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 Q5 S line 40 TDI quattro STR, 204 k/ 150 KW, ST7-Automatická prevodovkaČíslo komisie: 0735932

Číslo karosérie: WAUZZZFY5M2044159

Číslo motora:

Stav km :

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH:
FYGCUY20
Q5 S line 40 TDI quattro STR, 204 k/ 150 KW, ST7-Automatická prevodovkaB/

2Y2Y
C/

1 012,-- EUR

biela gletscher metalíza

Farba interiéru:

YM
D/

čierna-čierna

Farba palubnej dosky:
čierna-čierna

Farba koberca:
čierna

Doplnková výbava:

9JE 2x USB rozhranie vzadu pre dobíjanie a
84,-- EUR
12V zásuvka na stredovej konzole vpredu
(vozidlo bude dodané bez fajčiarskej
výbavy)
9VD Audi Soundsystem - 10 aktívnych repro.
360,-- EUR
9S9 Audi virtual cockpit plus
675,-- EUR
- 12,3" displej s Full-HD s grafickým
zobrazením - klasik, sport alebo dynamik
8G1 Automatické ovládanie diaľkových svetiel
169,-- EUR
- systém rozpozná vpredu idúce vozidlo a
automaticky stlmí diaľkové svetlá, po
opätovnom vyhodnotení situácie
automaticky vráti do činnosti zapnuté
diaľkové svetlá
WTK Balík výbavy Business
2 462,-- EUR
(Upozornenie, vloženie zvoleného prvku
výbavy môže oddialiť dodaciu lehotu
vozidla až na rok 2022)
- MMI Navigation plus s MMI touch
- Audi phonebox
- Audi connect Navigation & Infotainment
so zabudovanou SIM kartou: prepojenie
vozidla s internetom
WCS Balík výbavy Komfort
450,-- EUR
- stredová opierka rúk vpredu
- balík odkladacích priestorov
7P1 Bederné opierky vpredu, el. nastaviteľné
298,-- EUR
1BA Bez športového podvozka
0,-- EUR
CN6 Disky Alu 8Jx19, 5-dvojitých ramien,
1 350,-- EUR
grafitovosivé, sústružené, pneu 235/55
R19
4ZB Glanzpaket - ozdobné lišty okolo okien a
225,-- EUR
strechy z eloxovaného hliníka, vonkajší
obklad B-stĺpika a trojuholníková krytka
na zadných dverách v čiernom lesklom
vyhotovení
KA2 Kamera vzadu - umožňuje monitorovanie
507,-- EUR
priestoru za vozidlom, zobrazenie na
E/

51 350,-- EUR

Farba vozidla:

Medzisúčet:

dispeji MMI
9AQ Klimatizácia komfortná 3-zónová
781,-- EUR
7X2 Parkovací systém plus
428,-- EUR
akustický a optický parkovací systém
vpredu a vzadu
PG3 PG3 (nasleduje označenie)
1 182,-- EUR
N0W Poťahy sedadiel - látka Impressum;
0,-- EUR
vrátane stredovej opierky rúk v
čiernom látkovom poťahu;
Q1D Sedadlá vpredu športové
371,-- EUR
4A3 Sedadlá vpredu vyhrievané
426,-- EUR
3NS Sedadlo zadné plus, pozdĺžne
394,-- EUR
nastaviteľné - operadlo zadných
sedadiel polohovateľné, delené a
sklápateľné v pomere 40:20:40; so
stredovou opierkou a dvomi držiakmi na
poháre, možnosť prepravy
dlhých predmetov
VW5 Sklá - akustické vpredu
169,-- EUR
- tlmia hluk z vonkajšieho prostredia
3S1 Strešné nosiče - hliníkové
112,-- EUR
1D8 Ťažné zariadenie - príprava na montáž
214,-- EUR
(Upozornenie, vloženie zvoleného prvku
výbavy môže oddialiť dodaciu lehotu
vozidla až na rok 2022)
1XW Volant - kožený, 3-ramenný, multifunkčný
169,-- EUR
s ovládaním plus (14 tlačidiel)
6XK Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky
439,-- EUR
sklápateľné s automatickou clonou,
(elektricky nastaviteľné, vyhrievané)
$ZC Zľava pre balík Business
-1 390,-- EUR
$ZL Zľava pre balík Komfort
-1 310,-- EUR
PTT Zvýšený objem nádrže na 70 litrov a
95,-- EUR
AdBlue-Tank 24 litrov

61 022,-- EUR

F/
G/

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

61 022,-- EUR
50 851,65 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-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 05.08.2021

