
 

 

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:  
 

Zástupca: Monika Kadlecová 
Kontakt: monika.kadlecova@gabriel.sk, +421918341364,  
 

 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., 2628110626/1100 
IBAN : BIC/SWIFT:   

 

 
Konfigurácia vozidla 

Model: Volkswagen Caravelle T6.1 Comfort LR 2,0 TDI 7-DSG, 150 k/ 110 KW, DS7-Automatická prevodovka-  
 
Číslo komisie: 0518228 Číslo karosérie: WV2ZZZ7HZLH021662   Číslo motora:  Stav km: 

 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 
 

SHJTF720 Caravelle T6.1 Comfort LR 2,0 TDI 7-DSG, 150 k/ 110 KW, DS7-Automatická prevodovka- 44 352,-- EUR 
 

B/ Farba vozidla: 
 

6U6U Sivá Ascot  0,-- EUR 
 

C/ Farba interiéru: Farba palubnej dosky: Farba koberca: 
 

PX Titan - Palladium  Čierna Titan  Čierna 
 

D/ Doplnková výbava: 
 

ZN8 8 miestne prevedenie (2+3+3) 996,-- EUR 
  -samostatné sedadlo vodiča a 
  spolujazdca 
  -3 individuálne sedadlá (na bokoch Easy 
  Entry) v 2. rade sedadiel 
  -trojsedadlo v 3. rade sedadiel 
  -modulárne upevnenie sedadiel 
PAC ACC 210 + Front Assist + City EB 888,-- EUR 
  -adaptívny tempomat do 210 km/h 
  -Front Assist 
  -City Emergency braking 
  -v kombinácií s automatom i funkcia 
  "Stop & Go" 
ZZ9 Air Care Climatronic 1 200,-- EUR 
  -3 zónová automatická klimatizácia 
  -2. výparník klimatizácie a 2. výmenník 
  kúrenia v priestore pre cestujúcich 
  -anti-alergický filter 
Z4H Alarm s kontrolou interiéru 384,-- EUR 
  -centrálne zamykanie so Safelockom a 
  ovládaním zvnútra 
  -záložná siréna 
  -kontrola vnútorného priestoru 
  -ochrana pred odtiahnutím 
Z4A Balík "Svetlá a viditeľnosť" 276,-- EUR 
  -vnútorné spätné zrkadlo s automatickým 
  stmievaním 
  -automatické zapnutie stretávacích 
  svetiel s funkciou "Coming home" a 
  manuálne i "Leaving home" 
  -stierače s cyklovačom a dažďovým 
  senzorom 
4GR Elektricky vyhrievané čelné sklo 240,-- EUR 
  -akusticky upravené pre znížený hluk 

9JC Fajčiarska výbava 48,-- EUR 
  zapaľovač + popolník + 12V zásuvka 
ZU8 Gumová podlaha v kabíne a v priest. 0,-- EUR 
  pre cestujúcich 
2FD Kožený multifunkčný volant 420,-- EUR 
  -pre obsluhu rádia/telefónu/palubného 
  počítača/tempomatu a i. 
PXH LED predné svetlomety 1 164,-- EUR 
  -LED denné, stretávacie a diaľkové 
  predné svetlomety 
  -automatické nastavenie sklonu 
8G1 Light Assist 168,-- EUR 
  -automatické vypínanie/zapínanie 
  diaĺkových svetlometov 
NZ2 Núdzové volanie eCall 0,-- EUR 
7X2 Parkovacie senzory vpredu a vzadu 684,-- EUR 
5Q7 Posuvné dvere vľavo so servodovieraním 1 008,-- EUR 
1D7 Príprava na ťažné zariadenie 264,-- EUR 
  -kabeláž natiahnutá dozadu 
  pre jednoduchšiu dodatočnú montáž, 
  zahŕňa stabilizáciu prívesu. 
ZI4 Rádio Colour 336,-- EUR 
  -farebný 6,5" TFT dotykový displej 
  -2x USB typu C 
  -1x SD slot 
  -Bluetooth 
  -App Connect 
  -4 reproduktory(TL),(6reprod. CL) 
5R7 Servodovieranie pravých posuvných dverí 168,-- EUR 
3S4 Strešná C- koľajnička 156,-- EUR 
  -príprava pre montáž posuvného 
  strešného nosiča 
8WH Svetlomety do hmly vpredu aktívne 384,-- EUR 



 

 

  -automatické rozsvietenie pri odbočovaní 
4A3 Vyhrievané predné sedadlá 456,-- EUR 
  -s oddelenou reguláciou vodiča a 
  spolujazdca 
Z21 We Connect Plus na 1 rok 0,-- EUR 
KA1 Zadná cúvacia kamera 312,-- EUR 
  - statické čiary pri zobrazovaní 
  priestoru za vozidlom 

ZH1 Zadné krídlové dvere s oknom 360,-- EUR 
  -vyhrievané okno, štandardné zadné 
  svetlá 
 
 
 

 

 

E/ Medzisúčet: 54 264,-- EUR 
F/ Osobitné podmienky (z vybraných položiek): - 5 364,-- EUR 
 

 

G/ Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR: 48 900,-- EUR 
H/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR: 40 750,-- 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:  
Ponuka zo dňa 08.01.2020  
 
Sériová výbava: 
 

...5RGS... 
 -5 ročný grátis servis (max 150 000 km/ 
 5 prehliadok) 
2 vyklápacie kľúče s DO. 
2.rad sedadiel - dvojsedadlo s opierkou 
 pri posuvných dverách 
3.rad  - trojsedadlo 
 - so sklopným zadným operadlom 
 zvinovacie 
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 bočného vetra 
Bedrová opierka pre predné sedadlá 
 -manuálne nastaviteľné 
Bočné a hlavové airbagy vpredu 
Celková prípustná hmotnosť 3080 kg. 
Celoplošné kryty kolies 16" 
Determálne laminované čelné sklo 
Dlhý rázvor - 3400 mm 
Dodatočná 12 V zásuvka vpredu 
 -na vrchu prístrojovej dosky 
Dodatočné tesnenie proti prachu 
Elektro-mechanický posilňovač riadenia s 
 premenlivým účinkom v závislosti od 
 rýchlosti vozidla 
Elektronický stabilizačný systém s 
 brzdovým asistentom, ABS, ASR, EDL a 
 asistentom rozjazdu do kopca  a 
 multikolíznou brzdou 
Halogénové svetlomety (H7) 
Imobilizér 
Jednotónový klaksón 
Klimatizácia v kabíne, kúrenie 
 vpredu/vzadu 
 -poloautomatická klimatizácia v kabíne 
 -2. výmenník kúrenia v priestore pre 
 cestujúcich 
Kontrola zmeny tlaku v pneumatikách. 
Lakťové opierky vpredu 

Náradie a zdvihák 
Nárazníky vo farbe karosérie 
Oceľové disky 6.5Jx16 
Osvetlenie priestoru pre cestujúcich a 
 pre batožinu LED svietidlami 
Otváranie okien elektrické 
Palivová nádrž 70l, AdBlue nádrž 13l. 
Palub. počítač Plus 
 -3,5"čierno biely displej 
 -systém rozpoznania únavy vodiča 
Palubný počítač "Plus" 
Peľový a prachový filter 
Posuvné dvere vpravo, za spolujazdcom 
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 
Rezervné koleso z ocele 
Roletky proti slnku na bočných oknách 
 -v priestore pre cestujúcich 
Rozlišovací kód - Slovensko 
Sedadlá vpredu výškovo nastaviteľné 
Signál nezapnutého bezp. pásu vodiča 
Spätné zrkadlá a kľučky vo farbe 
 karosérie 
Spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné 
 a vyhrievané 
Stmievateľné osvetlenie palubnej dosky 
Štart - Stop systém 
 -rekuperácia brzdnej energie 
Úchytky ISOFIX pre 2. rad sedadiel 
 -úchytky na detské sedačky a 3. 
 kotviaci bod Top Tether za sedadlom 
Zadné okno vyhrievané so stieračom 
Zadné výklopné dvere s oknom 
Zosilnený alternátor 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zoznam sériovej výbavy vytvorený dňa 08.01.2020 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 


