
CENOVÁ PONUKA  

  
Kupujúci 
 

  

Predávajúci 

Auto Gabriel, s.r.o.  
 

Sídlo: Vozarova 5, 
040 17  Košice-Barca  

 

Kontakt: mail@gabriel.sk 
 

Zástupca: PhDr. Peter Fianta 
Kontakt: +421915992863, peter.fianta@gabriel.sk,  
 

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

 
Konfigurácia vozidla 
Model: Audi A4 advanced 35 TDI STR, 163 k/ 120 KW, ST7-Automatická prevodovka- 
 
Číslo komisie: 0733740 Číslo karosérie: WAUZZZF44LN003421   Číslo motora:  Stav km : 

 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 
 

8WCBJG18 A4 advanced 35 TDI STR, 163 k/ 120 KW, ST7-Automatická prevodovka- 41 600,-- EUR 
 

B/ Farba vozidla: 
 

H1H1 šedá manhattan metalíza  1 012,-- EUR 
 

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

YM čierna-čierna  čierna-čierna  čierna 
 

D/ Doplnková výbava: 
 

9JE 2x USB rozhranie vzadu pre dobíjanie a 29,-- EUR 
 12V zásuvka na stredovej konzole vpredu 
 (vozidlo bude dodané bez fajčiarskej 
 výbavy) 
7X2 Akustický park. systém vpredu a vzadu 878,-- EUR 
UH2 Asistent plynulého rozbehu pri stúpaní 90,-- EUR 
 audi hold assist 
2F1 Audi connect kľúč - umožňuje 136,-- EUR 
 otváranie/zatváranie vozidla ako aj 
 štartovanie motora prostredníctvom 
 smartfónu. Pre využitie tejto funkcie je 
 potrebný telefón s operačným systémom 
 Android. 
IT3 Audi connect Navigation & Infotainment 0,-- EUR 
 so zabudovanou SIM kartou: prepojenie 
 vozidla s internetom  - systém umožňuje 
 vyhľadávanie informácií o rôznych bodoch 
 záujmu (POI - Point of Interest) ako 
 napr.  doprava, cestovanie, parkovanie, 
 správy, obmedzenia, kalendár, počasie, 
 ceny pohonných hmôt, streamovanie online 
 médií;   prediktívne navádzanie k cieľu, 
 rozšírené zobrazenie POI, hotspot WiFi, 
 prístup na myAudi, prístup k SMS, e- 
 mailom a dostupným sociálnym sieťam 
 napr. Twitter; (len s 7UG; systém je 
 závislý od lokálneho pokrytia) 
2H9 Audi drive select efficiency 225,-- EUR 
 - nastavenie jazdnej charakteristiky 
 vozidla s ekonomickým módom 
9ZE Audi phonebox - bezdrôtové dobíjanie, 507,-- EUR 
 stav nabitia je možné zobraziť 
 prostredníctvom MMI, možnosť handsfree 
 až pre 2 pripojené mobilné telefóny, 
 kvalitnejší príjem signálu 
 prostredníctvom antény zabudovanej vo 
 vozidle, nižšie žiarenie, podpra LTE 
$6S Audi servis plus 3+3 do 160.000km 1 550,-- EUR 
$U1 IU1 Audi smartphone interface - rozhranie 360,-- EUR 
 pre prepojenie smartfónu s vozidlom - 
 komfortný prenos dát z mobilného 
 telefónu a ovládanie prostredníctvom MMI 

9VD Audi Sound System - 10 aktívnych 360,-- EUR 
 reproduktorov, vrátane subwoofera a 
 stredového reproduktora, celkový výkon 
 180W 
8G1 Automatické ovládanie diaľkových svetiel 169,-- EUR 
 - systém rozpozná vpredu idúce vozidlo a 
 automaticky stlmí diaľkové svetlá, po 
 opätovnom vyhodnotení situácie 
 automaticky vráti do činnosti zapnuté 
 diaľkové svetlá 
WBT Balík výbavy Komfort 1 190,99 EUR 
 - stredová opierka rúk vpredu 
 - komfortná 3-zónová klimatizácia 
 - Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou 
 clonou 
WDN Balík výbavy Technik 2 525,-- EUR 
 - MMI Navigation plus s MMI touch 
7P1 Bederné opierky vpredu, el. nastaviteľné 315,-- EUR 
1PD Bezpečnostné skrutky kolies 29,-- EUR 
4ZB Glanzpaket aluminium - ozdobné lišty z 225,-- EUR 
 eloxovaného hliníka okolo okien 
 - vonkajší obklad B a C stĺpika v 
 čiernom lesklom vyhotovení 
GT6 Interiérové prvky v čiernom sklenenom 203,-- EUR 
 vyhotovení - na palubnej doske, 
 parapetoch dverí a stredovej konzole; v 
 kombinácii s automatickou prevodovkou aj 
 na krytke odkladacieho priestoru na 
 stredovej konzole 
PGD Komfortný kľúč so senzorickým otváraním 1 204,-- EUR 
 batožinového priestoru a alarmom s 
 ochranou proti odtiahnutiu 
PX2 LED svetlomety 1 114,-- EUR 
QQ1 Lichtpaket - balík prídavného osvetlenia 282,-- EUR 
 - make-up zrkadlá 
 - vonkajšie kľučky dverí vpredu 
 - vnútorné kľučky dverí vpredu a vzadu 
 - nástupný priestor vpredu a vzadu 
 - držiak na poháre vpredu 
 - priestor nôh vpredu a vzadu 
 - oblasť dverí vpredu a vzadu 
 - stredová konzola 



GB1 LTE podpora pre Audi phone box 0,-- EUR 
1G5 Miestošetriace rezervné koleso 141,-- EUR 
1S1 Náradie a zdvihák 29,-- EUR 
7TL Obklad interiéru - drevo Eiche grau 518,-- EUR 
 naturell - dub sivý prírodný 
5ZC Opierky hlavy vpredu 141,-- EUR 
 - nastaviteľné v troch smeroch (výška, 
 sklon, vzdialenosť od temena) 
9S7 Palubný počítač s farebným 7 palcovým 282,-- EUR 
 displejom 
N7U Poťah v kombinácii Alcantara/koža 1 468,-- EUR 
Q1D Sedadlá vpredu športové 421,-- EUR 
4A3 Sedadlá vpredu vyhrievané 428,-- EUR 
VW5 Sklá - akustické vpredu 169,-- EUR 
 - tlmia hluk z vonkajšieho prostredia 
QE1 Systém odkladacích priestorov v 214,-- EUR 
 interiéri 

 - sieťky na zadnej strane operadiel 
 predných sedadiel 
 - odkladací priečinok na strane vodiča - 
 stredová opierka rúk vzadu 
 - zámok pre odkladaciu skrinku 
 - sieť a postranné napínacie pásy v 
 batožinovom priestore 
 - 12V zásuvka v batožinovom priestore 
8T6 Tempomat s obmedzovačom rýchlostí 371,-- EUR 
1XW Volant - kožený, 3-ramenný, multifunkčný 169,-- EUR 
 s ovládaním plus (14 tlačidiel) 
$ZL Zľava pre balík Komfort -2 110,-- EUR 
$ZC Zľava pre balík Technik -2 830,-- EUR 
FK2 Zvýšený objem na AD-blue - 24 litrov 57,-- EUR 
 
 
 

 

 

E/ Medzisúčet: 53 471,99 EUR 
 

 

F/ Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR: 53 471,99 EUR 
G/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR: 44 560,-- EUR  
 

 

 
Kúpna cena a príslušná sadzba dane budú na faktúre zaokrúhlené v súlade s platnými cenovými a daňovými predpismi.  
Cenová ponuka nie je záväzná.  
 
EU-Štítky pneumatík - Nakoľko cielené objednanie konkrétnej značky pneumatík nie je možné z logistických a výrobných dôvodov, 
informačné povinnosti na označenie pneumatík v zmysle Nariadenia EP a Rady č. (EÚ) 2020/740 si plníme vo vzťahu k schváleným 
pneumatikám 

 
 


