
CENOVÁ PONUKA  

  
Kupujúci 

  
Predávajúci 

Auto Gábriel, s.r.o. Košice  
 

Sídlo: Ulica osloboditeľov 70, 
040 17  Košice - Barca  

 

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 Úžitkové vozidlá Caddy 5 Maxi Life 2.0 TDI 
Výkon a prevodovka: 75/102 kW/k ,Manuálna 6-st. 
 
Číslo komisie:  Číslo karosérie: WV2ZZZSKZMX049849 Číslo motora:  Stav km:  do 15.000km 

 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 
 

SBJK2421 Caddy 5 Maxi Life 2.0 TDI 30 468,-- EUR 
 

B/ Farba vozidla: 
 

1B1B Béžová Mojave metalíza  696,-- EUR 
 

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

DT Sivá Soul  Sivá Soul  čierna 
 

D/ Doplnková výbava: 
 

7AL Alarm proti krádeži 408,-- EUR 
  s monitorovaním interiéru, záložným 
  klaksónom, ochranou proti odtiahnutiu a 
  centrálnym zamykaním so samostatným 
  odomykaním dverí vodiča 
9WT App-Connect 204,-- EUR 
ZW6 Balík "Winter" 480,-- EUR 
  -vyhrievané predné sedadlá 
  -vyhrievané dýzy ostrekovačov, 
  -ukazovateľ čistiacej kvapaliny 
KA2 Cúvacia kamera "Rear View" 312,-- EUR 
4GX Determálne čelné sklo, elektricky 228,-- EUR 
  vyhrievané 

9AK Elektronická klimatizácia Climatronic s 372,-- EUR 
  antialergickým filtrom 
8SK LED červené koncové svetlá. 204,-- EUR 
P3M Multifunkčný volant potiahnutý kožou 132,-- EUR 
  Kožou potiahnutá hlavica riadiacej páky 
  (nie s DSG) 
7X1 Parkovacie senzory vzadu 432,-- EUR 
8IY Predné LED svetlá 876,-- EUR 
  Denné svetlá, stretávacie svetlá 
 
 
 

 

 

E/ Medzisúčet: 34 812,-- EUR 
F/ Osobitné podmienky (z vybraných položiek): - 5 912,-- EUR 
 

 

G/ Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR: 28 900,-- EUR 
H/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR: 24 083,33 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 13.08.2021  
 
Sériová výbava: 
 

"Lane Assist" 
 -asistent udržania sa v jazdnom pruhu 
2x 12V zásuvka 
 -1x v batožinovom priestore 
 -1x vzadu za lakťovou opierkou 
2X USB typ C na zadnej strane stredového 
 tunela a 2X USB typ C stredovej konzole 

3. rad (platí pre MAXI) 
7-miestne prevedenie, 2 samostatné 
 sedadlá v 3. rade sedadiel 
Airbag vodiča a spolujazdca 
 -spolujazdcov s deaktiváciou 
Auto Emergency Brake system 
Bedrové opierky pre sedadlo vodiča a 



 spolujazdca 
Bočné a hlavové airbagy pre čelné 
 airbagy vodiča a spolujazdca predné 
 airbagy pre závesy autosedačiek vzadu, 
 stredový airbag vpredu 
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 
Climatic 
 - manuálna klimatizácia s elektronickou 
 reguláciou 
Čierne kryty vonkajších zrkadiel,kľučky 
 dverí vo farbe karosérie 
Determálne laminované čelné sklo 
Detská poistka na posuvných/zadných 
 dverách 
Disk. z ľah. zliatin "Barahona" 6,5Jx17 
 -pneu. 215/55 R17 
Disky z ľahkých zliatin "Barahona", 6,5J 
 x 17, pneu. 215/55 R17 
Druhý kľúč centrálneho uzamykania s DO 
Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné 
 zrkadlá, vyhrievané, elektricky 
 sklápateľné 
Elektro-mechanický posilňovač riadenia s 
 premenlivým účinkom v závislosti od 
 rýchlosti vozidla 
Imobilizér 
Izolačné sklá (zelené) 
Kobercová podlaha v kabíne vodiča 
Kobercová podlaha vzadu 
 -v priestore pre pasažierov 
Komfortný obklad bočných stien v 
 priestore pre pasažierov/náklad 
Kontrola zapnutia bezpečnostného pásu 
 1. a 2. rad sedadiel 
Kryt batožinového priestoru sklopný 
 -sklopný a vyberateľný 
Lakované nárazníky vo farbe karosérie 
Látkové poťahy Trialog 
LED osvetlenie priestoru pre pasažierov 
Mobilný odpadkový kôš 
Multifunkčná kamera vpredu 

Multifunkčný volant 
Núdzové volanie eCall 
Odkladací priestor pod prednými 
 sedadlami 
Otvárateľná schránka pred spolujazdcom 
Palubný počítač "Plus" 
Posuvné dvere vľavo, za vodičom 
Posuvné dvere vpravo, za spolujazdcom 
Príprava na We Connect a We connect Plus 
Rádio Composition 
 -6 reproduktrov 
 -8,25 dotykový farebný displej 
 -Aux, SD a USB slot 
 -Bluetooth 
Registrácia ako osobné vozidlo M1 
Rozlišovací kód - Slovensko 
Rozpoznanie únavy vodiča 
Sklopné operadlo sedadla spolujazdca 
Slnečné clony so zrkadlom 
Stierač zadného okna s ostrekovačom a 
 cyklovačom 
Stredová opierka rúk 
 -výškovo a pozdľžne nastaviteľná 
 -2 držiaky na nápoje 
 -2 ventilačné otvory na nápoje 
Strešné lišty (čierne) 
Štart - Stop systém 
 -rekuperácia brzdnej energie 
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti 
Trojbodové bezpečnostné pásy v 2. a 3. 
 rade sedadiel, vonkajšie sedadlá v 2. 
 rade s predpínačmi pásov. 
Vnútorné spätné zrkadlo, zacloniteľné 
Vyhrievané zadné okno 
Výklopné stolíky pre 2. rad sedadiel 
Výškovo nastaviteľné sedadlá vodiča a 
 spolujazdca 
Zadné výklopné dvere s oknom 
Zdvojené halogénové svetlomety (H7) 
Zliatinové plnohodnotné rezervné koleso 
 
 
 
 
 
 

 
Zoznam sériovej výbavy vytvorený dňa 13.08.2021 
 



 

 

 
 
 

 

  


