
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 move up! Slovakia 1.0 5G BMT, 60 k/ 44 KW, 5-stupňová prevodovka  
 
Číslo komisie: 0438672 Číslo karosérie: WVWZZZAAZLD023006   Číslo motora:  Stav 
km: 

 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 
 

1223AVS2 move up! Slovakia 1.0 5G BMT, 60 k/ 44 KW, 5-stupňová prevodovka 9 910,-- EUR 
 

B/ Farba vozidla: 
K5A1 strieborná tungsten metalíza  560,-- EUR 
 

C/ Farba interiéru:  Farba palubnej dosky: Farba koberca: 
KB béžová - čierna  čierna titanium - čierna titan  čierna 
 

D/ Doplnková výbava: 
 
PU1 3-ramenný kožený volant, radiaca páka 200,-- EUR 
  a páka ručnej brzdy v koži 
PCD $30 drive pack pre Technik Paket - 0,-- EUR 
  tempomat, parkovacie senzory vzadu 
ZRI $30 Rádio Composition Phone pre Technik 0,-- EUR 
  Paket 
  5" farebný displej, slot na 
  SD-kartu, AUX IN, bluetooth ,2 
  reproduktory vpredu 
PDR roof pack - strecha a spätné zrkadlá 140,-- EUR 
  vo farbe čierna, biela alebo sivá, 
  zatmavené okná od B stĺpika 

W30 Technik Paket 340,-- EUR 
  - Radio Composition Phone s FM anténou, 
  farebný display, bluetooth pripojennie, 
  hands free, SD slot, AUX-IN zásuvka 
  - Multimediálna zásuvka MEDIA-IN pre 
  iPod/iPhone a USB 
  - drive pack - tempomat, parkovacie 
  senzory vzadu, palubný počítač 
3L3 Výškovo nast. predné sedadlá 90,-- EUR 
 
 
 

 

 

E/ Akciová výbava / Bonus: 

UP181 Innovation bonus -500,-- EUR  
 

F/ Medzisúčet: 10 740,-- EUR 
 

 

G/ Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR: 10 740,-- EUR 
H/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR: 8 950,-- 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 
3-ramenný volant 
4-dverová karoséria s výklopnými oknami 
 vzadu 
4 háčiky na tašky v batožinovom 
 priestore 
Airbag vodiča a spolujazdca, bočné a 
 hlavové airbagy, vpredu 
Dash pad čierna cube 
Determálne sklá - zelené 
Dvojitá podlaha batožinového priestoru s 
 meniteľnou výškou dna. 

Elektromechanický posilňovač riadenia s 
 meniacim sa účinkom v závislosti na 
 rýchlosti 
ESP, ABS s EBV, ASR, EDS, MSR 
Fajčiarska výbava 
Hlavný svetlomet s vnútorným chrómovým 
 doplnkom 
Chromové vnútorné kľučky dverí 
Imobilizér 
Indikácia nezapnutia bezpečnostných 
 pásov vodiča a spolujazdca,zvuková a 
 optická, (zadné sedadlá optická) 
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ISOFIX systém na uchytenie 2 detských 
 sedačiek na zadných sedadlách 
Klimatizácia Climatic s peľovým a 
 prachovým filtrom 
Komfort Paket - Výškovo nastaviteľné 
 sedadlo vodiča, elektricky ovládané okná 
 vpredu, centrálne zamykanie s diaľkovým 
 ovládaním 
Komfortné bočné smerovky 
Kontrola stavu pneumatík cez snímače ABS 
Kotúčové brzdy vpredu 
Kryt batožinového priestoru na šnúrkach 
Kryt kolies logom VW - pochrómovaný 
LED denné svetlá 
Multimediálna zásuvka MEDIA-IN pre 
 iPod/iPhone a USB 
Náradie a zdvihák 
Nárazníky, kľučky a spätné zrkadlá vo 
 farbe karosérie 
Oceľové disky 5J x 14, pneumatiky 175/65 
 R14 
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 počítač "Plus" 
Podlaha batožinového priestora v látke 
Predĺžená záruka na 5 rokov/max. 100 000 
 km 
Predné stierače s cyklovačom 
Radiaca páka s čierno-strieborným 
 doplnkom 
Rezerva s oceľovým diskom 5Jx14 
Slnečné clony vpredu, vodičova s 
 držiakom na karty, spolujazdcova s 
 Make-up zrkadlom 
Stredová konzola vrátane 1 držiaku na 
 poháre vpredu a 1 vzadu 
Tretie brzdové svetlo 
Trojbodové bezpečnostné pásy na 
 všetkých sedadlách 
Vnútorné osvetlenie s postupným 
 stmievaním 
VW Connect - zobrazenie informácii o 
 vozidle v telefóne 
Výduchy klimatizácie a orámovanie rádia 
 a klimatizácie lakované na čierno 
Výstražný trojuholník 
Výškovo nastaviteľný volant 
Zadný stierač s cyklovačom 
Zvnútra manuálne ovládané spätné zrkadlá 
 
 
 
 
 

 
 


