
CENOVÁ PONUKA  
 

  
Kupujúci 

  

Predávajúci 

Auto Gabriel, s.r.o.  
 

Sídlo: Vozarova 5, 
040 17  Košice-Barca  

 

Kontakt: mail@gabriel.sk 
 

Zástupca: PhDr. Peter Fianta 
Kontakt: +421915992863, peter.fianta@gabriel.sk,  
 

 

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

 

 
Konfigurácia vozidla 

Model: Audi A5 Sportback advanced 35 TDI STR, 163 k/ 120 KW, ST7-Automatická prevodovka-  
 
Číslo komisie:  Číslo karosérie:    Číslo motora:  Stav km: 

 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 
 

F5FBJG19 A5 Sportback advanced 35 TDI STR, 163 k/ 120 KW, ST7-Automatická prevodovka- 44 410,-- EUR 
 

B/ Farba vozidla: 
2D2D modrá navarra metalíza  1 012,-- EUR 
 

C/ Farba interiéru:  Farba palubnej dosky: Farba koberca: 
YM čierna-čierna  čierna-čierna  čierna 
 

D/ Doplnková výbava: 
 
PYI Asistenčný balík Parken 1 025,-- EUR 
  - Asistent rozbehu pri stúpaní 
  - Parkovací sytém plus - akustický a 
  optický parkovací systém vpredu a vzadu 
  - Kamerový systém vzadu - umožňuje 
  monitorovanie priestoru za vozidlom, 
  zobrazenie na displeji MMI 
9ZE Audi phonebox - bezdrôtové dobíjanie, 507,-- EUR 
  stav nabitia je možné zobraziť 
  prostredníctvom MMI, možnosť handsfree 
  až pre 2 pripojené mobilné telefóny, 
  kvalitnejší príjem signálu 
  prostredníctvom antény zabudovanej vo 
  vozidle, nižšie žiarenie, podpra LTE 
7W1 Audi pre sense basic - preventívna 282,-- EUR 
  ochrana cestujúcich pri náraze 
9VD Audi Sound System - 10 aktívnych 360,-- EUR 
  reproduktorov, vrátane subwoofera a 
  stredového reproduktora, celkový výkon 
  180W 
PYG Infotainmentpaket Smartphone - balík 1 294,-- EUR 
  obsahuje: 
  - Audi phonebox light - bezdrôtové 
  dobíjanie, stav nabitia je možné 
  zobraziť prostredníctvom MMI, možnosť 
  handsfree až pre 2 pripojené mobilné 
  telefóny 
  - Audi smartphone interface - rozhranie 
  pre prepojenie smartfónu s vozidlom - 
  komfortný prenos dát z mobilného 
  telefónu a ovládanie prostredníctvom MMI 
  (príslušný adaptér je možné doobjednať 
  prostredníctvom Audi originálneho 
  príslušenstva 
  - USB nabíjacie zariadenie pre 
  pasažierov vzadu - 2x USB-A na stredovej 
  konzole vzadu 
9AQ Klimatizácia komfortná 3-zónová 781,-- EUR 
PGD Komfortný kľúč so senzorickým otváraním 1 204,-- EUR 
  batožinového priestoru a alarmom s 
  ochranou proti odtiahnutiu 

PYA Komfortpaket sedadlá 529,-- EUR 
  obsahuje: 
  - komfortnú stredovú opierku rúk vpredu 
  pozdĺžne nastaviteľnú s odkladacím 
  priestorom 
  - elektricky nastaviteľné bederné 
  opierky v 4-smeroch 
PYB Komfortpaket zrkadlá - balík obsahuje: 591,-- EUR 
  vnútorné spätné zrkadlo s automatickou 
  clonou, bezrámové 
  - vonkajšie spätné zrkadlá elektricky 
  nastaviteľné, vyhrievané, sklápateľné a 
  na oboch stranách s automatickou clonou 
PXC LED svetlomety Audi Matrix 1 294,-- EUR 
  - stretávacie, diaľkové a denné 
  - svetlomety do nepriaznivého počasia 
  (hmla, dážď, sneh) 
  - statické odbočovacie svetlo 
  - dynamický asistentdiaľkových svetiel 
  - dynamické osvetlenie križovatiek a 
  zákrut vrátane sekvenčného 
  rozsviecovanie smeroviek 
  - dynamické smerovky vpredu a vzadu 
GB1 LTE podpora pre Audi phone box 0,-- EUR 
VT4 Nástupné lišty s hliníkovým obkladom 169,-- EUR 
  vpredu, osvetlené 
5ZC Opierky hlavy vpredu 141,-- EUR 
  - nastaviteľné v troch smeroch (výška, 
  sklon, vzdialenosť od temena) 
3NT Päťmiestna verzia - trojmiestne zadné 428,-- EUR 
  sedadlo 
N7U Poťah v kombinácii Alcantara/koža 1 468,-- EUR 
QQ1 Prídavné osvetlenie interiéru Ambiente 282,-- EUR 
  Lichtpaket - osvetlené sú nasledovné 
  časti: priestor kľučiek dverí zvonka 
  vpredu, vnútorné kľučky dverí vpredu a 
  vzadu,  nástupný priestor dverí vpredu, 
  držiak na poháre vpredu, priestor nôh 
  vpredu a vzadu, oblasť dverí vpredu a 
  vzadu a stredová konzola 
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PYF Rezervné koleso (dojazdové) max. 169,-- EUR 
  rýchlosť 80km/h a zdvihák 
Q1D Sedadlá vpredu športové 421,-- EUR 
4A3 Sedadlá vpredu vyhrievané 428,-- EUR 
QE1 Systém odkladacích priestorov v 214,-- EUR 
  interiéri 
  - sieťky na zadnej strane operadiel 
  predných sedadiel 
  - odkladací priečinok na strane vodiča - 
  stredová opierka rúk vzadu 
  - zámok pre odkladaciu skrinku 

  - sieť a postranné napínacie pásy v 
  batožinovom priestore 
  - 12V zásuvka v batožinovom priestore 
1XW Volant - kožený, 3-ramenný, multifunkčný 169,-- EUR 
  s ovládaním plus (14 tlačidiel) 
6JE Vonkajšie kľučky dverí chrómové 57,-- EUR 
FK2 Zvýšený objem na AD-blue - 24 litrov 57,-- EUR 
 
 
 

  

 

E/ Medzisúčet: 57 292,-- EUR 
 

 

F/ Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR: 57 292,-- EUR 
G/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR: 47 743,30 EUR 
 

 

 
Kúpna cena a príslušná sadzba dane budú na faktúre zaokrúhlené v súlade s platnými cenovými a daňovými predpismi.  
Cenová ponuka nie je záväzná. 
 
Sériová výbava: 
 

12-ročná záruka na prehrdzavenie 
 karosérie 
2-ročná záruka bez obmedzenia 
 najazdených kilometrov 
3-ročný bezplatný servis vozidla 
ABS s antiblokovacím systémom 
Airbag bočný a airbag pre hlavu 
Airbag na strane vodiča a spolujazdca, 
 deaktivácia airbagu na strane 
 spolujazdca 
Akustický parkovací systém vzadu 
ASR protipreklzový systém 
Audi connect Safety & Service a Audi 
 connect Remote & Control: možnosť 
 ovládania vybraných funkcií pomocou 
 aplikácie myAudi v mobilnom telefóne. 
 Prostredníctvom služieb Safety & Service 
 je možné spustiť tiesňové volanie, 
 online volanie v prípade poruchy vozidla 
 či online komunikácia vozidla so 
 servisom. Služby Remote & Control 
 umožňujú diaľkové zamknutie/odomknutie 
 vozidla, sledovanie statusu vozidla, 
 vyhľadanie parkovacej pozície vozidla, 
 vzdialené nastavenie nabíjania (pre 
 vozidlá BEV a PHEV), ovládanie 
 nezávislej klimatizácie. Podmienkou 
 funkčnosti je verifikovaný účet na 
 my.audi.com 
Audi drive select 
Audi pre sense City 
Automatická prevodovka 
Bezpečnostné skrutky kolies 
Bluetooth rozhranie 
Bočné airbagy vpredu 
Centrálne zamykanie s diaľkovým 
 ovládaním 
Čelné sklo zvukovoizolačné 
Delené zadné operadlá, sklápateľné 
 v pomere 40:20:40 alebo úplne 
Detská poistka 
Disky z ľahkých zliatin, 8,5Jx18, 5-V- 
 lúčov, Y-dizajn, pneu 245/40 R18 
Doživotná garancia Audi mobility 
EBV brzdy s elektronickým rozdelovaním 
 brzdnej sily 
EDS elektronická uzávierka diferenciálu 
Elektrické otváranie a zatváranie veka 
 batožinového priestoru 
Elektromechanická parkovacia brzda 
Elektromechanický posiľňovač riadenia 
Elektronický imobilizér 
ESC elektronický stabilizačný program 
Farebné prvky v interiéri čierne 
Funkcia denných stretávacích svetiel 
Glanzpaket  - ozdobné lišty z 
 eloxovaného hliníka okolo okien 
Hlavové airbagy vpredu a vzadu 

Hliníkové aplikácie v interiéri 
Integrálny systém hlavových opierok 
Interiérové prvky na palubnej doske - 
 Matná čierna 
Klimatizácia automatická 
Kľučky vo farbe karosérie 
Koberčeky vpredu a vzadu 
Koberec v batožinovom priestore 
Koncovka výfuku 
Kontrola tlaku v pneumatikách 
Kontrola zapnutia bezpečnostných pásov 
Kotúčové brzdy vpredu 
Kožený volant 3-ramenný s multifunkčným 
 ovládaním (6 funkcií) 
Krajina schválenia 
Kryty vonkajších zrkadliel vo farbe 
 vozidla 
LED - svetlomety vrátane zadných LED 
 svetiel 
Maximálna rýchlosť regulovaná na 210 
 km/h (neplatí pre 45TDI, 50TDI a S5) 
Mild-hybrid 
MMI Radio plus - 10,1" farebný displej 
 (1540x720) vrátane ovládania MMI touch, 
 Audi music interface s 1 x USB-A a 1x 
 USB C rozhraním, s dátovou a dobíjacou 
 funkciou; WLAN-hardvér; 
Multifunkčná kamera 
Náradie 
Nárazníky zosilnené 
Nástupné lišty 
Návod po slovensky 
Nefajčiarska výbava 
 - 12V zásuvka vpredu a vzadu 
 - bez popolníka 
Nezatmavené sklá 
Objem nádrže 54 litrov 
Obklad interiéru - Aluminium Ellipse 
 silber 
Okná elektricky ovládané - všetky 
Opierka na nohu 
Opierky hlavy vpredu 
Označenie modelu a objemu 
Palubný počítač s monochrom. displejom 
Pohon quattro 
Poťahy - látka Index 
Pozinkovaná karoséria 
Predĺžená záruka 2+1 do 90.000km 
Predný pohon 
Prídavné prístroje 
Reproduktory - 8 pasívnych 
Sedadlá vpredu - manuálne výškovo 
 nastaviteľné 
Sedadlá vpredu - manuálne výškovo 
 nastaviteľné 
Sklá - determálne 
Slnečné clony vpredu 
Sportback 
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Start-Stop-System 
Stĺpik volantu nastaviteľný v dvoch 
 smeroch 
Stredová opierka rúk vpredu 
Strecha lakovaná vo farbe vozidla 
Strop vozidla v látkovom poťahu 
Štandardný podvozok 
Tempomat 
Tire mobility system - lepiaca sada 
 (v prípade objednania bude vozidlo 
 dodané bez rezervného kolesa) 
Trojuholník 
Tuner - digitálny rádiový 
Typový štítok 
Ukotvenie detskej sedačky ISO FIX 

 vpredu a vzadu s deaktiváciou airbagu 
 spolujazdca 
Variabilný servisný interval (30 000km 
 alebo 2 roky) 
Vnútorné osvetlenie 
Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky 
 nastaviteľné, vyhrievané 
Zadné svetlá LED 
Zrkadlo vnútorné zacloniteľné 
 
 
 
 
 

 
 


