
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  Touran Edition Comfortl. 2.0 TDI 6G, 150 k/ 110 KW,  6-stup ňová prevodovka   
 
Číslo komisie: 0438670 Číslo karosérie: WVGZZZ1TZLW031200   Číslo motora:  Stav 
km: 

 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 
 

5T137XE2 Touran Edition Comfortl. 2.0 TDI 6G, 150 k/ 110 KW,  6-stup ňová prevodovka 28 140,-- EUR 
 

B/ Farba vozidla: 
0Q0Q biela pure   160,-- EUR 
 

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

D/ Doplnková výbava: 
 
9WT App-Connect - pripojenie telefónu cez 190,-- EUR 
  MirrorLink (Android), AndroidAuto 
  (Android) alebo CarPlay (Apple) v 
  závislosti na operačnom systéme a verzii 
  telefónu 
PJ4 Disky 6,5Jx16 Karlstad, 670,-- EUR 
  z ľahkej zliatiny 
  pneu 205/60 R16 
4E7 Elektrické otváranie a zatváranie 380,-- EUR 
  veka batožinového priestoru 
PB4 ergoActive sedadlo vodi ča 590,-- EUR 
  - 14-smerovo manuálne nastaviteľné 
  sedadlo vodiča s elektricky 

  nastaviteľnou bedernou opierkou a s 
  masážnou funkciou 
  - Top-komfortné sedadlá vpredu 
  - poťah látka/microfleece "ArtVelours" 
  - vyhrievané predné sedadlá 
  - zásuvka pod sedadlom spolujazdca 
PR3 Plnohodnotná rezerva-disk z ľahk. zliat. 380,-- EUR 
PGX Vyhrievané čelné sklo 180,-- EUR 
 
 
 

 

 

E/ Akciová výbava / Bonus: 

$PB Podnikate ľský bonus -1 500,-- EUR  
 (určený pre fyzické osoby-podnikateľov a 

 právnické osoby, subjekty, ktoré majú 
 pridelené IČO) 

 

F/ Medzisúčet: 29 190,-- EUR 
G/ Osobitné podmienky (z vybraných položiek): - 1 190,-- EUR 
 

 

H/ Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR: 28 000,-- EUR 
I/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR: 23 333,33 EUR 
 

 

 
Kúpna cena a príslušná sadzba dane budú na faktúre zaokrúhlené v súlade s platnými cenovými a daňovými predpismi.  
Cenová ponuka nie je záväzná. 
 
 
Poznámky:  cenová ponuka platná na IČO 
 
 
Sériová výbava: 
 

3 opierky hlavy v 2. rade sedadiel  
3 samostatné, posuvné a sklápate ľné 
 sedadlá v 2. rade 
Adaptívny tempomat ACC (do 210 km/h) s  
 Front Assist a City Brake (systémom 
 núdzového brzdenia) 
Airbag vodi ča a spolujazdca s  
 deaktiváciou airbagu spolujazdca, bočné 
 airbagy vpredu, hlavové airbagy pre 1. a 
 2. rad sedadiel 
Alarm Plus s kontrolou vnútorného  
 priestoru, zálohovou sirénou a senzorom 

 proti odtiahnutiu 
Automatická 3-zónová klimatizácia  
 Climatronic s dodatočným ovládaním zo 
 zadných sedadiel na stredovej konzole 
Bočné smerovky,integrované vo vonkajších  
 spätných zrkadlách 
Centrálne zam. s dia ľkovým ovládaním  
Cúvacia kamera Rear Assist  
Dažďový senzor, "Coming a leaving home"  
 funkcia 
Dekoratívne obklady New Brushed  
 Design na prístrojovej doske a na 
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 obložení dverí, stredová konzola Piano 
 Black 
Denné svetlá  
Determálne sklá  
Elektricky ovládané a vyhrievané spätné  
 zrkadlá, asferické na strane vodiča 
Elektricky ovládané okná vpredu a vzadu  
Elektronická parkovacia brzda s  
 AUTO-HOLD funkciou 
Elektronická uzávierka diferenciálu XDS  
ESC, ABS, ASR, EDS, EBV, MSR, asistent  
 rozjazdu do kopca 
Fajčiarska výbava  
Front Assist a City Brake - systém  
 na sledovanie diania pred vozidlom a 
 systém núdzového brzdenia vozidla pri 
 hroziacom čelnom náraze 
Hmlové svetlá s odbo čovacou funkciou  
Imobilizér  
ISOFIX na všetkých sedadlách v 2. rade  
Kolenný airbag vodi ča 
Komfortné sedadlá vpredu, po ťah látka  
 Lasano 
Kontrola tlaku v pneumatikách  
Kryt batožinového priestoru, závesné  
 háky, upevňovacie oká a 12V zásuvka v 
 batožinovom priestore 
LED osvetlenie tabu ľky s eviden čným  
 číslom 
Make-up zrkadielka v slne čných clonách,  
 osvetlené 
Mriežka chladi ča s chrómovými lištami  
Multifunk čný 3-ramenný kožený volant,  
 kožená radiaca páka 
Multikolízna brzda  
Náradie a zdvihák  
Nárazníky, kryty vonk. spät. zrkadiel a  
 kľučky vo farbe karosérie 
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 vpredu a vzadu so  
 stmavením a oneskorením vypnutia, 2 
 lampy na čítanie vpredu a vzadu 
Palubný po čítač Plus  
Parkovacie senzory vpredu a vzadu  
Posilova č riadenia s meniacim sa  
 účinkom v závislosti na rýchlosti 
Predné hlavové opierky bezpe čnostne  
 optimalizované, výškovo a pozdĺžne 
 nastaviteľné 
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 
Sada na opravu pneumatík  
 (Tire Mobility Set) 
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 
Strešný nosi č čierny  
Systém rozpoznania únavy vodi ča 
Trojbodové bezpe čnostné pásy na všetkých  
 sedadlách 
Vnútorné spätné zrkadlo automaticky  
 stmievateľné 
VW Connect - zobrazenie informácii o  
 vozidle v telefóne 
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 
 
 
 
 
 

 

 
 


