
 

 

 

 

 

CENOVÁ PONUKA  

 
Kupujúci 

Auto Gábriel s.r.o.2 

Sídlo/bydlisko: Ul. Osloboditeľov 70 

040 17, Košice 

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

 
Zapísaný v OR: 

Register: 

Vložka: , Oddiel: 

IČO/č.OP: 31699090, DIČ/IČDPH: SK2020481771 

Bankové spojenie: IBAN 

Predávajúci 

Auto Gábriel, s.r.o. Košice 

Sídlo: Ulica osloboditeľov 70, 

040 01 Košice 

Kontakt: 0907 094 616 

Zástupca: Mgr.Adam Kovacs 

Kontakt: adam.kovacs@gabriel.sk 

 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
IBAN : BIC/SWIFT: 

 

Konfigurácia vozidla 
 

Model: Volkswagen T6 Caravelle Comfortline LR 2,0L TDI 4Motion, 150 k/ 110 KW, 6-stupňová prevodovka 
 

Číslo komisie: 517050 Číslo karosérie: WV2ZZZ7HZKH077645 Číslo motora: Stav km:15 000 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 

SGJTF111 T6 Caravelle Comfortline LR 2,0L TDI 4Motion, 150 k/ 110 KW, 6-stupňová prevodovka 42 588,-- EUR 
 
B/ Farba vozidla: 

B4B4 Biela Candy 0,-- EUR 
 

C/ Farba interiéru: Farba palubnej dosky: Farba                                                                             koberca: 
ZF  Sivá Moon Rock Čierna Titán - sivá Moon Rock  Čierna 

 

D/ Doplnková výbava: 

 
ZN8 8 miestne prevedenie (2+3+3) 980,40,-- EUR PXF LED predné svetlomety 1 518 EUR 

-samostatné sedadlo vodiča a  -LED denné, stretávacie a diaľkové  

spolujazdca  predné svetlomety  

-3 individuálne sedadlá (na bokoch Easy 
Entry) v 2. rade sedadiel 

 -štandardné koncové svetlá 
-automatické nastavenie sklonu 

 

-trojsedadlo v 3. rade sedadiel 
-modulárne upevnenie sedadiel 

ZZ9 Air Care Climatronic 

 

1 186,80 EUR 

2G2 Palivová nádrž 80l. 

-TDI aj 13l AdBlue nádrž. 
7X2 Parkovacie senzory vpredu a vzadu 

75,60 EUR 

 
674,40 EUR 

-3 zónová automatická klimatizácia 
-2. výparník klimatizácie a 2. výmenník 
kúrenia v priestore pre cestujúcich 
-anti-alergický filter 

7AL Alarm s kontrolou interiéru 

-záložna siréna 
-ochrana proti odtiahnutiu 

4K3 Centrálne zamykanie s DO a Safelockom 
-ovládanie zvnútra 
-Safelock- vozidlo sa dá zvnútra 
otvoriť pomocou páčky otvárania dverí i 
po uzamknutí vozidla diaľkovým 
ovládaním (aktivácia dvojitým stlačením 
kľúča). 

PG1 CPH 3,2t + zosilnené 16" oceľové disky 

-celková prípustná hmotnosť vozidla 
zvýšená na 3,2t 
-4 oceľové kolesá 6.5J x 16 so zvýšenou 
nosnosťou 
-pruženie/tlmenie určené pre vozidlá s 
celkovou prípustnou hmotnosťou 3200 kg 

 
 
 

322,80 EUR 

 
 

0,-- EUR 

 
 
 
 

 
871,20 EUR 

5Q2 Posuvné dvere vľavo 

3S4 Strešná C- koľajnička 
-príprava pre montáž posuvného 
strešného nosiča 

8T2 Tempomat 
3B5 Úchytky ISOFIX pre 2. a 3. rad sedadiel 

-úchytky na detské sedačky a 3. 
kotviaci bod Top Tether za sedadlom 

8X1 $PX Vyhrievané dýzy ostrekovačov 

-ostrekovače predných svetlometov a 
predného skla s vyhrievanými dýzami 
-ukazovateľ stavu čistiacej kvapaliny 
(cenové zvýhodnenie v spojení s LED 
svetlometmi) 

4A3 Vyhrievané predné sedadlá 
-s oddelenou reguláciou vodiča a 
spolujazdca 

ZH1 Zadné krídlové dvere s oknom 

-vyhrievané okno, štandardné zadné 
svetlá 

837,60,-- EUR 

142,80 EUR 

 
 

333,6,-- EUR 

0,-- EUR 

 
 

0,-- EUR 

 
 
 

 
448,80 EUR 

 
 

356,4,-- EUR 

-zosilnený zdvihák a náradie    

ZU8 Gumová podlaha v kabíne a v priest. 0,-- EUR   

pre cestujúcich 
ZL4 Kožený volant a radiaca páka 178,80,-- EUR 
 
E/ Medzisúčet: 50 515,20,-- EUR 
F/ Osobitné podmienky (z vybraných položiek):                                                                                                              - 12 615,20,-- EUR 

 

G/    Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR:                                                                                                                     37 900,00,-- EUR 

H/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR:                                                                                                                               31 583,33,-- EUR 
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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: 

16" podvozok a 16" brzdový systém 
2 vyklápacie kľúče s DO. 

2. rad sedadiel - dvojsedadlo s opierkou 

pri posuvných dverách 
3. rad - trojsedadlo 

- so sklopným zadným operadlom 
zvinovacie 

3x chrómová lišta na maske chladiča 
4 reproduktory 

7 miestne prevedenie (2+2+3) 

-samostatné sedadlo vodiča a 
spolujazdca 
-dvojsedadlo s lakťovou opierkou v 2. 
rade sedadiel 
-trojsedadlo v 3. rade sedadiel 

Airbag vodiča a spolujazdca 

-spolujazdcov s deaktiváciou 
Asistent rozjazdu do kopca 

Bedrová opierka pre predné sedadlá 

-manuálne nastaviteľné 
Bluetooth na pripojenie telefónu 

Bočné a hlavové airbagy vpredu 
Bočné pevné okná vľavo 

-pevné okná vpredu a vzadu v priestore 
pre pasažierov 

Bočné pevné okná vpravo 

-pevné okná vpravo v priestore pre 
pasažierov 

Bočné smerové svetlá s chrómovým lemom 
Celková prípustná hmotnosť 3080 kg. 

Celoplošné kryty kolies 16" 

Centrálne zamykanie s DO bez Safelocku 

-ovládanie zvnútra 
Climatic v kabíne, kúrenie vpredu/vzadu 

-poloautomatická klimatizácia Climatic 
v kabíne 
-2. výmenník kúrenia v priestore pre 
cestujúcich 

Determálne laminované čelné sklo 
Detská poistka na posuvných/zadných 

dverách 
Dlhý rázvor - 3400 mm 

Dodatočná 12 V zásuvka vpredu 

-na vrchu prístrojovej dosky 
Dodatočné tesnenie proti prachu 

Dodatočné zvukové tesnenie interiéru. 
Dvojtónový klaksón 

Elektronický stabilizačný systém s 

brzdovým asistentom, ABS, ASR, EDL a 
asistentom rozjazdu do kopca a 
multikolíznou brzdou 
-tlačidlo na deaktiváciu ASR 

Emisný štandard Euro 6 

-filter pevných častíc (DPF) a AdBlue 
pre TDI motory 

Halogénové svetlomety (H7) 

Hlavové opierky nastaviteľné 

-vpredu výškovo nastaviteľné, vzadu 
výškovo a sklonovo 

Chladiaca kvapalina R1234yf 
Imobilizér 

Indikátor stavu čistiacej kvapaliny 

Izolačné sklá (zelené) 

Kobercová podlaha v kabíne vodiča 

Kobercová podlaha v priestore pre 

pasažierov 
Koncové svetlo do hmly 

Kontrola zmeny tlaku v pneumatikách. 

Kotúčové brzdy na všetkých kolesách 

Kotviace oká v nákladnom priestore (KR 

 
 

6x, LR 8x) 
Lakťové opierky vpredu 
Náradie a zdvihák 

Nárazníky vo farbe karosérie 

Nastavenie sklonu svetlometov 

Nefajčiarska výbava 

-12V zásuvka v stredovej konzole 
Nezávislé zavesenie všetkých kolies 
Obloženie strechy komfortné 

-komfortné obloženie v kabíne vodiča a 
v priestore pre pasažierov (2x stropná 
lišta s vyústením klimatizácie a 
osvetlením) 

Oceľové disky 6.5Jx16 

Odkladacie priestory vo dverách 

Odomykanie výklopných dverí i zvnútra 
-tlačidlo na vnútornej strane dverí 
-otváranie i pomocou DO 

Ochrana nakladacej hrany plastová 
Osvetlenie nástupných schodíkov 

-schodíky v kabíne a v priestore pre 
pasažierov s osvetlením. 

Otváranie okien elektrické 
Palivová nádrž 70l, AdBlue nádrž 13l. 

Palubná doska štandardná 

Palubný počítač "Plus" 
Peľový a prachový filter 

Pneu 215/65 R16 C 106/104 T 

-znížený valivý odpor 
Posilňovač riadenia 

-výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant 
Posuvné dvere vpravo, za spolujazdcom 
Predĺžený servisný interval 

-40000km /2 roky 
Prevedenie so sedadlami - do 9 miest 

-!!! hovorí o maximálnom potenciálnom 
počte sedadiel v konkrétnom vozidle- 
nie o počte dodaných sedadiel!!! 

Prikurovač s podporou ohrevu motora 
Rádio Audio 

-monochromatický TFT displej 
-Aux, SD a USB slot 
-nemá slovenčinu 

Rezervné koleso z ocele 
Roletky proti slnku na bočných oknách 

-v priestore pre cestujúcich 
Rozlišovací kód 

Rozlišovací kód - Slovensko 
Rozpoznanie únavy vodiča 

Samostatné denné svetlomety 

-separátne svetlomety pre denné 
svietenie, permanentne svietiace za 
jazdy 

Sedadlá vpredu výškovo nastaviteľné 

Sedadlo spolujazdca ako jednosedadlo. 

Sedadlo vodiča obyčajné 

Signál nezapnutého bezp. pásu vodiča 

Sklápacie kľučky na strope. 

Slnečné clony so zrkadlom a osvetlením. 
Spätné zrkadlá a kľučky vo farbe 

karosérie 
Spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné 

a vyhrievané 
Spätné zrkadlo vľavo konvexné 

Spätné zrkadlo vpravo konvexné 

Stierače čelného skla-manuálny cyklovač 

Stmievateľné osvetlenie palubnej dosky 

Štandardná strecha 

-príprava na strešný nosič (8 
kotviacich bodov) 
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Štandardné tlmenie a pruženie 

Štart - Stop systém 
-rekuperácia brzdnej energie 

Typový štítok pre osobné vozidlá - M1 
Úchytky ISOFIX pre 2. rad sedadiel 

-úchytky na detské sedačky a 3. 
kotviaci bod Top Tether za sedadlom 

Vnútorné spätné zrkadlo, zacloniteľné 

Výduchy v stropnej lište na bočné okná. 

Zadné okno vyhrievané so stieračom 

Zadné výklopné dvere s oknom 


