
 

 

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 Sport 50 TDI quattro TT8, 286 k/ 210 KW, TT8-Automatická prevodovka- 
 
Číslo komisie:  Číslo karosérie: WAUZZZF23LN057405   Číslo motora:  Stav km : 8.000 

 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 
 

4A2BLA19 A6 Sport 50 TDI quattro TT8, 286 k/ 210 KW, TT8-Automatická prevodovka- 66 720,-- EUR 
 

B/ Farba vozidla: 
 

2L2L šedá taifun metalíza  1 125,-- EUR 
 

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

FZ čierna  čierna  čierna 
 

D/ Doplnková výbava: 
 

9PF Adaptívne stierače čelného skla s 406,-- EUR 
 integrovanými ostrekovacími dýzami 
4X4 Airbagy - bočné vzadu 406,-- EUR 
PCZ Asistenčný paket Parken  2 587,-- EUR 
 aktívny akustický a optický parkovací systém vpredu a 
 vzadu, kamerový system celého okolia vozidla (KA6) a 
parkovací 
 asistent plus  - P-tlačidlo na stredovej 
 konzole (FT3; vodič je povinný neustále 
 monitorovať proces parkovania a držať 
 P-tlačidlo stlačené až do ukončenia 
 manévrovania). 
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 

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 MMI- 
 displeji 
 - 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 
2Z0 Bez označenia typu a objemu 0,-- EUR 
Q0A Digitálny TV tuner (príjem 1 519,-- EUR 
 závislý od lokálnej digitálnej siete) 
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 
9AQ Klimatizácia komfortná 4-zónová 900,-- EUR 
GB1 LTE podpora pre Audi phone box 0,-- EUR 
PNQ MMI Navigačný systém plus s MMI touch 2 693,-- EUR 



 

 

 response a Audi virtual cockpit  
9M9 Nezávislé kúrenie s diaľkovým ovládaním 1 912,-- EUR 
EA8 Predĺžená záruka 2+3 do 100.000km 1 329,-- EUR 
N7U Sedadlá športové v poťahu Alcantara/koža 1 574,-- EUR 
4A4 Sedadlá vpredu a vzadu vyhrievané 855,-- EUR 
VW0 Sklá - bočné akustické dvojité zasklenie 562,-- EUR 
 - zníženie vonkajšieho hluku 
QL5 Stmavené sklá od "B" stĺpika (Privacy 507,-- EUR 
 Verglasung) 
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 
6XK Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky 112,-- EUR 
 sklápateľné, s automatickou clonou 
 
 
 

 

 

E/ Medzisúčet: 93 409,-- EUR 
F/ Osobitné podmienky (z vybraných položiek): - 28 419,-- EUR 
 

 

G/ Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR: 64 990,-- EUR 
H/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR: 54 158,34 EUR  
 

 

 
Kúpna cena a príslušná sadzba dane budú na faktúre zaokrúhlené v súlade s platnými cenovými a daňovými predpismi.  
Cenová ponuka nie je záväzná.  
 
 
Ponuka zo dňa 04.06.2021  

 

Dátum 1.evidencie: 27.2.2020 
Stav km:    8.000 
Záruka:   5 rokov od 1.evidencie do max. 100.000 km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EU-Energetické 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 

 
 

 
 



 

 

 
 

 

 


