
 

 

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 Amarok DC Highline 3,0L V6 TDI 4MOTION, 204 k/ 150 KW, AG8-Automatická prevodovka-  
 
Číslo komisie: 0518282 Číslo karosérie:    Číslo motora:  Stav km: 

 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 
 

S6BC6A21 Amarok DC Highline 3,0L V6 TDI 4MOTION, 204 k/ 150 KW, AG8-Automatická prevodovka- 45 480,-- EUR 
 

B/ Farba vozidla: 
 

H4H4 Hnedá Chestnut metalíza  780,-- EUR 
 

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

16 Čierna Titán  Čierna Titán  Čierna 
 

D/ Doplnková výbava: 
 

8QK 2 vyklápacie kľúče s DO 36,-- EUR 
8R1 3. LED brzdové svetlo s osvetlením 36,-- EUR 
  ložnej plochy 
$IH Akcia Ideal 0,-- EUR 
  -cenové zvýhodnenie 
  -viac informácií o podmienkach akcie 
  získate u vášho predajcu VW Úžitkové 
  vozidlá 
7AS Alarm 384,-- EUR 
  -s ochranou vnútorného priestoru a 
  senzorom naklonenia vozidla 
ZL2 Balík "Svetlá a viditeľnosť" 276,-- EUR 
  -automatická aktivácia stretávacích 
  svetiel 
  -funkcia "Leaving Home" a manuálne i 
  "Coming Home" 
  -dažďový senzor 
  -vnútorné spätné zrkadlo s automatickou 
  clonou 
ZW1 Balík "Winter" 516,-- EUR 
  -vyhrievané sedadlá vodiča a 
  spolujazdca s oddelenou reguláciou 
  -indikátor stavu čistiacej kvapaliny 
  -vyhrievané dýzy ostrekovačov 

6NW Čierne prevedenie stropu a obloženia 276,-- EUR 
  stĺpikov 
6XE Elektricky sklápateľné spätné zrkadlá 180,-- EUR 
ZB2 Gumová podlaha v kabíne 138,-- EUR 
6B4 Kotviace oká - sklápateľné (4x) 24,-- EUR 
1Y4 Mechanická uzávierka zadného 756,-- EUR 
  diferenciálu 
9Q4 Palubný počítač "Premium" 312,-- EUR 
  -s farebným TFT displejom 
9M5 Prihrievač (s podporou ohrevu motora) 360,-- EUR 
S5X Rozlišovací kód 0,-- EUR 
  montáž príslušenstva v centre 
  špeciálnych úprav (BUS) 
8WH Svetlomety do hmly vpredu aktívne 108,-- EUR 
  -automatické rozsvietenie pri odbočovaní 
1D1 Ťažné zariadenie pevné 456,-- EUR 
YMB Úprava ložného priestoru DURABED 996,-- EUR 
  -odolnejší povrch voči poškodeniu 
  -antracitový 
 
 
 

 

 

E/ Medzisúčet: 51 114,-- EUR 
F/ Osobitné podmienky (z vybraných položiek): - 4 614,-- EUR 
 

 

G/ Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR: 46 500,-- EUR 
H/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR: 38 750,-- 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 03.02.2020  
 
Sériová výbava: 
 

...5RGS... 
 -5 ročný grátis servis (max 150 000 km/ 
 5 prehliadok) 
17" podvozok so 17" brzdovým systémom 
 vpredu 
 -hydraulické brzdy 17" vpredu a 16" 
 vzadu 
2 držiaky na poháre v 2. rade sedadiel 
2 zdvojené chrómové lišty na maske 
 chladiča 
3. LED brzdové svetlo bez osvetlenia 
 ložnej plochy 
4Motion - permanentný 
4x 12 V zástrčka 
 -v stredovej konzole 
 -na prístrojovej doske 
 -2. rad sedadiel 
 -na bočnej stene nákladného priestoru 
6 reproduktorov 
Air Care Climatronic 
 -2-zónová automatická klimatizácia 
 -antialergický filter 
Airbag vodiča a spolujazdca 
 -spolujazdcov s deaktiváciou 
App Connect 
 -funkcia zobrazenia obsahu zo smartfónu 
 na obrazovke rádia. 
Bezpečnostné a asistenčné systémy 
 -ABS-antiblokovací brzdový systém 
 -Offroad mód 
 -EDS-elektron. uzávierka diferenciálu 
 -ASR-protipreklzový systém 
 -ESP-elektronický stabilizačný program 
 -stabilizácia prívesu 
 -asistent rozbehu do kopca 
 -Brzdový asistent 
 -Multikolízna brzda 
Bi-Xenónové svetlomety 
 -LED denné svietenie 
Bluetooth na pripojenie telefónu 
Bočné a hlavové airbagy vpredu 
Celková prípustná hmotnosť 2920 kg 
Centrálne zamykanie s DO bez Safelocku 
 -ovládanie zvnútra 
Dekoratívne obklady Light Silver 
 -obklad palubnej dosky svetlá 
 strieborná 
Dodatočné tesnenie dverí proti prachu 
Elektricky nastaviteľné a vyhrievané 
 vonkajšie spätné zrkadlá 
Emisný štandard Euro 6 
 -filter pevných častíc (DPF) a AdBlue 
 pre TDI motory 
Fajčiarska výbava 
 zapaľovač + popolník + 12V zásuvka 
Imobilizér 
Indikátor stavu čistiacej kvapaliny. 
ISOFIX na 2 detské sedačky v 2. rade 
 sedadiel 
Kobercová podlahová krytina vpredu 
Kobercová podlahová krytina vzadu 
Kolesá z ľahkých zliatin "Manaus" 18" 
 -7.5J x 18 
Komfortné čalúnenie stropu 
Komfortné sedadlo spolujazdca 
Komfortné sedadlo vodiča 
Kotviace oká v nákladnom priestore 
Kožený multifunkčný volant 
 -pre obsluhu rádia a telefónu 
Kryty spätných zrkadiel vo farbe 

 vozidla s chrómovými prvkami, lakované 
 kľučky dverí 
Látkové poťahy Salipra 
Náradie a zdvihák 
Nastavenie sklonu svetlometov 
Odkladacie priehradky pod prednými 
 sedadlami. 
Opierky hlavy vzadu 
Otváranie okien elektrické 
Ovládanie hlasom. 
 -rozpoznáva češtinu 
Palivová nádrž 80l, AdBlue nádrž 13l. 
Palubný počítač "Plus" 
Parkovacie senzory vpredu a vzadu/Rear 
 View 
 -parkovacie senzory vpredu a vzadu s 
 cúvacou kamerou 
Pneumatiky 255/60 R 18 112T 
Predĺžený servisný interval 
 -40000km /2 roky 
Predný nárazník lakovaný vo farbe 
 karosérie 
Prvky výbavy v koži 
Rádio Media 
 -farebný 6,33" TFT dotykový displej s 
 pohybovým senzorom 
 -Aux, SD a USB slot (iPod kompatibilný) 
 -CD/Mp3 prehrávanie 
 -2 tunery pre kvalitnejší príjem 
 signálu 
Rebrinový rám 
Rezervné koleso z ocele 
Rozlišovací kód 
Rozlišovací kód - Slovensko 
Rozšírené blatníky 
Samostatné denné svetlomety 
 -separátne svetlomety pre denné 
 svietenie, permanentne svietiace za 
 jazdy 
Sedadlá vpredu výškovo nastaviteľné 
Servotronic 
 -posilňovač riadenia s premenlivým 
 účinkom v závislosti od rýchlosti 
 vozidla 
Signál nezapnutého bezp. pásu vodiča 
Slnečné clony so zrkadlom 
Spätné zrkadlo vľavo asférické 
Spätné zrkadlo vpravo konvexné 
Stierače čelného skla-manuálny cyklovač 
Stmavené koncové svetlá, LED EČV 
Stmavené sklá Privacy 
 -v priestore pre cestujúcich vzadu 
Stredová konzola s krytom odkladacej 
 plochy 
Štandardné tlmenie a pruženie 
Štart - Stop systém 
 -rekuperácia brzdnej energie 
Ťažnosť prívesu max 3500 kg. 
Tempomat 
Trojlavica v druhom rade sedadiel 
 -sedák výklopný dohora v pomere 2:1 
USB a AUX 
Uzamykateľná skrinka pred spolujazdcom 
Uzamykateľné skrutky na kolesá 
Uzamykateľné zadné výklopné dvere 
 -dvere ložného priestoru so zámkom a 
 komfortným otváraním 
Vyústenie kúrenia vzadu 
Zadné dvere s LED osvetlením ŠPZ. 
Zadný nárazník s integrovaným schodíkom 



 

 

 -pochrómovaný 
Zásterky vpredu a vzadu 
 
 
 

 
 
 
 

 
Zoznam sériovej výbavy vytvorený dňa 03.02.2020 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 


