
CENOVÁ PONUKA  
 

  
  Predávajúci 

Auto Gabriel, s.r.o. Kosice  
 

Sídlo: Prešovska cesta 73, 
040 01  Košice  

 

Kontakt:  
 

Zástupca: Petra Potočňáková 
Kontakt: +421915492180, petra.potocnakova@gabriel.sk,  
 

 

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

 
Konfigurácia vozidla 

Model: Volkswagen e-up!, 82 k/ 60 KW, Aut-Automatická prevodovka-  
 
Číslo komisie: 418731 Číslo karosérie: WVWZZZAAZJD903313  Číslo motora:  Stav km: 

 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 
 

BL24E111               e-up!, 82 k/ 60 KW, Aut-Automatická prevodovka- 25 180,-- EUR 
 

B/ Farba vozidla: 
0Q0Q biela pure  139,-- EUR 
 

C/ Farba interiéru:   Farba koberca: 
KB čierna - béžová    čierna 
 

D/ Doplnková výbava: 
 
PU2 Multifunkčný 3-ramenný kožený volant,    136,-- EUR 
  kožená radiaca páka a ručná brzda 
7M3 Nástupné lišty – Aluminium                                   41,--EUR  
 PCG Drive pack – parkovacie senzory, tempomat  386,--EUR   
         Sound plus + 4 reproduktory            104,-- EUR 
  

3L3 Výškovo nastaviteľné predné sedadlá                 78,--EUR 
 
 
 

  

 

E/ Medzisúčet: 26 064,-- EUR 
F/ Osobitné podmienky (z vybraných položiek): 10 564,-- EUR 
 

 

G/ Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR: 15 500,-- EUR 
H/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR: 14 083,33 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: 
 

2 opierky hlavy v 2.rade sedadiel 
2 reproduktory 
3-ramenný volant 
4-dverová karoséria 
4 háčiky na tašky v batoživonom priestore 
Airbag vodiča a spolujazdca, bočné a 
 hlavové airbagy, vpredu 
Antiblokovací systém ABS 
Automatické denné svietenie, Leaving home funkcia 
a manuálna Coming home funkcia 
Automatické výstražné blikanie pri plnom brzdení 
Bluetooth hands-free mobilné pripojenie 
CCS - Kombinovaná nabíjacia prípojka na 
 vozidle Combo 2 (EU) 
 - konektor na jednosmerný prúd pre 
 rýchlonabíjanie vozidla, nabitie 80% 
 kapacity batérie za cca 30 minút 
 - konektor Type 2 (2,3kW) vo vozidle 

 na striedavý prúd 
Car-Net – 36 mesiacov Online zabudnované služby 
dostupnéprostredníctvom vstavanej SIM karty v celej Európe 
po dobu 36 mesiacov  grátis. Užívateľsky dostupné cez 
smarthphone aplikáciu webový portál. 
Centrálne zamykanie s diaľkovým 
 ovládaním 
Chrómové vnútorné kľučky dverí 
City Emergency Brake – systém núdzového brzdenia 
Dažďový senzor 
Determálne sklá  
Disky z ľahkej zliatiny 5Jx15, pneu 165/65 R15 
Dvojitá podlaba batožinového priestoru 
Elektricky ovládané a vyhrievané spätné 
 zrkadlá, asferické na strane vodiča 
Elektricky ovládané okná vpredu 
Elektromechanický posilňovač riadenia s 
Emblémy e-up: na prednýc blatníkoch 
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 meniacim sa účinkom v závislosti na 
 rýchlosti 
Hlavný svetlomet s vnútorným chrómovým 
 doplnkom 
Imobilizér 
Indikácia nezapnutia bezpečnostných 
 pásov vodiča a spolujazdca,zvuková a 
 optická, (zadné sedadlá optická) 
ISOFIX systém na uchytenie 2 detských 
 sedačiek na zadných sedadlách 
Klimatizácia - Climatronic 
Kombinovaný ukazovateľ - rýchlomer, 
 celkové prejazdené kilometre, denné 
 kilometre, stav paliva v nádrži 
Komfortné bočné smerovky 
Kontrola stavu pneumatík cez ABS 
Kotúčové brzdy vpredu 
Kryt batožinového priestoru na šnúrkach 
LED denné svetlá  
Mode 2 - Nabíjací kábel na pripojenie 
 striedavého prúdu cez prípojku na 
 vozidle Type 2 (domáca zásuvka 230V, 
 10A), doba nabíjania cca 8 hodín 
Mode 3 - Nabíjací kábel na pripojenie 
 striedavého prúdu cez prípojku na 
 vozidle Type 2 (16A) pre nabíjacie 
 stanice, doba nabíjania cca 6 hodín 
Mriežka chladiča s modro lakovanou 
 lištou 
Náradie a zdvihák 
Odkladacia schránka pred spolujazdcom 
 uzatvárateľná, priehradka na okuliare a 
 mince 
Odkladacie priestory a držiak na 1l 
 fľaše vo dverách vpredu 
Operadlá zadných sedadiel asymetricky 
 delené a sklopné 
Opierky hlavy vpredu integrované do 

 sedadiel 
Osvetlenie batožinového priestoru 
Otáčkomer 
Palubný dekor  shark skin s nápisom e-up! 
Palubný počítač 
Podlaha batožinového priestora v látke 
Radiaca páka s čierno – strieborným doplnkom 
Rádio Composition Phone, 5ˇfarebný display, 
slot na SD kartu 
Rýchlomer s chrómovým doplnkom 
Slnečné clony so zrkadielkami 
Start-Stop system s rekuperaciou brzdnej energie 
Stmavené sklá od B stĺpika smerom dozadu 
Stredová konzola vrátane 1 držiaku na 
 poháre vpredu a 1 vzadu 
Tire Mobility Set - lepiaca sada 
Tretie brzdové svetlo 
Trojbodové bezpečnostné pásy na 
 všetkých sedadlách 
Vnútorné osvetlenie s postupným 
 Stmievaním 
Vyhrievané predné sedadlá 
Vyhrievané čelné sklo 
Výduchy klimatizácie a orámovanie rádia 
 a klimatizácie chrómové 
Vysokonapäťový Lithium-Ionový akumulátor 
 s kapacitou 18,7 kWh 
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča 
Výškovo nastaviteľný volant 
Zadný stierač s cyklovačom 
Maps+more pripojenie smarthphonu 
 
 
 
 
 

 
 


