CENOVÁ PONUKA
Kupujúci

Predávajúci

Auto Gabriel, s.r.o. Košice
Sídlo: Prešovská 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 Arteon SB R-Line 2.0 TDI 200k DS7 SCR
Výkon a prevodovka: 147/200 kW/k ,Automatická DSG 7-st
Číslo komisie: 0454436
km:
A/

Číslo karosérie: WVWZZZ3HZME513357

Číslo motora:

Stav

Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH:

3H947Z12

Arteon SB R-Line 2.0 TDI 200k DS7 SCR

44 390,-- EUR

B/ Farba vozidla:
K2K2
strieborná pyrit metalíza
C/ Farba interiéru:
OH
čierna / čierna tita
D/

630,-- EUR
Farba palubnej dosky:
čierna titan

Doplnková výbava:

1G3 1G3 (nasleduje označenie)
KA2 Cúvacia kamera Rear Assist
PJW Disky z ľahkej zliatiny 8Jx19
Montevideo čierne, Volkswagen R,
pneumatiky 245/40 R19 AirStop®
P11 LED predné svetlomety s automatickým
natáčaním do zákruty, Dynamická
regulácia osvetlenia Dynamic Light
Assist, ostrekovače svetlometov
2PT Multifunkčný 3-ramenný športový
vyhrievaný kožený volant, dotykový, s
radiacimi páčkami, kožená radiaca páka
7X5 Parkovací asistent Park Assist
podpora pre priečne a pozdĺžne
parkovanie, vyparkovanie auta,
E/

470,-- EUR
390,-- EUR
580,-- EUR

0,-- EUR

150,-- EUR

parkovacie senzory vpredu a vzadu
7W4 Proaktívny bezpečnostný systém
$W9 Rozlišovací kód
7Y1 Side Assist Plus - Asistent zmeny
jazdného pruhu, seznor mŕtveho uhla a
monitoring okolia pri cúvaní
4KF Stmavené sklá od B stĺpika smerom
dozadu, absorbujúce cca. 65 % svetla
PGW Vyhrievané čelné sklo - bez viditeľných
vodičov
Y9Z WLTP 3

0,-- EUR
0,-- EUR
550,-- EUR

330,-- EUR
370,-- EUR
0,-- EUR

310,-- EUR

Akciová výbava / Bonus:

W9O Comfort paket Plus
1 150,-- EUR
- LED predné svetlomety s automatickým
natáčaním do zákruty, LED denné svetlá,
ostrekovače svetlometov
- Dynamic Light Assist - dynamická
regulácia dialkových svetlometov
- WinterPaket 2 - vyhrievané predné a
vonkajšie zadné sedadlá, vyhrievané
ostrekovače čelného skla, 2x nabíjacie
USB v stredovej konzole vzadu, 230V
zásuvka v stredovej konzole vzadu
- Bezkľúčové otváranie Keyless Access
W9E Multimedia paket
930,-- EUR
- Rádionavigačný systém Discover Media,
8" farebný dotykový displej,
Streaming&Internet
- Hlasové ovládanie
- Bluetooth hands-free mobilné
pripojenie Comfort, bezdrôtové nabíjanie
pre vybrané telefóny a bezdrôtové
spojenie s vonkajšou anténou
$PE Podnikateľský bonus
-3 000,-- EUR
(určený pre fyzické osoby-podnikateľov a
F/

Farba koberca:
čierna titan

Medzisúčet:

právnické osoby, subjekty, ktoré majú
pridelené IČO)
47 250,-- EUR

G/
H/

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

47 250,-- EUR
39 374,99 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:
2 držiaky na poháre vpredu s krytom
3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých
sedadlách, vpredu výškovo nastaviteľné,
3 hlavové opierky sedadiel vzadu
Adaptívny tempomat ACC do 210 km/h s
prediktívnou funkciou
Airbag vodiča a spolujazdca, bočné
airbagy vpredu, hlavové airbagy vpredu a
vzadu, kolenný airbag na strane vodiča
Akustické čelné sklo
Alarm s kontrolou vnútorného priestoru,
záložnou sirénou a ochranou proti
odtiahnutiu
Automatická 3-zónová klimatizácia
Climatronic
Bedrové opierky na predných sedadlách
Bezpečnostné (poistné) skrutky kolies
Bluetooth hands-free mobilné
pripojenie
Centrálne zamykanie s diaľkovým
ovládaním s funkciou Safelock, KEYLESS
GO - štartovacie tlačidlo pri radiacej
páke
Dažďový senzor, Coming a Leaving home
funkcia
Dekoratívne obklady Aluminum Silver
Rise na prístrojovej doske a na
obložení dverí, stredová konzola v
Piano Black
Determálne sklá
Digital Cockpit Pro - 10,25" LCD
prístrojový panel s nastaviteľnými
funkciami a zobrazením
Digitálny rádiopríjem DAB+
Dojazdová oceľová rezerva
Easy Open a Easy Close
- bezdotykové otváranie veka
batožinového priestoru
- elektrické otváranie a zatváranie
batožinového priestora s oneskorením
- bezkľúčové otváranie Keyless Access
eCall systém tiesňového volania
Elektricky ovládané okná vpredu a vzadu
Elektricky ovládané, sklápateľné a
vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá,
automaticky stmievateľné, s pamäťou, na
vodičovej strane asferické
Elektronická parkovacia brzda s
AUTO-HOLD funkciou a asistentom rozjazdu
do kopca
ergoComfort sedadlo vodiča s elektrickým
ovládaním sklonu operadla a bedrovej
opierky
ESC, ABS s EBV, ASR, EDS, MSR
Front Assist a City Brake - systém
na sledovanie diania pred vozidlom a
systém núdzového brzdenia vozidla pri
hroziacom čelnom náraze
Chrómová lišta v spodnej časti dverí a
okolo nárazníku vpredu a vzadu
Chrómové lišty okolo bočných okien
ISOFIX systém na uchytenie 2 detských
sedačiek na zadných sedadlách
Lane Assist - Asistent zachovania
jazdného pruhu, upozornenie opustenia
jazdného pruhu s aktívnym zásahom do
riadenia pre udržanie v pruhu
LED denné svetlá
LED predné svetlomety

LED zadné svetlá s dynamickými
smerovkami
Light Assist
- regulácia diaľkových svetiel
Lights & Vision Paket
- automaticky stmievateľné vnútorné
spätné zrkadlo
- vonkajšie spätné zrkadlá elektricky
nastaviteľné,vyhrievané, s osvetlením
okolia, na strane vodiča stmievateľné
(na strane spolujazdca s automatickým
naklonením)
- dažďový senzor
- 2 LED svetlá na čítanie vpredu a vzadu
- podsvietenie priestoru pre nohy vpredu
- Light Assist regulácia diaľkových
svetiel
Make-up zrkadielka v slnečných clonách
osvetlené LED
Multikolízna brzda
Nástupné lišty vpredu a vzadu z nerez
ocele R-Line
Nefajčiarska výbava
Operadlá zadných sedadiel asymetricky
delené a sklopné 60:40, otvor v operadle
zadných sedadiel
Osvetlenie interiéru vpredu a vzadu so
stmavením a oneskorením vypnutia, 2
lampy na čítanie vpredu a vzadu
Parkovacie senzory vpredu a vzadu
Pedále z nerez ocele
Pedestrian Recognition asistent
rozpoznávania kolízie s chodcom s
funkciou núdzového brzdenia
Podlahové koberčeky vpredu a vzadu
Predné hlavové opierky bezpečnostne
optimalizované, výškovo nastaviteľné
Progresívne riadenie
R-Line Exteriér
- predný nárazník v R-Line dizajne
- R-Line logo na mriežke chladiča
- R-Line odtrhová lišta na veku
batožinového priestoru
Rádio Ready2Discover, 8" farebný
dotykový displej, USB typ C, možnosť
dodatočnej aktivácie navigácie cez We
Upgrade, Streaming&Internet, 8
reproduktorov vpredu a vzadu
SCR - Selektívna katalytická redukcia
emisií NOx pomocou kvapaliny AdBlue (len
pre TDI)
Stredová opierka rúk s odkladacím boxom
vpredu, výškovo nastaviteľná, 2
ventilačné otvory vzadu, 12V zásuvka
Systém kontroly tlaku v pneumatikách
Systém rekuperácie brzdnej energie
Systém rozpoznania únavy vodiča
Titanium čierny strop
Top-Komfortné predné sedadlá, poťah
sedadiel v kombinácii Alcantara / koža
Vienna - stredový pás sedadla a
operadla Alcantara, vonkajšie časti
sedadla a operadla Vienna, výplne
dverí a lakťová opierka v imitácii kože
Travel Assist - aktívne vedenie vozidla
v jazdnom pruhu
Traffic Jam Assist - asistent jazdy v
dopravnej zápche
Emergency Assist - asistent zastavenia
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vozidla v núdzových situáciach
Vnútorné spätné zrkadlo automaticky
stmievateľné
Vnútorný chróm Paket
- chrómové orámovanie ciferníkov a
výduchov ventilácie
Vyhrievané predné sedadlá, vyhrievané
trysky ostrekovačov predného skla
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a
spolujazdca
WE Connect Plus (3 roky)

Wireless App-Connect - bezdrôtové
pripojenie telefónu cez AndroidAuto
(Android) alebo CarPlay (Apple),
MirrorLink (Android), v závislosti na
operačnom systéme a verzii telefónu
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