
CENOVÁ PONUKA 
 

  
Kupujúci 

  
Predávajúci 
Auto Gabriel, s.r.o. Kosice  
 

Sídlo: Prešovska cesta 73, 
040 01  Košice  

 

Kontakt:  
 

Zástupca: Lórant Szladics 
Kontakt: +421 918 341 361, lorant.szladics@gabriel. sk,  
 

 

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

 
Konfigurácia vozidla 
Model: Volkswagen  ID.4 1ST (Pro Performance Upgrade) , 204 k/ 70 KW, Aut-Automatická prevodovka-  
 
Číslo komisie: 0449405 Číslo karosérie: WVGZZZE2ZMP017968  Číslo motora:  Stav km:10 

 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 
 

E213MN1S ID.4 1ST (Pro Performance Upgrade), 204 k/ 70 KW, A ut-Automatická prevodovka- 46 110,-- EUR 
 

B/ Farba vozidla: 
2YA1 biela gletscher metalíza   0,-- EUR 
 

C/ Farba interiéru:  Farba palubnej dosky: Farba koberca: 
AZ šedá platinum/soul   šedá platinum a čierny volant  čierna 
 

D/ Doplnková výbava: 
 
0FG Rozlišovací kód 0,-- EUR 
1M6 Ťažné zariadenie, sklápate ľné 860,-- EUR 
  (čiastočne elektricky výklopné) 
  - nebrzdeného  750 kg 
  - brzdeného pri 8 % stúpaní  1.200 kg 
  - brzdeného pri 12 % stúpaní 1.000 kg 
WPU Tepelné čerpadlo na optimalizáciu 1 250,-- EUR 

  dojazdu - využíva odpadové teplo od 
  komponentov pohonu vozidla, čo napomáha 
  k zníženiu spotreby pri vykurovaní 
 
 
 

 

 

E/ Akciová výbava / Bonus: 

MXB30 Maxi Bonus -3 000,-- EUR  
 

F/ Medzisúčet: 45 220,-- EUR 
 

 

G/ Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR: 45 220,-- EUR 
H/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR: 37 683,34 EUR 
 

 

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

12V zásuvka v batožinovom priestore  
2x USB-C vpredu a 2x USB-C nabíjacie  
 konektory vzadu 
3-bodové bezpe čnostné pásy na všetkých  
 sedadlách, vpredu výškovo nastaviteľné 
6+1, 6 reproduktorov vpredu, vzadu a 1  
 centrálny na palubnej doske 
ABS brzdy s antiblokovacím systémom  
Adaptívny tempomat ACC s prediktívnou  
 funkciou - prispôsobenie rýchlosti 
 rýchlostným obmedzeniam a profilu 
 vozovky 
Airbag medzi vodi čom a spolujazdcom  
Airbag vodi ča, spolujazdca s  
 deaktiváciou, bočné airbagy vpredu, 
 hlavové airbagy vpredu a vzadu 
Alarm s kontrolou vnútorného priestoru,  
 zálohovou sirénou a senzorom proti 
 odtiahnutiu 
Ambient paket - farebné LED osvetlenie  
 interiéru, 30 farieb 
App-Connect vrátane Wireless App-Connect  

 pre Apple CarPlay - pripojenie telefónu 
 cez MirrorLink (Android), AndroidAuto 
 (Android) alebo CarPlay (Apple) v 
 závislosti na operačnom systéme a verzii 
 telefónu 
ASR protipreklzový systém  
Automatická 2-zónová klimatizácia  
 Climatronic 
Automaticky stmievate ľné vnútorné spätné  
 zrkadlo 
Bluetooth hands-free mobilné pripojenie,  
 hands free profile, Bluetooth Audio 
Car2X - online komunikácia medzi  
 vozidlami, informácie o kritických 
 situáciách na trase 
CCS - Kombinovaná rýchlonabíjacia  
 prípojka s výkonom 125 kW 
Centrálna stredová konzola s farebne  
 podsvieteným priestorom uzatvárateľným 
 roletkou, variabilným držiakom na dva 
 poháre s rozdeľovačom na viac častí 
Cúvacia kamera Rear Assist  



 2/2 
Internal 

Čierna na centrálnom displeji a  
 stĺpiku riadnia s volantom 
Dažďový senzor  
Determálne sklá na všetkých oknách  
Digitálny palubný displej s voli čom  
 smeru jazdy pred volantom 
Digitálny rádiopríjem DAB+  
Disky z ľahkej zliatiny Drammen čierne a  
 spredu leštené 
 - vpredu 8Jx20 235/50 R20 
 - vzadu 9Jx20 255/45 R20 
Dvojfarebné lakovanie s čiernou  
 strechou, strieborná lišta nad oknami a 
 strieborný C-stĺpik 
EBV elektronické rozde ľovanie brzdnej  
 sily 
Elektricky ovládané okná vpredu a vzadu  
Elektricky sklápate ľné, ovládané a  
 vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá 
Elektromechanický posil ňovač riadenia s  
 meniacim sa účinkom v závislosti na 
 rýchlosti 
Emergency call service - ties ňové  
 volanie 
ESC elektronický stabiliza čný systém  
Front Assist a City Brake  - systém na  
 sledovanie diania pred vozidlom a systém 
 núdzového brzdenia vozidla pri hroziacom 
 čelnom náraze 
Hlasové ovládanie (hlasové ovládanie a  
 navigovanie len vo vybraných jazykoch, 
 slovenčina nie je podporovaná) 
Imobilizér  
ISOFIX systém na uchytenie 2 detských  
 sedačiek na zadných sedadlách a sedadle 
 spolujazdca vpredu s dodatočným istením 
 Toptether 
Keyless Start - štartovacie tla čidlo pod  
 volantom 
Kontrola stavu tlaku v pneumatikách cez  
 snímače ABS 
Lakťová opierka na zadných sedadlách v  
 strede s držiakom na dva poháre a 
 otvorom na prepravu dlhých predmetov 
Lakťové opierky rúk na vtútorných  
 stranách predných sedadiel, samostatne 
 výškovo nastaviteľné 
Lane Assist - asistent zachovania  
 jazdného pruhu 
LED predné stretávacie a dia ľkové  
 svetlomety, LED denné svetlá 
LED zadné svetlá  
Light Assist - regulácia dia ľkových  
 svetiel 
Mode 2 - Nabíjací kábel na pripojenie  
 striedavého prúdu cez štandardnú zásuvku 
 a vozidlom(SCHUKO domáca zásuvka a TYP2 
 konektor, 230V, 10A, do 3kW, 1 fáza) 
 doba nabíjania podľa veľkosti batérie 
Mode 3 - Nabíjací kábel na nabíjacie  
 stanice na pripojenie striedavého prúdu 
 cez prípojku na vozidle "Type 2" 
 (zásuvka 11kW , 400V, 16A) 
Multifunk čný 3-ramenný vyhrievaný kožený  
 volant so znakom 1ST 

Multikolízna brzda  
Náradie a zdvihák  
Nárazníky a k ľučky vo farbe karosérie,  
 vonkajšie spätné zrkadlá čierne lakované 
Nastavenie jazdného profilu  
Navigačný systém Discover Pro, 10"  
 farebný dotykový displej v čiernej farbe 
Odkladacie priestory vo dverách vpredu a  
 vzadu, držiaky na 1,0l fľaše vo dverách 
 vodiča, na 1,5l fľaše na strane 
 spolujazdca 
Operadlá zadných sedadiel asymetricky  
 delené a sklopné 40:60 
Osvetlené zrkadielka v slne čných clonách  
Osvetlenie interiéru vpredu a vzadu  
Osvetlenie okolia s funkciou Welcome  
 light z vonkajších spätných zrkadiel 
Označenie 1ST na blatníkoch vpredu  
Palubná nabíja čka 11kW (AC striedavý  
 prúd 3-fázy 16A, 400V) 
Parkovacie senzory vpredu a vzadu  
Pedále z nerez ocele so symbolom Play a  
 Pause 
Pedestrian and Cyclist Recognition -  
 asistent rozpoznávania kolízie s chodcom 
 a cyklistom s funkciou núdzového 
 brzdenia 
Podlahové kober čeky vpredu a vzadu  
Poťah sedadiel "ArtVelours"  
Predné hlavové opierky, 3 hlavové  
 opierky sedadiel vzadu 
Proaktívny bezpe čnostný systém  
Rozlišovací kód 1ST  
Rozpoznávanie dopravných zna čiek  
Stmavené sklá od B st ĺpika smerom  
 dozadu, absorbujúce cca. 65 % svetla 
Strešné lyžiny pozd ĺžne pochrómované  
Systém rozpoznania únavy vodi ča 
Upevňovacie oká a závesné há čiky v  
 batožinovom priestore 
Vyhrievané čelné sklo - bez vidite ľných  
 vodičov 
Vyhrievané ostrekova če čelného skla  
Vyhrievané predné sedadlá  
Vysokonapä ťová Lithium-Ionová batéria s  
 kapacitou 77 (82) kWh netto (brutto) 
 menovitá kapacita 
Výstražný trojuholník  
Výškovo a pozd ĺžne nastavite ľný volant  
Výškovo nastavite ľné sedadlo vodi ča 
We Connect Start - 3 roky poskytovania  
 služieb zdarma 
We Charge -  Jeden rok bezplatného  
 nabíjania do 2 000 kWh alebo 600 € cez 
 We Charge 
Záruka na vysokonapä ťovú batériu je 8  
 rokov alebo nájazd 160.000km podľa toho 
 čo nastane skôr pri poklese pod 70% 
 využiteľnej kapacity 
 
 
 
 
 

 

 
 


