
CENOVÁ PONUKA  
 

  
Kupujúci 

  

Predávajúci 

Auto Gábriel, s.r.o. Košice  
 

Sídlo: Ulica osloboditeľov 70, 
040 17  Košice - Barca  

 

Kontakt: marek.tink@gabriel.sk 
 

Zástupca: Marek Tink 
Kontakt: 0918 341 362 
 

 

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

 

 
Konfigurácia vozidla 

Model: Volkswagen T-ROC Style 1.5 TSI ACT DS7, 150 k/ 110 KW, DG7-Automatická prevodovka-  
 
Číslo komisie: 0438741 Číslo karosérie: WVGZZZA1ZLV104479   Číslo motora:  Stav km: 

 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 
 

A113KE12 T-ROC Style 1.5 TSI ACT DS7, 150 k/ 110 KW, DG7-Automatická prevodovka- 25 150,-- EUR 
 

B/ Farba vozidla: 
5ZA1 modrá ravenna metalíza  570,-- EUR 
 

C/ Farba interiéru:  Farba palubnej dosky: Farba koberca: 
FF black oak-ceramique  čierna titan  čierna 
 

D/ Doplnková výbava: 
 
$FC #Možnosť dodatočného bonusu 500€ 0,-- EUR 
  platí pri využití financovania 
  prostredníctvom VWFS 
WD1 Alarm Plus s kontrolou vnútorného 360,-- EUR 
  priestoru, zálohovou sirénou a senzorom 
  proti odtiahnutiu 
9AK Automatická 2-zónová klimatizácia Air 240,-- EUR 
  Care Climatronic 
PJ4 Disky 7Jx17 Mayfield, 590,-- EUR 
  z ľahkej zliatiny 
  pneu 215/55 R17 
PRC Dojazdová 18" oceľová rezerva 60,-- EUR 
ZEA Rádio Composition Media s CD 180,-- EUR 
  prehrávačom, 8" farebný dotykový 
  displej, slot na SD-kartu a USB, 
  iPhone/iPod, bluetooth hands-free 
  mobilné pripojenie, 6 reproduktorov 
  vpredu a vzadu 
PAL Stredová opierka rúk s odkladacím boxom 0,-- EUR 
  vpredu,2 ventilačné otvory a 12V zásuvka 

  vzadu 
W99 Style Paket + 430,-- EUR 
  - kontrastne lakovaná strecha a kryty 
  vonkajších spätných 
  zrkadiel 
  - chrómové lišty na bokoch 
  - systém rozpoznania únavy vodiča 
  - ambient osvetlenie biele 
  - LED osvetlenie priestoru pre nohy 
  vpredu 
  - 2 LED lampy na čítanie vpredu a 2 
  vzadu 
  - make-up zrkadielka v slnečných 
  clonách, osvetlené 
WW1 Winter Paket - vyhrievané predné 420,-- EUR 
  sedadlá a ostrekovače čelného skla 
 
 
 

 

 

E/ Akciová výbava / Bonus: 

TR182 Bonus 2020 -1 000,-- EUR  
 

F/ Medzisúčet: 27 000,-- EUR 
 

 

G/ Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR: 27 000,-- EUR 
H/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR: 22 500,-- 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:  
 
Sériová výbava: 
 

3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých 
 sedadlách, vpredu výškovo nastaviteľné 

3-ramenný volant 
Adaptívny tempomat ACC (do 210 km/h) s 



 2/2 
Internal 

 Front Assist a City Brake (systémom 
 núdzového brzdenia) 
Airbag vodiča a spolujazdca s 
 deaktiváciou airbagu spolujazdca, 
 hlavové airbagy vpredu a vzadu, bočné 
 airbagy vpredu 
Bluetooth hands-free mobilné 
 pripojenie, hands free profile, 
 Bluetooth Audio 
Centrálne zamykanie s diaľk. ovládaním, 
 2 sklápacie kľúče 
Dažďový senzor, "Coming a leaving home" 
 funkcia 
Dekoratívne obklady hnedá black oak 
 matná na prístrojovej doske, stredovej 
 konzole a na obložení dverí vpredu 
Denné LED svetlá 
Determálne sklá 
Elektricky ovládané okná vpredu a vzadu 
Elektromechanický posilňovač riadenia s 
 meniacim sa účinkom v závislosti na 
 rýchlosti 
Elektronická parkovacia brzda s 
 AUTO-HOLD funkciou 
ESC, ABS, ASR, EDS, EBV, MSR, asistent 
 rozjazdu do kopca 
Fajčiarska výbava 
Front Assist a City Brake - systém 
 na sledovanie diania pred vozidlom a 
 systém núdzového brzdenia vozidla pri 
 hroziacom čelnom náraze 
Imobilizér 
ISOFIX systém na uchytenie 2 detských 
 sedačiek na zadných sedadlách 
Klimatizácia Climatic 
Komfortné sedadlá vpredu 
Kontrola stavu tlaku v pneumatikach 
Kryt a osvetlenie batožinového priestoru 
Lane Assist-asistent zachovania jazdného 
 pruhu 
 upozornenie opustenia jazdného pruhu 
LED zadné svetlá 
Make-up zrkadielka v slnečných clonách 
Mriežka chladiča s chrómovou lištou v 
 hornej a dolnej časti 
Multifunkčný 3-ramenný kožený volant, 
 kožená radiaca páka 

Multikolízna brzda 
Nárazníky vo farbe karosérie, spodná 
 časť čierna 
Odkladacia zásuvka pod sedad.spolujazdca 
Odkladacie priestory vo dverách vpredu a 
 vzadu 
Operadlá zadných sedadiel asymetricky 
 delené a sklopné 
Osvetlenie interiéru vpredu a vzadu so 
 stmavením a oneskorením vypnutia, 2 
 lampy na čítanie vpredu a 2 vzadu 
Otvor na dlhé predmety v operadlách 
 zadných sedadiel 
Palubný počítač Plus 
Parkovacie senzory vpredu a vzadu 
Pedestrian Recognition asistent 
 rozpoznávania kolízie s chodcom s 
 funkciou núdzového brzdenia 
Predné hlavové opierky bezpečnostne 
 optimalizované, 3 hlavové opierky 
 sedadiel vzadu 
Start-Stop System s rekuperáciou 
 brzdnej energie 
Stredová opierka rúk s odkladacím boxom 
 vpredu,2 ventilačné otvory vzadu a 2xUSB 
 vzadu (len nabíjanie) 
Strešná chrómová lišta na bokoch 
Strešný nosič čierny 
Tire Mobility Set, kompresor, náradie a 
 zdvihák 
USB vpredu 
Vnútorné spätné zrkadlo automaticky 
 stmievateľné 
Vonkajšie spätné zrkadlá elektr.ovládané 
 a vyhrievané, na vodičovej strane 
 asferické 
VW Connect - zobrazenie informácii o 
 vozidle v telefóne 
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant 
Výškovo nast. predné sedadlá 
Závesné háky v batožinovom priestore 
 
 
 
 
 

 

 
 


