
 

 

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 Caddy 4 Trendline 2,0L TDI, 102 k/ 75 KW, 5-stupňová prevodovka  
 
Číslo komisie:  Číslo karosérie:    Číslo motora:  Stav km: 

 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 
 

SABT2220 Caddy 4 Trendline 2,0L TDI, 102 k/ 75 KW, 5-stupňová prevodovka 22 812,-- EUR 
 

B/ Farba vozidla: 
 

B4B4 Biela Candy  0,-- EUR 
 

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

HC čierna - šedá  čierna titán - šedá Moon rock  čierna 
 

D/ Doplnková výbava: 
 

8T7 ACC adaptívny tempomat s obmedzovačom 300,-- EUR 
  rýchlosti 
ZQ7 Alarm s kontrolou interiéru 384,-- EUR 
  -centrálne zamykanie so Safelockom a 
  ovládaním zvnútra 
  -záložná siréna 
  -kontrola vnútorného priestoru 
  -ochrana pred odtiahnutím 
  -druhý kľúč s DO (ovládanie všetkých 
  dverí spolu) 
PL5 Balík "Svetlá a viditeľnosť" 240,-- EUR 
  -vnútorné spätné zrkadlo s automatickým 
  stmievaním 
  -automatické zapnutie stretávacích 
  svetiel s funkciou "Coming home" a 
  manuálne i "Leaving home" 
  -stierače s cyklovačom a dažďovým 
  senzorom 
ZI4 Bluetooth pre rádio Colour 156,-- EUR 
$TD Caddy Ideal 0,-- EUR 
  -cenové zvýhodnenie 
  -viac informácií o podmienkach akcie 
  získate u vášho predajcu VW Úžitkové 
  vozidlá 
ZK4 Climatic a skrinka pred spolujazdcom 1 176,-- EUR 
  - manuálna klimatizácia s elektronickou 
  reguláciou 
  -uzamykateľná, osvetlená a chladená 
  skrinka pred spolujazdcom 
  -chladiaca kvapalina R1234yf 
6K3 Front Assist a City Emergency Brake 0,-- EUR 
  -systém monitoruje priestor pred 

  vozidlom a v prípade prekážky dokáže 
  upozorniť šoféra, či pribrzdiť 
  vozidlo pre minimalizovanie/predídenie 
  zrážke. 
PM3 Multifunkčný kožený volant 276,-- EUR 
  -ovládanie rádia,tempomatu, telefónu a 
  i. 
  -radiaca páka a ručná brzda potiahnutá 
  kožou 
7X1 Parkovacie senzory vzadu 432,-- EUR 
Z44 Rádio Colour 336,-- EUR 
  -farebný 5" TFT dotykový displej 
  -Aux a SD slot 
  -CD/Mp3 prehrávanie 
  -2 tunery pre kvalitnejší príjem 
  signálu 
  -6 reproduktorov 
  -USB 
3D7 Stredová konzola s lakťovou opierkou 48,-- EUR 
  -nastaviteľná stredová lakťová opierka 
  (výškovo a pozdĺžne) a 3 držiaky na 
  poháre (2 vpredu a 1 vzadu) 
8WD Svetlomety do hmly vpredu 216,-- EUR 
ZAH Systém rozpoznania únavy vodiča a 72,-- EUR 
  palubný počítač Plus 
4A3 Vyhrievané predné sedadlá 396,-- EUR 
  -s oddelenou reguláciou vodiča a 
  spolujazdca 
 
 
 

 



 

 

 

E/ Medzisúčet: 26 844,-- EUR 
F/ Osobitné podmienky (z vybraných položiek): - 3 944,-- EUR 
 

 

G/ Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR: 22 900,-- EUR 
H/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR: 19 083,33 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:  
Ponuka zo dňa 24.03.2020  
 
Sériová výbava: 
 

...5RGS... 
 -5 ročný grátis servis (max 150 000 km/ 
 5 prehliadok) 
1 vyklápací kľúč s DO 
15" kotúčové brzdy vpredu 
15" podvozok 
2x 12V zásuvka 
 -1x v batožinovom priestore 
 -1x vzadu za lakťovou opierkou 
3-lavica v druhom rade sedadiel (delená, 
 sklápateľná, preklápateľná a 
 vyberateľná) 
4 reproduktory 
Airbag vodiča a spolujazdca 
 -spolujazdcov s deaktiváciou 
Asistenčné systémy: 
 -ABS - antiblokovací brzdový systém 
 -ASR - antipreklzový systém 
 -MSR - elektronická regulácia 
 krútiaceho momentu 
 -ESP - elektronický stabilizačný systém 
 -EDL - elektronická uzávierka 
 diferenciálu 
 -Brzdový asistent 
 -Multikolízna brzda 
Asistent rozjazdu do kopca 
 -s tlačidlom pre vypnutie ASR 
Asistent rozjazdu do kopca 
 -s tlačidlom pre vypnutie ASR 
Bočné a hlavové airbagy v celom vozidle 
 -bočné a hlavové airbagy vpredu (vodič 
 a spolujazdec) 
 -v priestore pre cestujúcich hlavové 
 (nie pre 3. rad sedadiel) 
Bočné okno pevné vľavo vpredu 
 (za vodičom) 
Bočné okno pevné vľavo vzadu 
Bočné okno pevné vpravo vpredu 
 (za spolujazdcom) 
Bočné okno pevné vpravo vzadu 
Centrálne zamykanie s DO bez Safelocku 
 -ovládanie zvnútra 
Dekoratívne prvky "Dark Silver Brushed" 
 -brúsený hliník 
Dekoratívne prvky "Checker Plate 
 Titanium" 
Determálne laminované čelné sklo 
El.ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá 
Elektricky ovládané okná vpredu 
Emisný štandard Euro 6 
 -filter pevných častíc (DPF) a AdBlue 
 pre TDI motory 
Front Assist a City Emergency Brake 
 -systém monitoruje priestor pred 
 vozidlom a v prípade prekážky dokáže 
 upozorniť šoféra, či pribrzdiť 
 vozidlo pre minimalizovanie/predídenie 
 zrážke. 
Halogénové svetlomety (H4) 
Chladiaca kvapalina R1234yf 
Imobilizér 
Izolačné sklá (zelené) 

Kobercová podlaha v kabíne vodiča 
Kobercová podlaha vzadu 
 -v priestore pre pasažierov 
Komfortné obloženie stropu kabíny 
 vodiča a priestoru pre 
 cestujúcich/náklad 
Komfortné osvetlenie v kabíne- 2 svetlá 
 samostatne ovládateľné 
Komfortný obklad bočných stien v 
 priestore pre pasažierov/náklad 
Kontrola zmeny tlaku v pneumatikách. 
Kotúčové brzdy vzadu 
Kryt batožinového priestoru rolovací 
 -rolovací a vyberateľný 
Kryty diskov - celoplošné 
Kryty vonkajších spätných zrkadiel, 
 lakované vo farbe karosérie 
Lakované nárazníky vo farbe karosérie 
Lakované nárazníky vo farbe karosérie 
Látkové poťahy Kutamo 
Nefajčiarska výbava 
 -12V zásuvka a odkladacia priehradka na 
 stredovej konzole 
Oceľové disky 6Jx15 ET 47 
 -nosnosť 650 kg 
Odkladací priestor s krytom v strede 
 palubnej dosky 
Opatrenia na odhlučnenie vozidla "High" 
Palivová nádrž 55l 
 (13l benzín a 26/37kg CNG pre TGI 
 krátky/dlhý rázvor, dodatočne 9l AdBlue 
 nádrž pre TDI) 
Palubný počítač 
Peľový a prachový filter 
Plnohodnotné rezervné koleso, zdvihák 
Plnohodnotné rezervné koleso, zdvihák 
Pneumatiky 195/65 R15 91T 
 -optimalizovaný valivý odpor 
Posuvné dvere vľavo, za vodičom 
Posuvné dvere vpravo, za spolujazdcom 
Predĺžený servisný interval 
 -30000km /2 roky 
Príprava na strešný nosič 
Rádio Audio 
 -monochromatický TFT displej 
 -Aux, SD a USB slot 
 -nemá slovenčinu 
Rozlišovací kód 
Rozlišovací kód - ochrana pri transporte 
Rozlišovací kód - Slovensko 
Rozlišovací kód - Slovensko 
Sedadlo spolujazdca komfortné 
Sedadlo vodiča komfortné 
Servotronic 
 -posilňovač riadenia s premenlivým 
 účinkom v závislosti od rýchlosti 
 vozidla 
Signalizácia nezapnutých bezpečnostných 
 pásov vodiča a spolujazdca 
Slnečná clona vľavo s make-up zrkadlom 
Slnečná clona vpravo s make-up zrkadlom 
 -s bezpečnostnou nálepkou pre 



 

 

 používanie airbagu 
Spätné zrkadlo ľavé asférické dizajnové 
 -dizajn osobných vozidiel (menšie 
 rozmery) 
Spätné zrkadlo pravé konvexné dizajnové 
 -dizajn osobných vozidiel (menšie 
 rozmery) 
Stierač zadného okna s ostrekovačom a 
 cyklovačom 
Stierače čelného skla-manuálny cyklovač 
Stredová konzola s lakťovou opierkou 
 -3 držiaky na poháre (2 vpredu a 1 
 vzadu) 
Svetlá pre denné svietenie 
 (s automatickou aktiváciou) 
Štandardná mriežka chladiča 
 -1 chrómová lišta 
Štandardné tlmenie a pruženie 
Štart - Stop systém 
 -rekuperácia brzdnej energie 
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti 
Textilná lakťová opierka vo dverách 
Trojbodové bezpečnostné pásy v 2. a 3. 
 rade sedadiel, vonkajšie sedadlá v 2. 

 rade s predpínačmi pásov. 
Trojbodové bezpečnostné pásy vodiča a 
 spolujazdca s predpínačom 
Uzamykateľná priehradka pred 
 spolujazdcom 
Ventilácia/kúrenie s manuálnym ovládaním 
Vnútorné spätné zrkadlo, zacloniteľné 
Vyhrievané zadné okno 
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant. 
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča 
Zadné výklopné dvere s oknom 
Združené prístroje s ukazovateľom 
 rýchlosti (km/h), prejdenej vzdialenosti 
 (celkovo/výlet), otáčok motora, stavu 
 paliva a času 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zoznam sériovej výbavy vytvorený dňa 24.03.2020 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

  


