
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., 2628110626/1100 
IBAN : BIC/SWIFT:   
 

 
Konfigurácia vozidla 
Model: Audi A3 Lim advanced 35 TFSI STR, 150 k/ 110 KW, ST7-Automatická prevodovka- 
 
Číslo komisie: 0736514 Číslo karosérie: WAUZZZGYXMA101587   Číslo motora:  Stav 
km : 

 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 
 

8YSBZG20 A3 Lim advanced 35 TFSI STR, 150 k/ 110 KW, ST7-Automatická prevodovka- 31 410,-- EUR 
 

B/ Farba vozidla: 
 

2D2D modrá navarra metalíza  787,-- EUR 
 

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

AI čierna-strieborná  čierna-čierna  čierna 
 

D/ Doplnková výbava: 
 

QQ1 Ambiente Lichtpaket - balík prídavného 271,-- EUR 
 interiérového LED osvetlenia (farba 
 biela); osvetlené sú nasledovné prvky 
 interiéru: strop vpredu a vzadu vrátane 
 svetiel na čítanie; oblasť dverí; 
 priestor pod nohami vpredu; make-up 
 zrkadielka na strane vodiča a 
 spolujazdca;  odkladací priestor na 
 stredovej konzole 
8G1 Asistent diaľkových svetiel 112,-- EUR 
UH2 Audi hold assist 90,-- EUR 
 (plynulý rozbeh pri stúpaní bez použitia 
 ručnej brzdy) 
9ZV Audi phone box light  - umožňuje 169,-- EUR 
 prepojenie vlastného mobilného telefónu 
 s vozidlom; bezdrôtové indukčné 
 dobíjanie (Qi-Standard) 5 Watt - úložná 
 plocha na stredovej konzole 170x87mm - 
 stav nabitia je možné zobraziť 
 prostredníctvom MMI; možnosť handsfree 
 až pre 2 pripojené mobilné telefóny; 
 ovládanie je možné prostredníctvom MMI, 
 multifunkčného volantu, alebo hlasových 
 pokynov; podpora LTE; 
IU1 Audi smartphone interface - USB 337,-- EUR 
 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; len s 9ZV, 
 9ZE, 7UG alebo PCE); prepojenie s Apple 
 iPhone (minimálne iOS9) môže byť 
 bezdrôtové 
WCA Balík výbavy Komfort 552,-- EUR 

 - Vyhrievané sedadlá vpredu 
 - Stredová opierka rúk vpredu 
1PE Bezpečnostné skrutky kolies 40,-- EUR 
CL9 Disky Alu  8J X 17,  5-paralelných 225,-- EUR 
 lúčov, pneu 225/45 R 17 
4ZB Glanzpaket - hliníkové lišty okolo okien 225,-- EUR 
QJ1 Hliníkové prvky v interiéri - lem 101,-- EUR 
 ovládacích prvkov na stredovej konzole, 
 lišty na dverách vpredu a vzadu; prvky 
 na ovládačoch spätných zrkadiel, okien a 
 parkovacej brzde 
9AK Klimatizácia komfortná automatická 664,-- EUR 
 dvojzónová 
PG4 Komfortný kľúč - bezkľúčová manipulácia 483,-- EUR 
 vrátane senzorického ovládania veka 
 batožinového priestoru 
PX2 LED svetlomety vpredu, LED zadné svetlá, 1 001,-- EUR 
 dynamické smerovky vzadu 
1G9 Miesto šetriace rezervné koleso 141,-- EUR 
3NT Operadlo zadných sedadiel so stredovou 225,-- EUR 
 opierkou, delené a sklápateľné 40:20:40 
7X5 Parkassistent - aktívny akustický a 1 012,-- EUR 
 optický parkovací systém vpredu a vzadu 
 s funkciou automatického zaparkovania 
N7B Poťahy - látka Debüt 2 90,-- EUR 
8T6 Tempomat 337,-- EUR 
7B9 USB  rozhranie s funkciou dobíjania; 57,-- EUR 
 vzadu (2x) 
1S1 Zdvihák 29,-- EUR 
$ZC Zľava pre balík Komfort -760,-- EUR 
 
 
 

 

 

E/ Medzisúčet: 37 598,-- EUR 
 

 

F/ Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR: 37 598,-- EUR 
G/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR: 31 331,65 EUR  
 



 

 

 
Kúpna cena a príslušná sadzba dane budú na faktúre zaokrúhlené v súlade s platnými cenovými a daňovými predpismi.  
Cenová ponuka nie je záväzná.  
 
EU-Štítky pneumatík - Nakoľko cielené objednanie konkrétnej značky pneumatík nie je možné z logistických a výrobných dôvodov, 
informačné povinnosti na označenie pneumatík v zmysle Nariadenia EP a Rady č. (EÚ) 2020/740 si plníme vo vzťahu k schváleným 
pneumatikám 

 
 

 


