
CENOVÁ PONUKA  
 

  
  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 A6 Sport 50 TDI quattro TT8, 286 k/ 210 KW, TT8-Automatická prevodovka-  
 
Číslo komisie:  Číslo karosérie:    Číslo motora:  Stav km : 

 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 
 

4A2BGA18 A6 Sport 50 TDI quattro TT8, 286 k/ 210 KW, TT8-Automatická prevodovka- 65 810,-- EUR 
 

B/ Farba vozidla: 
 

0E0E čierna mythost metalíza  1 125,-- EUR 
 

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

FZ čierna  čierna  čierna 
 

D/ Doplnková výbava: 
 

4X4 Airbagy - bočné vzadu 406,-- EUR 
QQ1 Ambiente Lichtpaket - balík prídavného 360,-- EUR 
 osvetlenia - LED systém - prídavné 
 osvetlenie je umiestnené na dverách a 
 palubnej doske 
PCC Assistenčný balík Tour - 1 956,-- EUR 
 obsahuje súbor asistenčných systémov pre 
 zvýšenie bezpečnosti a komfortu jazdy 
 (najmä pri dlhších trasách) - Asistenčný 
 systém využíva na permanentné 
 monitorovanie vozidla radarový senzor 
 inštalovaný v prednej časti vozidla, 
 prednú kameru a ultrazvukové senzory. 
 Dokáže podľa vyhodnotených okolností 
 zrýchliť, brzdiť, udržiavať rýchlosť aj 
 udržiavať vzdialenosť. Systém je funkčný 
 pri rýchlosti od 0km/h do 250km/h. 
 Súčasťou systému je adaptívny tempomat s 
 obmedzovačom rýchlosti, sériový systém 
 monitorovania jazdného pruhu, núdzový 
 asistent,  asistent efektívnej jazdy, 
 asistent pri predchádzaní a asistent pri 
 odbočovaní 
PCM Assistenz-Paket Stadt (City) 1 632,-- EUR 
 - sústava systémov zabezpečujúcich 
 vyššiu bezpečnosť pasažierov obsahuje: - 
 Asistent rozpoznania križovatky 
 - Audi pre sense rear (vzadu) 
 - Audi side assist vrátane upozornenia 
 pri vystupovaní a monitorovania 
 dopravnej situácie za vozidlom 
9ZE Audi phone box 562,-- EUR 
IU1 Audi smartphone interface 282,-- EUR 
 - umožňuje prepojenie smartfónu s 
 vozidlom a komfortné zobrazenie obsahu 
 prostredníctvom USB pripjenia na MMI- 
 displeji 
 - ovládanie je možné cez MMI prípadne 
 hlasom prostredníctvom smartfónu 
9VD Audi sound system 428,-- EUR 
 - 10 aktívnych reproduktorov 

 - 6-kanálový zosilňovač 
 - výkon 180 Watt 
52Z Disky Alu 8,5Jx20, 5-ramenné Polygon 3 148,99 EUR 
 dizajn, anthrazitschearz leštené 
4E7 Elektrické otváranie a zatváranie veka 596,-- EUR 
 batožinového priestoru 
KA2 Kamera vzadu - umožňuje monitorovanie 529,-- EUR 
 priestoru za vozidlom, zobrazenie na 
 dispeji MMI 
9AQ Klimatizácia komfortná 4-zónová 900,-- EUR 
PGC Komfortný kľúč (bezkľúčová manipulácia) 944,-- EUR 
 vrátane senzorického otvárania 
 batožinového priestoru 
GB1 LTE podpora pre Audi phone box 0,-- EUR 
PX6 Matrix LED svetlomety s ostrekovačmi 1 742,-- EUR 
 vpredu vrátane zadných LED svetiel s 
 dynamickými smerovkami  - kompletné 
 svetlomety na báze LED technológie 
 vpredu obsahujú nasledovnú 
 funkcionalitu: denné, stretávacie, 
 diaľkové, parkovacie, hmlové (do každého 
 počasia),  odbočovacie, diaľničné, 
 zákrutové a križovatkové osvetlenie 
PNB MMI Navigačný systém plus s MMI touch 2 693,-- EUR 
 response a Audi virtual cockpit - vyšší 
 stupeň navigačného systému - obsah: 
5MG Obklad interiéru -  Nussbaumwurzel 371,-- EUR 
 naturell (orech prírodný) 
4ZD Optikpaket schwarz 675,-- EUR 
 - exteriérové doplnky v čiernom 
 vyhotovení 
 - čierne prvky v oblasti prednej masky 
 Audi Singleframe, čierne lišty na 
 bočných oknách a nárazníkoch vpredu a 
 vzadu 
 - konečný vzhľad závisí od zvoleného 
 modelu a ďalšej príplatkovej výbavy 
GS5 Ovládacie tlačidlá na stredovej konzole 337,-- EUR 
 a v interiéri v čiernom sklenenom 
 vzhľade so senzorickou odozvou 
 - vrátane rozšírených prvkov interiéru v 



 hliníkovom vyhotovení 
3FB Panoramatické sklenené strešné okno 1 856,-- EUR 
 - extra veľký formát a progresívny 
 dizajn 
 - tónované sklo 
 - elektrické ovládanie, elektricky 
 ovládaná slnečná roleta 
 - komfortné otváranie a zatváranie 
 zvonka prostredníctvom diaľkového 
 ovládania 
 - integrovaný systém na redukciu 
 vonkajšieho hluku 
1BL Podvozok s reguláciou tlmenia 1 270,-- EUR 
N5D Poťahy - koža Valcona 2 642,-- EUR 
EA8 Predĺžená záruka 2+3 do 100.000km 1 329,-- EUR 
$V6 PV6 Sedadlá elektricky nastaviteľné obidve 0,-- EUR 
 s pamäťou 
 - elektricky 
 nastaviteľá výška, vzdialenosť a sklon 
 sedadla, a taktiež sklon operadla (v 
 kombinácii s PS8 alebo Q4Q) 
4D3 Sedadlá klimatizované vpredu 900,-- EUR 
 - trojstupňové nastavenie 
 prostredníctvom ovládania klimatizácie - 
 kožené poťahy budú perforované 
4A4 Sedadlá vpredu a vzadu vyhrievané 855,-- EUR 
PS8 Sedadlá vpredu komfortné 1 782,-- EUR 

VW0 Sklá - bočné akustické dvojité zasklenie 562,-- EUR 
 - zníženie vonkajšieho hluku 
6NQ Strop vozidla v čiernom látkovom poťahu 360,-- EUR 
QE1 Systém odkladacích priestorov v 90,-- EUR 
 interiéri 
 - dva držiaky na poháre v stredovej 
 opierke vzadu 
 - dve 12V zásuvky vzadu 
 - sieť v batožinovom priestore 
1D9 Ťažné zariadenie elektricky sklopné 1 114,-- EUR 
QR9 Ukazovateľ rýchlostných obmedzení 225,-- EUR 
 - na báze kamerového systému sú 
 zaznamenávané a následne zobrazované 
 informácie o rýchlostných obmedzeniach z 
 rôznych bezpečnostných dôvodov 
 - možnosť zobrazovania aj 
 prostredníctvom Head up displeja ak je 
 súčasťou výbavy 
2PF Volant - kožený, multifunkčný, 3-ramenný 263,-- EUR 
 športový,  v dolnej časti zrezaný 
6XL Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky 112,-- EUR 
 sklápateľné, s automatickou clonou a 
 Memory funkciou 
 
 
 

 

 

E/ Medzisúčet: 97 856,99 EUR 
F/ Osobitné podmienky (z vybraných položiek): - 32 866,99 EUR 
 

 

G/ Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR: 64 990,-- EUR 
H/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR: 54 158,34 EUR  
 

 

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

Dátum 1.evidencie:   23.10.2019 
Stav najazdených km:  6 500 
Záruka:   do 22.10.2024 alebo 100 000 km (podľa toho, čo nastane skôr) 
 
 
 
 
 
 
Ponuka zo dňa 16.09.2020  

 
 
 


