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 50 TDI quattro TT8, 286 k/ 210 KW, TT8-Automatická prevodovkaČíslo komisie: 004252

Číslo karosérie: WAUZZZF25KN004252

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH:
4A2AGA18
A6 50 TDI quattro TT8, 286 k/ 210 KW, TT8-Automatická prevodovkaB/

Farba vozidla:

0E0E
C/
FZ
D/

63 190,-- EUR

čierna mythost metalíza

Farba interiéru:
čierna

1 125,-- EUR

Farba palubnej dosky:
čierna

Farba koberca:
čierna

Doplnková výbava:

1BK Adaptive air suspension
2 249,-- EUR
9R1 Asistent nočného videnia
2 417,-- EUR
za pomoci termovíznej kamery monitoruje
pohyb chodcov a informáciu prenáša
prostredníctvom palubného počítača (žltý
symbol), v prípade hroziacej kolízie
sa ozve zvukový signál a symbol sa
rozsvieti červene
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
UF8 Audi music interface vzadu
169,-- EUR
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 MMIdispleji
- ovládanie je možné cez MMI prípadne
hlasom prostredníctvom smartfónu
9VS Bang & Olufsen Premium sound System s 3D1 294,-- EUR
reprodukciou zvuku vpredu a vzadu
- exkluzívna priestorová reprodukcia
zvuku prostredníctvom 16 reproduktorov
vrátane 3D-reproduktorov vpredu
- súčasťou je Centerspeaker, Subwoofer a
15 kanálový zosilňovač
- celkový výkon 705 Watt
- 3D zvuková reprodukcia je dosiahnutá
prostredníctvom strednotónových
reproduktorov umiestnených v A-stĺpikoch
a technológiou Frauenhofer Symphoria
4GR Čelné sklo vyhrievané (bezdrôtové)
664,-- EUR
- akustické a klimakomfortné
C1S Disky Alu 8,5Jx20, 5-lúčové, V-dizajn,
3 261,-- EUR
kontrastné sivé, leštené
pneu 255/40 R20
PHZ Dynamik-Allradlenkung - systém kombinuje 2 137,-- EUR
prednosti dynamického riadenia s
riadením všetkých štyroch kolies.
Natáčaním kolies zadnej nápravy sa
zvyšuje dynamika a komfort jazdy
PXC HD Matrix LED svetlomety s ostrekovačmi 2 362,-- EUR
a dynamickými smerovkami vpredu; zadné
LED svetlá s dynamickými smerovkami a
svetelnou animáciou
KS1 Head up display - zobrazovanie
1 574,-- EUR
dôležitých informácií priamo na čelnom
skle pred vodičom (asistenčné a
bezpečnostné systémy vrátane výstražných
znamení, rýchlostné obmedzenia,
navigácia, telefón, a pod.)
- nastaviteľná veľkosť, výška a kontrast

- viacfarebné zobrazenie
7HD Interiérové prvky palubná doska,
866,-- EUR
parapety dverí, opierky rúk vo dverách a
stredová konzola v umelej koži
9AQ Klimatizácia komfortná 4-zónová
900,-- EUR
PGB Komfortný kľúč (bezkľúčová manipulácia) 1 508,-- EUR
a alarm s funkciou proti odtiahnutiu;
vrátane senzorického otvárania
batožinového priestoru
QQ2 Kontur/Ambiente Lichtpaket - balík
642,-- EUR
prídavného osvetlenia s možnosťou
nastavenia farebného profilu - LED
systém - k dispozícii je 6
prednastavených farebných profilov
osvetlenia plus možnosť nastavenia
individuálneho farebného profilu (na
výber z 30 farieb); nastavenie
individuálneho profilu je možné
prostredníctvom Audi drive select-módu;
prídavné a kontúrované osvetlenie je
umiestnené na dverách, stredovej konzole
a palubnej doske
GB1 LTE podpora pre Audi phone box
0,-- EUR
PNB MMI Navigačný systém plus s MMI touch
2 693,-- EUR
response a Audi virtual cockpit - vyšší
stupeň navigačného systému - obsah:
- farebný displej 10,1" s vysokým
rozlíšením 1540 x720
- Audi virtual cockpit plus s dodatočným
grafickým zobrazením "dynamik" a "sport"
(modely S6 majú špecifické zobrazenie)
- individuálny osobný profil - možnosť
nastavenia ergonómie, infotainmentu,
podvozku a pod. (v závislosti od ďalšej
výbavy); celkovo je možné nastaviť až 6
osobných profilov
- Audi connect Navigation & Infotainment
(zariadenie)
5MU Obklad interiéru - Aluminium Fragment
494,-- EUR
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
PCZ Kamerový systém okolia vozidla
1 294,-- EUR
EA8 Predĺžená záruka 2+3 roky / 100.000km
1 329,-- EUR

N4M Poťahy v kombinácii koža/mono.pur 550
1 182,-- EUR
GH2 quattro so športovým diferenciálom
1 687,-- EUR
PV3 Sedadlá elektricky nastaviteľné vpredu,
1 407,-- EUR
pre vodiča s pamäťou
- vrátane elektricky nastaviteľných
bederných opierok - elektricky
nastaviteľá výška, vzdialenosť a sklon
sedadla, a taktiež sklon operadla
4A4 Sedadlá vpredu a vzadu vyhrievané
855,-- EUR
GZ2 Servozatváranie dverí
719,-- EUR
- elektrické dovretie predných a zadných
dverí
VW0 Sklá - bočné akustické dvojité zasklenie
562,-- EUR
- zníženie vonkajšieho hluku
3Y5 Slnečná roleta elektrická na zadnom skle
562,-- EUR
a na bočných zadných oknách mechanická
QE1 Systém odkladacích priestorov v
90,-- EUR
interiéri
- dva držiaky na poháre v stredovej
opierke vzadu
- dve 12V zásuvky vzadu
- sieť v batožinovom priestore
1D8 Ťažné zariadenie - príprava na montáž
225,-- EUR
- kabeláž
- zásuvka
- prispôsobené chladenie motora
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
2ZQ Volant - kožený, multifunkčný, 4-ramenný
135,-- EUR
s funkciou radenia
6XL Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky
112,-- EUR
sklápateľné, s automatickou clonou a
Memory funkciou
VC2 Zariadenie pre otváranie garážovej brány
282,-- EUR

E/

Medzisúčet:

102 980,-- EUR

F/
G/

Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR:
Kúpna cena spolu bez DPH v EUR:

102 980,-- EUR
85 816,65 EUR

Kúpna cena a príslušná sadzba dane budú na faktúre zaokrúhlené v súlade s platnými cenovými a daňovými predpismi.
Cenová ponuka nie je záväzná.
Ponuka zo dňa 01.10.2020

Dátum 1.evidencie:
Stav najazdených km:
Záruka:

26.3.2018
39.000
do 25.3.2023 alebo 100.000 km

