
CENOVÁ PONUKA 
 

  
Kupujúci 

  
Predávajúci 
Auto Gabriel, s.r.o. Kosice  
 

Sídlo: Prešovska cesta 73, 
040 01  Košice  

 

Kontakt:  
 

Zástupca: Lórant Szladics 
Kontakt: +421 918 341 361, lorant.szladics@gabriel. sk,  
 

 

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

 
Konfigurácia vozidla 
Model: Volkswagen  Tiguan Ed. Highline 2.0 TDI SCR 4MOT DS7, 150 k/ 110 KW, DS7-Automatická prevodovka-   
 
Číslo komisie: 0433559 Číslo karosérie: WVGZZZ5NZLW846107  Číslo motora:  Stav km:10 

 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 
 

AD146TE2 Tiguan Ed. Highline 2.0 TDI SCR 4MOT DS7, 150 k/ 11 0 KW, DS7-Automatická prevodovka- 40 640,-- EUR 
 

B/ Farba vozidla: 
K5K5 strieborná tungsten metalíza   600,-- EUR 
 

C/ Farba interiéru:  Farba palubnej dosky: Farba koberca: 
BG čierna titan   čierna titan  čierna titan 
 

D/ Doplnková výbava: 
 
PFX Dojazdová oce ľová  rezerva, dvojitá 210,-- EUR 
  podlaha batožinového priestoru 
PEL Easy Open a Easy Close 360,-- EUR 
  - bezdotykové otváranie veka 
  batožinového priestoru 
  - elektrické otváranie a zatváranie 
  batožinového priestora s oneskorením 
  - bezkľúčové otváranie Keyless Access 
WK2 ergoActive sedadlo vodi ča 250,-- EUR 
  - 14-smerovo manuálne nastaviteľné 
  sedadlo vodiča s elektricky 
  nastaviteľnou bedernou opierkou a s 

  masážnou funkciou, Top-komfortné sedadlá 
  vpredu, poťah látka/microfleece 
  "ArtVelours", zásuvka pod sedadlom 
  spolujazdca- látka "Art Velours" 
  - vyhrievané predné sedadlá 
  - úplne sklápateľné sedadlo spolujazdca 
1M6 Ťažné zariadenie, sklápate ľné 1 010,-- EUR 
  (čiastočne elektricky výklopné) 
 
 
 

 

 

E/ Akciová výbava / Bonus: 

$PC Podnikate ľský bonus -1 500,-- EUR  
 (určený pre fyzické osoby-podnikateľov a 
 právnické osoby, subjekty, ktoré majú 
 pridelené IČO) 
LSB18 Skladový bonus -5 000,-- EUR  
 

F/ Medzisúčet: 36 570,-- EUR 
G/ Osobitné podmienky (z vybraných položiek): - 415,-- EUR 
 

 

H/ Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR: 36 155,-- EUR 
I/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR: 30 129,16 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:  cenová ponuka na IČ , platná do 31.10.2020 
 
Sériová výbava: 
 

2 držiaky na poháre vpredu  
4MOTION Active Control a nastavenie  
 jazdného profilu Normal, Eco, Sport, 
 Individual 
Active Info Display LCD prístrojový  
 panel s nastaviteľnými funkciami a 
 zobrazením 
Adaptívny tempomat ACC s Front Assist  
 a City Brake - automatické udržiavanie 
 vzdialenosti od vpredu idúceho vozidla, 
 systém na sledovanie diania pred 
 vozidlom a systém núdzového brzdenia 

 vozidla pri hroziacom čelnom náraze (do 
 210 km/h) 
Airbag vodi ča a spolujazdca, bo čné 
 airbagy vpredu, hlavové airbagy vpredu a 
 vzadu, kolenný airbag na strane vodiča 
Aktívne opierky hlavy vperdu, 3. výškovo  
 nastaviteľné opierky hlavy vzadu 
Alarm s kontrolou vnútorného priestoru,  
 zálohovou sirénou a senzorom proti 
 odtiahnutiu a funkciou SAFE 
Ambiente Paket - osvetlenie priestoru  
 vnútorných kľučiek vpredu, opierok rúk 



 2/3 
Internal 

 vpredu a dekoratívnych obkladov vo 
 dverách vpredu 2 LED lampy na čítanie 
 vpredu a 2 vzadu, LED osvetlenie 
 priestoru pre nohy vpredu, podsvietené 
 nástupné lišty Aluminum dekor palubnej 
 dosky a obloženia dverí Dark Grid 
Asistent zjazdu z kopca  
Automatická 3-zónová klimatizácia  
 Climatronic s dodatočným ovládaním zo 
 zadných sedadiel na stredovej konzole 
Bluetooth hands-free mobilné pripojenie,  
 hands free profile, Bluetooth Audio, USB 
Car-Net Security & Service + Car-Net  
 Guide & Inform - 3 roky poskytovania 
 služieb 
Centrálne zamykanie s dia ľkovým  
 ovládaním, sklápací kľúč 
Dažďový senzor, "Coming a leaving home"  
 funkcia 
Dekoratívne obklady Dark Grid na  
 prístrojovej doske a na obložení dverí, 
 stredová konzola čierna 
Denné svetlá s automatickou aktiváciou  
 stretávacích svetiel za zníženej 
 viditeľnosti 
Determálne sklá  
Disky z ľahkej zliatiny Kingston 7Jx18  
 pneu 235/55 R18 samozalepovacie 
Elektrické otváranie a zatváranie  
 batožinového priestoru 
Elektricky ovládané a vyhrievané spätné  
 zrkadlá, asferické na strane vodiča 
Elektricky ovládané okná vpredu a vzadu  
Elektromechanický posil ňovač riadenia s  
 meniacim sa účinkom v závislosti na 
 rýchlosti 
Elektronická parkovacia brzda s  
 AUTO-HOLD funkciou a asistentom rozjazdu 
 do kopca 
Elektronická uzávierka diferenciálu XDS  
Emergency call service - ties ňové  
 volanie 
ESC, ABS s EBV, ASR, EDS, MSR  
Fajčiarska výbava  
Hmlové svetlá s odbo čovacou funkciou  
Chrómová lišta okolo nasávacieho otvoru  
 vzduchu v spodnej časti nárazníku 
Chrómové lišty okolo bo čných okien  
Imobilizér  
ISOFIX systém na uchytenie 2 detských  
 sedačiek na vonkajších zadných sedadlách 
Kontrola stavu tlaku v pneumatikách cez  
 snímače ABS 
Kryt a osvetlenie batožinového priestoru  
 , 12V zásuvka v batožinovom priestore 
Lane Assist - Asistent zachovania  
 jazdného pruhu, upozornenie opustenia 
 jazdného pruhu s aktívnym zásahom do 
 riadenia pre udržanie v pruhu 
LED predné svetlomety a Dynamic Light  
 Assist 
 - LED predné svetlomety s automatickým 
 natáčaním do zákruty, 
 - LED denné svetlá, 
 - Dynamic Light Assist -  dynamická 
 regulácia osvetlenia 
LED zadné svetlá stmavené, LED  
 osvetlenie tabuľky s evidenčným číslom 
Light Assist  
 - regulácia diaľkových svetiel 
Make-up zrkadielka v slne čných clonách,  
 osvetlené 
Multifunk čný 3-ramenný kožený volant s  
 radiacimi páčkami pod volantom a kožená 
 radiaca páka 
Multikolízna brzda  
Nárazníky vo farbe karosérie, spodná  
 časť nárazníkov čierna, stredná časť 
 šedá granit metalíza 

Nástupné lišty z nerez ocele, vpredu  
 osvetlené 
Navigačné údaje na SD-karte - Európa  
Odkladacie priestory vo dverách vpredu  
 a vzadu, držiaky na 1,5l fľaše vo 
 dverách vpredu a na 1l fľaše vzadu 
Odkladacie schránky na palubnej doske v  
 strede, pred spolujazdcom a v strope 
Odkladacie zásuvky pod pred. sedadlami  
Operadlo spolujazdca úplne sklápate ľné 
Osvetlenie interiéru, 2 lampy na čítanie  
 vpredu, Make-up zrkadielka v slnečných 
 clonách 
Osvetlenie priestoru pre nohy vpredu  
Park Assist a Rear View - Parkovací  
 asistent a parkovacie senzory vpredu a 
 vzadu, podpora pre priečne a pozdĺžne 
 parkovanie, vyparkovanie auta a cúvacia 
 kamera 
Pedestrian Recognition asistent  
 rozpoznávania kolízie s chodcom s 
 funkciou núdzového brzdenia 
Podlahové kober čeky vpredu a vzadu  
Posilova č riadenia s meniacim sa  
 účinkom v závislosti na rýchlosti 
Rádio Composition Media, 8" farebný  
 dotykový displej, CD prehrávač, slot na 
 SD-kartu a zásuvka pre iPod/iPhone a 
 USB, bluetooth hands-free 
 mobilné pripojenie, 8 reproduktorov 
 vpredu a vzadu 
Rádionaviga čný systém Discover Media s  
 Volkswagen Media Control, 2 sloty na 
 SD-kartu 
 (navigovanie len vo vybraných jazykoch) 
SCR - Selektívna katalytická redukcia  
 emisií NOx pomocou kvapaliny AdBlue (len 
 pre TDI) 
Sign Assist - rozpoznávanie a  
 zobrazovanie dopravných značiek na 
 palubnom počítači 
Sklápate ľné delené zadné operadlá 60:40  
 s nastaviteľným sklonom 
Start-Stop System s rekuperáciou  
 brzdnej energie 
Stmavené sklá od B st ĺpika smerom  
 dozadu, absorbujúce cca. 65 % svetla 
Stredová opierka rúk s odkladacím boxom  
 vpredu, výškovo nastaviteľná, 2 
 ventilačné otvory vzadu, 12V zásuvka 
 vzadu 
Strešné lyžiny pozd ĺžne pochrómované  
Systém rozpoznania únavy vodi ča 
Tire Mobility Set, kompresor, náradie a  
 zdvihák, trojuholník 
Top-Komfortné sedadlá vpredu, po ťah 
 látka/microfleece ArtVelours 
Trojbodové bezpe čnostné pásy na všetkých  
 sedadlách 
Vnútorné spätné zrkadlo automaticky  
 stmievateľné 
Vonkajšie spätné zrkadlá a k ľučky dverí  
 vo farbe karosérie 
Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky  
 sklápateľné, zníženie zrkadla na strane 
 spolujazdca pri parkovaní 
Výklopné stolíky a odkladacie vrecká na  
 zadnej strane predných sedadiel 
Výškovo a pozd ĺžne nastav. volant  
Výškovo nastavite ľné sedadlo vodi ča a 
 spolujazdca s bedrovými opierkami vpredu 
Winter Paket - vyhrievané predné sedadlá  
 a vyhrievané ostrekovače čelného skla 
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