
CENOVÁ PONUKA  

  
Kupujúci 

  
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 Q4 40 e-tron, 204 k/ 150 KW, Aut-Automatická prevodovka- 
 
Číslo komisie:  Číslo karosérie:    Číslo motora:  Stav km : 

 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 
 

F4BAC320 Q4 40 e-tron, 204 k/ 150 KW, Aut-Automatická prevodovka-  51 460,-- EUR 
 

B/ Farba vozidla: 
 

5Y5Y modrá geysir metalíza  787,-- EUR 
 

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

AI čierna-strieborná  čierna-čierna  čierna 
 

D/ Doplnková výbava: 
 

PY1 advanced exteriér - obsahuje: nárazníky 562,-- EUR 
 špecifické pre líniu advanced, 
 kontrastné lakovanie spodnej časti 
 (bottom line) vo farbe sivá manhattan 
 metalíza 
QQ8 Ambiente Lichtpaket - balík prídavného 282,-- EUR 
 interiérového osvetlenia (jednofarebné - 
 biele) obsahuje: osvetlenie make-up 
 zrkadielok v slnečnej clone na strane 
 vodiča aj spolujazdca, nastupovacie 
 svetlo v spodnej časti dverí vpredu, 
 osvetlenie dverí vpredu a vzadu, 
 priestoru v oblasti nôh vpredu a vzadu a 
 kontúry palubnej dosky (súčasť 
 niektorých interiérových balíkov výbav 
 PW*) 
PYU Asistenčný balík bezpečnosť plus - 1 147,-- EUR 
 obsahuje: Audi pre sense basic, Audi pre 
 sense rear (vzadu) (7W1) a side assist - 
 upozornenie pri zmene jazdného pruhu 
 vrátane monitorovania pri vystupovaní z 
 vozidla alebo vychádzaní z parkovacieho 
 miesta (79H) 
PYL Asistenčný balík plus - obsahuje: 1 845,-- EUR 
 parkovací systém plus, aktustický aj 
 optický, vpredu a vzadu (7X2); kameru 
 vzadu (KA2) a adaptívny tempomat (8T8) 
8G1 Asistent diaľkových svetiel 112,-- EUR 
40Z Disky z ľahkých zliatin 8,0J x 19 vpredu 787,-- EUR 
 aj vzadu,  5-W-lúčové, Aero-dizajn, 
 grafitovosivé, sústružené, pneu vpredu 
 235/55 R 19, vzadu 255/50 R 20 
5TD Obklad interiéru hliník 439,-- EUR 
NJ2 Držiak na stenu pre nabíjaciu sadu 135,-- EUR 
4E6 Elektrické otváranie a zatváranie veka 551,-- EUR 
 batožinového priestoru so senzorickým 
 otváraním (pohybom nohou)  pre 
 kombináciu s komfortným kľúčom 
PYW Funkčný balík odkladacích priestorov - 371,-- EUR 
 obsahuje: odkladacie sieťky na zadnej 
 časti operadiel predných sedadiel, 
 držiak na poháre vpredu, uzamykateľnú 

 príručnú skrinku, sieť v batožinovom 
 priestore, 12V zásuvku v batožinovom 
 priestore, variabilnú podlahovú plochu 
 delenú a sklopnnú v pomere 40:60 (QE1); 
 odnímateľnú deliacu sieť (3CX) 
PWD Interiér pre športové sedadlá v čiernom 687,-- EUR 
 látkovom poťahu Dynamik obsahuje: 
 - športové sedadlá vpredu manuálne 
 nastaviteľné (Q1D) 
 - látkové poťahy Routine v čiernej 
 farbe; stred sedadiel vpredu a zadných 
 krajných sedadie v čierno/striebornom 
 vyhotovení (N5B) 
 - čierny lesklý obklad na stredovej 
 konzole v priestore ovládačov a čierne 
 lesklé aplikácie na dverách vpredu (GT6) 
 - hliníkové prvky v interiéri (QJ1) 
 - chrómové aplikácie na volante (6F4) 
 - nástupné lišty s hliníkovým obkladom 
 vpredu (7M3) 
 - strop vozidla v látkovom poťahu vo 
 farbe sivá stahl (6NJ) 
PYC Komfortná automatická klimatizácia 3- 665,-- EUR 
 zónová 
PG3 Komfortný kľúč vrátane funkcie Safelock 1 069,-- EUR 
 a alarm; vrátane bezpečnostných skrutiek 
 (1PD) 
GB1 LTE podpora pre Audi phone box 0,-- EUR 
1S3 Sada na lepenie pneumatík (len pre disky 57,-- EUR 
 do 19") 
PYX Smartphone paket  - balík obsahuje: Audi 1 142,-- EUR 
 smartphone interface (IU1) a Audi phone 
 box (9ZE) 
1M6 Ťažné zariadenie - machanicky výklopné 1 069,-- EUR 
 (uvoľnenie elektricky tlačidlom v 
 batožinovom priestore); integrovaná 
 zásuvka umožňuje používanie elektrických 
 spotrebičov v prívesnom vozidle počas 
 jazdy. 
 
 
 



 

 

 

E/ Medzisúčet: 63 167,-- EUR 
 

 

F/ Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR: 63 167,-- EUR 
G/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR: 52 639,15 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-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 

 



 

 
Ponuka zo dňa 23.06.2021  


