
 

 

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 Q3 Sportback Sline 35 TFSI STR, 150 k/ 110 KW, STR-Automatická prevodovka-  
 

Číslo komisie: 0734012 Číslo karosérie: WAUZZZF30L1049794   Číslo motora:  Stav km : 
 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 
 

F3NCZG18 Q3 Sportback Sline 35 TFSI STR, 150 k/ 110 KW, STR-Automatická prevodovka- 39 650,-- EUR 
 

B/ Farba vozidla: 
 

N8N8 strieborná tau metalíza  787,-- EUR 
 

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

EI schwarz-felsgrau  čierna-čierna  čierna 
 

D/ Doplnková výbava: 
 

7B6 12V zásuvka a 2 x USB na stredovej 57,-- EUR 

 konzole vzadu 
PCG Adaptívny asistent rýchlosti - systém na 394,-- EUR 

 základe radarových senzorov dodržiava 
 odstup od pred ním idúceho vozidla a 
 reguluje rýchlosť . Pri manuálnej 
 prevodovke je systém účinný od 30 - 
 200km/h a v prípade automatickej 
 prevodovky od 0 - 200km/h. Za určitých 
 podmienok dokáže vozidlo samo zastaviť. 
 Nastaviteľné prostredníctvom Audi drive 
 select alebo ACC-menu. (nie so sériovým 
 rádiom) 
PG3 Alarm a komfortný kľúč 944,-- EUR 

QJ1 Aluminiumoptik 101,-- EUR 

 - hliníkové prvky v interiéri - na 
 ovládačoch spätných zrkadiel, dverí a 
 parkovacej brzdy 
 - vrátane hliníkových líšť na dverách 
 vpredu a vzadu (pod parapetmi) 
UG5 Asistent rýchlosti pri klesaní - systém 112,-- EUR 
 udržiava konštantnú rýchlosť pri klesaní 
 - aktivácia prostredníctvom tlačidla 
IT2 Audi connect Navigation & Infotainment 0,-- EUR 

EL5 Audi connect Remote&Control - diaľkové 0,-- EUR 
 prepojenie vozidla so smartfónom; 
 prostredníctvom aplikácie My Audi App je 
 možné získať prístup k informáciám o 
 vozidle a niektoré na diaľku ovládať;  k 
 dispozícii sú informácie  o parkovacej 
 pozícii, stave vozidla (pohonné hmoty, 
 stav tachometra, najbližšia servisná 
 kontrola, a pod.), otvorení/zatvorení 
 okien, zamknutí/odomknutí vozidla, 
 zabezpečovacom zariadení a pod.; napr. 
 ak je súčasťou výbavy prídavné kúrenie 
 je možné ho na diaľku zapnúť alebo 
 programovať 

7W1 Audi pre sense basic - preventívna 225,-- EUR 

 ochrana cestujúcich pri náraze 
7Y5 Audi side a active lane assist 596,-- EUR 

9VD Audi sound system 326,-- EUR 
 - 10 aktívnych reproduktorov 
 - 6-kanálový zosilňovač 
 - výkon 180 Watt 
9S1 Audi virtual cockpit 203,-- EUR 
 - plne digitálna prístrojová doska 
 10,25" s možnosťou zobrazovania 
 rozšíreného množstva informácií v 
 závislosti od ďalšej príplatkovej 
 výbavy, napr. navigačného systému; 
 možnosť zobrazenia "Sport" alebo 
 "Klassik" 
WBT Balík výbavy Komfort 236,-- EUR 
 - sústava úložných priestorov v 
 interiéri 
WDN Balík výbavy Technik 1 603,01 EUR 
 - Audi smartphone interface 
 - Audi Phone Box 
 - Elektrické otváranie a zatváranie 
 piatych dverí 
7P1 Bederné opierky elektricky nastaviteľné 298,-- EUR 

V72 Disky Alu 7Jx19, 20-lúčové, V-dizajn, 1 182,-- EUR 
 kontrastné sivé, leštené, pneu 235/50 
 R19 
9JC Fajčiarska výbava 33,-- EUR 

WQS Interieur S line 1 586,-- EUR 
 - športové sedadlá vpredu manuálne 
 výškovo nastaviteľné 
 - nástupné lišty s hliníkovými 
 vsadeniami vpredu a nápisom S 
 - pedále a opierka na nohu na strane 
 vodiča z ušľachtilej ocele 
 - obklad interiéru Aluminium matt 
 gebürstet - matný česaný hliník 
 - emblémy S line na blatníkoch vpredu 



 

 

 - strop vozidla v čienom látkovom poťahu 
 - nakladacia hrana batožinového 
 priestoru z ušľachtilej ocele 
 - dekoračné prvky (akcenty) na stredovej 
 konzole a madlách dverí vpredu lakované 
 vo farbe schiefergrau (sivá) 
 - koberčeky vpredu a vzadu čierne s 
 kontrastným stehom vo farbe felsgrau 
 (sivá) 
KA2 Kamera vzadu 461,-- EUR 

6FJ Kryty vonkajších zrkadiel čierne 119,-- EUR 

PX2 LED svetlomety vpredu a LED zadné svetlá 1 001,-- EUR 

 s dynamickými smerovkami, 
 - vrátane diaľkového nastavenia 
 svetlometov 
QQ1 Lichtpaket 282,-- EUR 
 - LED osvetlenie interiéru 
7HC Opierky rúk vo dverách v umelej koži 0,-- EUR 

4ZD Optikpaket schwarz 619,-- EUR 
 - exteriérové doplnky v čiernej farbe 
7X2 Parkovací systém plus 843,-- EUR 

 akustický a optický parkovací systém 
 vpredu a vzadu (optický pomocou MMI) 
N7K Poťahy - kombinácia Alcantara 450,-- EUR 
 Frequenz/umelá koža mono.pur 550 
 - stred sedadiel vpredu a stred krajných 
 sedadiel vzadu v čiernom poťahu 
 Alcantara Frequenz 
 - bočné časti sedadiel (vnútorná i 
 vonkajšia časť), stredové sedadlo vzadu 
 a stredová opierka rúk vpredu v čiernej 
 umelej koži mono.pur 550 

 - na vonkajších bočných častiach 
 sedadiel vpredu ozdobný pás v čiernej 
 koži; na operadlách predných sedadiel 
 vylisovaný S-emblém 
 - kontrastný steh vo farbe felsgrau 
 (sivá) 
PNV Príprava pre MMI Navigation plus - 927,-- EUR 
 obsahuje MMI Radio plus, 10,1" farebný 
 displej (rozlíšenie 1540x720) vrátane 
 ozdobných prvkov v čiernom sklenenom 
 vyhotovení na palubnej doske; prípravu 
 pre navigačný modul MMI Navigation plus 
 a prípravu pre Audi connect Notruf & 
 Service 
4A3 Sedadlá vpredu vyhrievané 382,-- EUR 

5KR Sedadlo zadné delené, sklopné so 135,-- EUR 
 stredovou opierkou a držiakom na pohár 
4L6 Spätné zrkadlo automaticky zacloniteľné 196,-- EUR 
 - bezrámové 
QL5 Stmavené sklá od "B" stĺpika (Privacy 450,-- EUR 
 Verglasung) 
1XW Volant - kožený, 3-ramenný, multifunkčný 168,-- EUR 
 plus 
6XE Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky 247,-- EUR 

 nastaviteľné, vyhrievané a sklopné 
$ZL Zľava pre balík Komfort -550,-- EUR 

$ZC Zľava pre balík Technik -760,-- EUR 

 

 

 

 

 

E/ Medzisúčet: 53 303,01 EUR 
 

 

F/ Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR: 53 303,01 EUR 

G/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR: 44 419,19 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  

 
 
 


