
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 A3 SB S line 35 TFSI STR 
Výkon a prevodovka: 110/150 kW/k ,S tronic 7-st. 
 
Číslo komisie:  Číslo karosérie:  Číslo motora:       Stav km : 

 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 
 

8YACZG20 A3 SB S line 35 TFSI STR 33 050,-- EUR 
 

B/ Farba vozidla: 
 

6Y6Y šedá daytona perleťová  787,-- EUR 
 

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

AI čierna-strieborná  čierna-čierna čierna 
 

D/ Doplnková výbava: 
 

8T8 Adaptívny tempomat - systém na základe 653,-- EUR 
 radarových senzorov dodržiava odstup od 
 pred ním idúceho vozidla a  reguluje 
 rýchlosť . Pri manuálnej prevodovke je 
 systém účinný od 30 - 200km/h a v 
 prípade automatickej prevodovky od 0 - 
 200km/h. Za určitých podmienok dokáže 
 vozidlo samo zastaviť. Nastaviteľné 
 prostredníctvom Audi drive select alebo 
 ACC-menu. 
QQ1 Ambiente Lichtpaket - balík prídavného 271,-- EUR 
 interiérového LED osvetlenia (farba 
 biela); osvetlené sú nasledovné prvky 
 interiéru: strop vpredu a vzadu vrátane 
 svetiel na čítanie; oblasť dverí; 
 priestor pod nohami vpredu; make-up 
 zrkadielka na strane vodiča a 
 spolujazdca;  odkladací priestor na 
 stredovej konzole 
8G1 Asistent diaľkových svetiel 112,-- EUR 
UH2 Audi hold assist 90,-- EUR 
 (plynulý rozbeh pri stúpaní bez použitia 
 ručnej brzdy) 
9ZV Audi phone box light (Upozornenie, 169,-- EUR 
 vloženie zvoleného prvku výbavy môže 
 oddialiť dodaciu lehotu vozidla až na 
 rok 2022) 
 - umožňuje prepojenie vlastného 
 mobilného telefónu s vozidlom; 
 bezdrôtové indukčné dobíjanie (Qi- 
 Standard) 5 Watt - úložná plocha na 
 stredovej konzole 170x87mm - stav 
 nabitia je možné zobraziť 
 prostredníctvom MMI; možnosť handsfree 
 až pre 2 pripojené mobilné telefóny; 
 ovládanie je možné prostredníctvom MMI, 
 multifunkčného volantu, alebo hlasových 
 pokynov; podpora LTE; 
IU1 Audi smartphone interface - USB 450,-- EUR 
 rozhranie pre prepojenie smartfónu s 
 vozidlom - komfortný prenos dát z 

 mobilného telefónu a ovládanie 
 prostredníctvom MMI (príslušný adaptér 
 je možné doobjednať prostredníctvom Audi 
 originálneho príslušenstva; len s 9ZV, 
 9ZE, 7UG alebo PCE); prepojenie s Apple 
 iPhone (minimálne iOS9) môže byť 
 bezdrôtové 
9VD Audi Soundsystem - 10 aktívnych repro. 326,-- EUR 
WCA Balík výbavy Komfort 552,-- EUR 
 - Vyhrievané sedadlá vpredu 
 - Stredová opierka rúk vpredu 
1PE Bezpečnostné skrutky kolies 40,-- EUR 
U53 Disky Alu  8J X 18,  5-lúčové, Y-dizajn, 1 182,-- EUR 
 grafitovosivé,  sústružené, pneu 225/40 
 R 18 
4ZB Glanzpaket - hliníkové lišty okolo okien 225,-- EUR 
QJ1 Hliníkové prvky v interiéri - lem 101,-- EUR 
 ovládacích prvkov na stredovej konzole, 
 lišty na dverách vpredu a vzadu; prvky 
 na ovládačoch spätných zrkadiel, okien a 
 parkovacej brzde 
9AK Klimatizácia komfortná automatická 664,-- EUR 
 dvojzónová 
4K5 Komfortný kľúč - bezkľúčová 483,-- EUR 
 manipulácia(senzorické ovládanie 
 batožinového priestoru možné len v 
 kombinácii s 4E6) 
PX2 LED svetlomety vpredu, LED zadné svetlá, 1 001,-- EUR 
 dynamické smerovky vzadu 
1G9 Miesto šetriace rezervné koleso 141,-- EUR 
3NT Operadlo zadných sedadiel so stredovou 225,-- EUR 
 opierkou, delené a sklápateľné 40:20:40 
7X5 Parkassistent - aktívny akustický a 505,-- EUR 
 optický parkovací systém vpredu a vzadu 
 s funkciou automatického zaparkovania 
N5B Poťahy - látka Dynamik 0,-- EUR 
Q1D Sedadlá vpredu športové 406,-- EUR 
7B9 USB  rozhranie s funkciou dobíjania; 57,-- EUR 
 vzadu (2x) 
1XX Volant - kožený, multifunkčný, 3-ramenný 135,-- EUR 
 športový, s funkciou radenia 



1S1 Zdvihák 29,-- EUR 
$ZC Zľava pre balík Komfort -550,-- EUR 
 

 
 

 

 

E/ Medzisúčet: 41 104,-- EUR 
 

 

F/ Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR: 41 104,-- EUR 
G/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR: 34 253,33 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:  
 
Ponuka zo dňa 24.09.2021  
 

 


