k/ 130 KW, 6-stupňová prevodovka
Číslo komisie: 515976
A/

Číslo karosérie:

WV1ZZZSYZK9002318

Číslo motora:

Stav km: 15000

Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH:

SYCB8A10

Crafter Dodávka L4H3 35 2,0 BiTDI FWD, 177 k/ 130 KW, 6-stupňová prevodovka

B/ Farba vozidla:
0P0P
Biela Candy
C/ Farba interiéru:
AS
čierna Titán
D/

31 284,-- EUR
0,-- EUR

Farba palubnej dosky:
čierna Titán - Palladium

Farba koberca:
svetlá šedá

Doplnková výbava:

9CW 4 LED svetlá v nákladnom priestore
4UF Airbag vodiča a spolujazdca
-spolujazdcov s deaktiváciou
7AQ 8QJ Alarm s kontrolou interiéru
-monitorovanie len v kabíne vodiča
-záložná siréna
-ochrana proti odtiahnutiu
-2 vyklápacie kľúče s DO
ZA3 Balík Svetlá a viditeľnosť
-svetelný senzor - automatická
aktivácia stretávacích svetlometov
(funkcia "Leaving Home" a manuálne i
"Coming Home")
-dažďový senzor
ZK1 Climatic
-poloautomatická klimatizácia v kabíne
vodiča
KA1 Cúvacia kamera "Rear View"
3CG Deliaca priečka s pevným oknom
5BD Drevená podlaha v nákladnom priestore
33B Dvojsedadlo spolujazdca so sklopným
operadlom a madlom pre stredného
pasažiera
-s odkladacím priestorom v opierke/
sklopným stolíkom
-výklopný sedák delený 50:50
6K2 Front Assist a City Emergency Brake
-systém monitoruje priestor pred
vozidlom a v prípade prekážky dokáže
upozorniť šoféra, či pribrzdiť
vozidlo pre minimalizovanie/predídenie
zrážke.
8IT LED predné svetlomety
2ZA Multifunkčný volant
-pre obsluhu rádia a telefónu
5DU Obloženie bočné batož. prepravného
priestoru z preglejky až do výšky

178,80 EUR
216,-- EUR
360,-- EUR

249,60 EUR

1 678,80 EUR

255,60 EUR
74,40 EUR
691,20 EUR
174,-- EUR

265,20 EUR

1 062,-- EUR
314,40 EUR
675,60 EUR

strechy
3TP Odpružené sedadlo vodiča ergoComfort
-nastavenie pozdĺžne a výškovo
-nastavovanie sklonu operadla a sedáku
-4-smerovo nastaviteľná elektrická
bedrová opierka
-2 lakťové opierky
-odpruženie s nastavením hmotnosti
vodiča
7X2 Parkovacie senzory vpredu a vzadu
9M5 Prikurovač s podporou ohrevu motora
Z34 Rádio Media
-4 reproduktory
-farebný 8" TFT dotykový displej s
pohybovým senzorom
-Aux, SD a USB slot
-Bluetooth
-CD/Mp3 prehrávanie
-App-Connect
6XN Spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné
a vyhrievané
QE4 Stropná galéria - úložný priestor pod
strechou, 2x stropný odkladací
priečinok (1-DIN) a svetlo na čítanie
8WH Svetlomety do hmly vpredu aktívne
-automatické rozsvietenie pri odbočovaní
8T6 Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
4L2 Vnútorné spätné zrkadlo, zacloniteľné
-svetelný senzor
4A3 Vyhrievané predné sedadlá
-s oddelenou reguláciou vodiča a
spolujazdca

564,-- EUR

612,-- EUR
612,-- EUR
687,60 EUR

184,80 EUR
152,40 EUR

255,60 EUR
361,20 EUR
0,-- EUR
284,40 EUR

E/
F/

Medzisúčet:
Osobitné podmienky (z vybraných položiek):

39 847,20 EUR
- 6 947,20 EUR

G/
H/

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

32 900,-- EUR
27 416,67 EUR

Kúpna cena a príslušná sadzba dane budú na faktúre zaokrúhlené v súlade s platnými cenovými a daňovými predpismi.
Cenová ponuka nie je záväzná.
Poznámky: Predvádzacie vozidlo, nájazd cca 15 000km.

Sériová výbava:
...5RGS...
-5 ročný grátis servis (max 250 000 km/
5 prehliadok)
1 vyklápací kľúč s DO
-2. kľúč pevný bez DO
16" kotúčové brzdy vpredu
-priemer 303 mm
2 štandardné svetlá v nákladnom
priestore
2x 12 V zásuvka v kabíne
3-bodový bezpečnostný pás vodiča s
elektronickým predpínačom
3-bodový bezpečnostný pás vodiča s
elektronickým predpínačom
Airbag vodiča.
Asistent bočného vetra
Asistent rozjazdu do kopca
Bez detskej poistky v priestore pre
pasažierov.
Bez spätného vnútorného zrkadla
Bezpečnostné a asistenčné systémy:
-ESP-elektronický stabilizačný program
-ABS-antiblokovací brzdový systém
-ASR-protipreklzový systém
-EDL- elektronická uzávierka
diferenciálu
-brzdový asistent
-výstražné svetlá pri núdzovom brzdení.
-Multikolízna brzda
Bočné pozičné svetlá
Centrálne zamykanie s DO bez Safelocku
-ovládanie zvnútra
Deliaca priečka bez okna.
Dvojsedadlo spolujazdca so sklopným
operadlom
-s odkladacím priestorom v opierke/
sklopným stolíkom
-výklopný sedák delený 50:50
Dvojsedadlo spolujazdca so sklopným
operadlom
-s odkladacím priestorom v opierke/
sklopným stolíkom
-výklopný sedák delený 50:50
Elektricky ovládané predné okná
Emisný štandard Euro 6
-filter pevných častíc (DPF) a AdBlue
pre TDI motory
Gumová podlaha v kabíne vodiča
Halogénové svetlomety (H7)
Imobilizér
Izolačné sklá (zelené)
Látkové poťahy Austin
Madlo na nastupovanie na deliacej stene
Nárazník šedý s lakovanou vrchnou
časťou
Nefajčiarska výbava
-12V zásuvka a 4x držiak na nápoje na
palubnej doske
Oceľové disky 6,5Jx16 strieborné
-nosnosť 1050kg ET60
Odkladacia priehradka s uzáverom,
uzamykateľná, s osvetlením
Odkladacia priehradka s uzáverom,
uzamykateľná, s osvetlením

Palivová nádrž 75l.
Palubný počítač "Plus"
Pneumatiky 205/75 R16 C113/111
-znížený valivý odpor
Pohon predných kolies.
Posuvné dvere na pravej strane.
Predĺžený servisný interval
-50000km /2 roky
Predná náprava - 1 800 kg
Prestavbársky terminál a príprava na
riadiacu jednotku
-určené pre prestavbárov
Prestavbársky terminál a príprava na
riadiacu jednotku
-určené pre prestavbárov
Prihlásenie ako vozidlo s CPH 3 500kg
Rádio Audio
-2 reproduktroy
-monochromatický TFT displej
-Aux, SD a USB slot
-Bluetooth
-nemá slovenčinu
Rádio Audio
-2 reproduktroy
-monochromatický TFT displej
-Aux, SD a USB slot
-Bluetooth
-nemá slovenčinu
Rezervné koleso s diskom z ocele
-náradie a zdvihák
Rezervné koleso s diskom z ocele
-náradie a zdvihák
Rozlišovací kód
Rozlišovací kód - Slovensko
Rozlišovací kód - Slovensko
Samostatné denné svetlomety
-separátne svetlomety pre denné
svietenie, permanentne svietiace za
jazdy
Sedadlo vodiča obyčajné
-nastavenie pozdĺžne
-nastavenie sklonu operadla
Servotronic
-posilňovač riadenia s premenlivým
účinkom v závislosti od rýchlosti
vozidla
Signalizácia nezapnutého bezpečnostného
pásu vodiča
Spätné zrkadlá manuálne nastaviteľné
zvonku
Spätné zrkadlo vľavo konvexné
širokouhlé s integrovaným LED smerovým
svetlom
Spätné zrkadlo vpravo konvexné
širokouhlé s integrovaným LED smerovým
svetlom
Štart - Stop systém
-rekuperácia brzdnej energie
Tlmenie a pruženie štandard
Vysoká strecha (H3) vo farbe vozidla
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant.
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