
 

 

CENOVÁ PONUKA  
 

  
Kupujúci 

 

Predávajúci 

Auto Gabriel, s.r.o.  
 

Sídlo: Vozarova 5, 

040 17  Košice-Barca  
 

Kontakt: mail@gabriel.sk 
 

Zástupca: Peter Popier 

Kontakt: +421 915 992 862, peter.popier@gabriel.sk,  
 

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

 

 

Konfigurácia vozidla 

Model: Audi e-tron advanced 55 quattro, 360 k/ 158 KW, Aut-Automatická prevodovka-  
 

Číslo komisie: 0732001 Číslo karosérie: WAUZZZGE3KB007564   Číslo motora:  Stav 

km : 
 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 
 

GENBAE19 Audi e-tron advanced 55 quattro, 360 k/ 158 KW, Aut-Automatická prevodovka- 83 000,-- EUR 
 

B/ Farba vozidla: 
 

3P3P modrá antiqua metalíza  1 125,-- EUR 
 

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

FZ čierna  čierna  čierna 
 

D/ Doplnková výbava: 
 

PG3 Alarm s funkciou proti odtiahnutiu a 1 484,-- EUR 
 komfortný kľúč vrátane senzorického 
 otvárania batožinového priestoru a 
 súčasne elektrického ovládania krytu 
 batožinového priestoru 
PCM Asistent Paket Stadt 1 182,-- EUR 

 - sústava systémov zabezpečujúcich 
 vyššiu bezpečnosť pasažierov obsahuje 
 - Asistent rozpoznania križovatky 
 - Audi pre sense rear 
 - Audi side assist vrátane upozornenia 
 pri vystupovaní a monitorovania 
 dopravnej situácie za vozidlom 
PCN Asistent Paket Tour 2 121,12 EUR 

 - Adpative cruise control 
 - Asistenčný systém využíva permanentné 
 monitorovanie vozidla. Dokáže podľa 
 vyhodnotených okolností udržiavať 
 rýchlosť aj vzdialenosť 
 - Súčasťou systému je obmedzovač 
 rýchlosti, asistent efektívnej jazdy, 
 asistent pri predchádzaní aj asistent 
 pri odbočovaní. 
UF8 Audi music interface vzadu 169,-- EUR 

9ZE Audi phone box s bezdrôtovým nabíjaním 562,-- EUR 
 (Wireless Charging) 
 - univerzálna priehradka (170 x 87 mm) 
 zabudovaná v stredovej konzole s 
 možnosťou nasledovných funkcií: 
 dobíjanie mobilného telefónu 
 prostredníctvom USB rozhrania, alebo 
 bezdrôtovo - Wireless Charging (Qi- 
 standard); pripojenie mobilného telefónu 
 na vonkajšiu anténu vozidla - lepší 
 príjem signálu a nižšie žiarenie v 
 interiéri; funkcia autotelefónu 
 prostredníctvom SIM karty alebo rSAP 

 prepojenia s mobilným telefónom; podpora 
 LTE;  upozornenie na zabudnutý telefón v 
 priehradke; aktuálny stav nabitia; pre 
 Apple iPhone (Generácie 5 až 7 a iPhone 
 SE) je dostupná indukčná nabíjačka v 
 ponuke originálneho príslušenstva Audi 
4X9 Audi pre sense Fond 809,-- EUR 
 - sústava prvkov pre vyššiu bezpečnosť 
 pasažierov vzadu 
 - obsahuje sústavu airbagov vzadu, 
 vrátane hlavových, plus reverzibilné 
 bezpečnostné pásy vzadu 
IU1 Audi smartphone interface 309,-- EUR 
 - umožňuje prepojenie smartfónu s 
 vozidlom a komfortné zobrazenie obsahu 
 prostredníctvom USB pripjenia na MMI- 
 displeji 
 - ovládanie je možné cez MMI prípadne 
 hlasom prostredníctvom smartfónu 
9S9 Audi virtual cockpit plus 169,-- EUR 
 - inovatívny a plne digitálny 12,3" 
 displej s možnosťou flexibilného 
 zobrazovania širokého spektra informácií 
 zo systémov vozidla (MMI, navigačný 
 systém); 2 možnosti grafického 
 zobrazenia displeja: štandradné a "e- 
 tron Sport" ; ovládanie prostredníctvom 
 multifunkčného volantu prostredníctvom 
 tlačidla VIEW; prostredníctvom MMI 
 možnosť nastavenia až 6 osobných 
 profilov a jeden hosťovský profil 
 (ergonómia, infotainment, atď), pri 
 opustení vozidla bude zapamätaný na 
 kľúči posledne aktivovaný profil, pri 
 opätovnom  odomknutí vozidla sa zobrazí 
 na displeji osobný pozdrav priradený k 
 danému profilu 



 

 

3CX Deliaca sieť 119,-- EUR 

QV3 Digitálny rádiový tuner (príjem 483,-- EUR 
 závislý od lokálnej digitálnej siete) 
F08 Disky Alu 9J x 20, 5-ramenné, Dynamik- 169,-- EUR 
 dizajn, kontrastné sivé, čiastočne 
 leštené, pneu 255/50 R20 
NJ2 Držiak na stenu pre nabíjaciu sadu 135,-- EUR 

9JC Fajčiarska výbava 57,-- EUR 
 - 2 x zapaľovač (12V) ako aj odnímateľný 
 popoľník v priestore držiaku na poháre 
 vpredu 
KS1 Head-up Display 1 563,-- EUR 
 - zobrazovanie informácií zo systémov na 
 čelné sklo 
PCZ Kamerový monitorovací systém celého 1 294,-- EUR 

 okolia vozidla vrátane panoramatického 
 náhľadu plus parkovací systém vpredu a 
 vzadu s bočnými senzormi 
9AQ Klimatizácia komfortná, 4-zónová 900,-- EUR 

GA2 Komfortná nezávislá klimatizácia 90,-- EUR 
 - umožňuje komfort naprogramovania 
 vyhriatia/vychladenia kabíny na 
 požadovanú teplotu pred jazdou. Umožňuje 
 tiež prednastavenie vyhrievania 
 sedadiel, klimatizovania sedadiel, 
 vyhriatia volantu, ako aj vyhrievania 
 skiel (ak sú tieto prvky súčasťou výbavy 
 vozidla). Programovanie/aktivácia 
 prostredníctvom MMI alebo smartfónu. V 
 kombinácii s bezkľúčovou manipuláciou 
 možnosť spustenia krátkeho intenzívneho 
 programu klimatizácie pri odomknutí 
 vozidla. 
QQ2 Kontur/Ambiente Lichtpaket  - balík 646,-- EUR 
 prídavného osvetlenia s možnosťou 
 nastavenia farebného profilu - LED 
 systém - k dispozícii je 6 
 prednastavených farebných profilov 
 osvetlenia plus  možnosť nastavenia 
 individuálneho farebného profilu (na 
 výber z 30 farieb); nastavenie 
 individuálneho profilu je možné 
 prostredníctvom Audi drive select-módu; 
 prídavné a kontúrované osvetlenie  je 
 umiestnené na dverách, stredovej konzole 
 a palubnej doske 
GB1 LTE podpora pre Audi phone box 0,-- EUR 

PX6 Matrix LED svetlomety s ostrekovačmi 1 630,-- EUR 
 vpredu vrátane zadných LED svetiel s 
 dynamickými smerovkami  - kompletné 
 svetlomety na báze LED technológie 
 vpredu obsahujú nasledovnú 
 funkcionalitu: denné, stretávacie, 
 diaľkové, parkovacie, hmlové (do každého 
 počasia),  odbočovacie, diaľničné, 
 zákrutové a križovatkové osvetlenie 
VT3 Nástupné lišty hliníkové vpredu a vzadu, 203,-- EUR 

 osvetlené, bez nápisu 
GS5 Ovládacie tlačidlá v čiernom sklenenom 242,-- EUR 

 vzhľade s haptickou odozvou na stredovej 
 konzole 
 - puzdro 12-V zásuvky v hliníkovom 
 vyhotovení 
N7U Poťahy - v kombinácii Alcantara/koža 1 574,-- EUR 
 vrátane vsadení vo dverách v poťahu 
 Alcantara 
 - stredová opierka rúk vpredu v koži ak 
 je súčasťou výbavy 
3F1 Rezervné miestošetriace koleso s 326,-- EUR 

 kompresorom 
PV3 Sedadlá elektricky nastaviteľné vpredu, 1 407,-- EUR 

 pre vodiča s pamäťou 
 - vrátane elektricky nastaviteľných 
 bederných opierok - elektricky 
 nastaviteľá výška, vzdialenosť a sklon 
 sedadla, a taktiež sklon operadla 
Q1D Sedadlá vpredu športové 714,-- EUR 

4A3 Sedadlá vpredu vyhrievané s oddelenou 428,-- EUR 
 reguláciou 
VW0 Sklá - bočné akustické dvojité zasklenie 562,-- EUR 
 - zníženie vonkajšieho hluku 
QL5 Sklá - stmavené od "B" stĺpika 507,-- EUR 
 (Privacy Verglasung) 
6E3 Stredová opierka rúk vpredu - komfortná 225,-- EUR 

3S1 Strešné nosiče - hliníkové 450,-- EUR 

QE1 Systém odkladacích priestorov v 135,-- EUR 
 interiéri 
 - 2 x držiak na poháre na stredovej 
 opierke rúk vzadu 
 - obklad úložného priestoru pre rezervné 
 koleso 
 - sieť na upevnenie batožiny a bočné 
 sieťky v batožinovom priestore 
1D8 Ťažné zariadenie - príprava na montáž 225,-- EUR 
 - kabeláž 
 - zásuvka 
 - prispôsobené chladenie motora 
5ZC Variabilné opierky hlavy pre vodiča a 169,-- EUR 
 spolujazdca 
PAF Virtuálne vonkajšie spätné zrkadlá 1 731,-- EUR 
 - dve spätné kamery a dva interiérové 
 OLED displeje nahrádzajú štandardné 
 spätné zrkadlá; prostredníctvom 
 dotykového OLED displeja na strane 
 vodiča je možné nastaviť obraz obidvoch 
 displejov; možnosť dynamického 
 nastavenia uhlu pohľadu podľa situácie 
 (parkovanie, odbočovanie, jazda na 
 diaľnici a pod.); ďalšie výhody - lepšia 
 aerodynamika, aeroakustika a výhľad pri 
 zníženej viditeľnosti napr. nepriaznivom 
 počasí 
1S1 Zdvihák 29,-- EUR 

 

 

 

 

 

E/ Medzisúčet: 106 943,00 EUR 
 

 

F/ Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR: 106 943,00 EUR 

G/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR: 89 119,17 EUR  
 

 

 
Kúpna cena a príslušná sadzba dane budú na faktúre zaokrúhlené v súlade s platnými cenovými a daňovými predpismi.  
Cenová ponuka nie je záväzná.  
 
Kúpou vozidla Audi získava zákazník prémiové benefity v cene vozidla: 
 
- predĺženú fabrickú záruku 2+1 rok (90.000 km) grátis 
- 3 ročný Audi servis (120.000 km) grátis  
- garancia mobility - pomoc v núdzi na území celej EU cez operátora 0800 145 136 
- financovanie na 1/3 a 1/5 bez navýšenia  (cez partnera Volkswagen Finančné Služby VWFS) 
- možnosť financovania cez operatívny leasing na 1 rok s nájazdom 20.000 km (cez partnera VWFS) 
- možnosť predĺženia fabrickej záruky za príplatok na: 



 

 

   2+2 roky (120.000 km) alebo 
   2+3 roky (150.000 km) 

                   
 

Ponuka zo dňa 07.02.2020  

 
 
 


