
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 Q8 50 TDI quattro TT8 
Výkon a prevodovka: 210/286 kW/k ,Tiptronic 8-st. 
 
Číslo komisie:  Číslo karosérie:  Číslo motora:       Stav km : 

 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 
 

4MN0N219 Q8 50 TDI quattro TT8 76 330,-- EUR 
 

B/ Farba vozidla: 
 

0E0E čierna mythost metalíza  1 182,-- EUR 
 

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

EI schwarz-felsgrau  čierna-čierna čierna 
 

D/ Doplnková výbava: 
 

$BK 1BK Adaptive air suspension (v kombinácii s 0,-- EUR 
 WQS) 
PG3 Alarm s funkciou proti odtiahnutiu a 1 114,-- EUR 
 komfortný kľúč vrátane senzorického 
 otvárania batožinového priestoru a 
 súčasne elektrického ovládania krytu 
 batožinového priestoru 
PCV Asistenčný paket Parken s parkovacím 1 638,-- EUR 
 asistentom plus - balík obsahuje 
 nasledovné prvky pre bezpečné 
 zaparkovanie vozidla: aktívny akustický 
 a optický parkovací systém vpredu a 
 vzadu s funkciou automatického 
 zaparkovania (7X5), kamerový systém 
 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). 
PCM Asistent Paket Stadt 1 237,-- EUR 
 - sústava systémov zabezpečujúcich 
 vyššiu bezpečnosť pasažierov obsahuje 
 - Asistent rozpoznania križovatky 
 - Audi pre sense rear 
 - Audi side assist vrátane upozornenia 
 pri vystupovaní a monitorovania 
 dopravnej situácie za vozidlom 
PCC Asistent Paket Tour 1 800,-- EUR 
 - Adpative cruise control a Asistent 
 udržiavania jazdného pruhu vrátane 
 asistenta núdzového zastavenia 
 - Asistenčný systém využíva permanentné 
 monitorovanie vozidla. 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 
 obmedzovač rýchlosti, asistent 
 efektívnej jazdy, asistent pri 

 predchádzaní aj asistent pri odbočovaní. 
9S9 Audi virtual cockpit plus 169,-- EUR 
 - s prídavným grafickým zobrazením - 
 Dynamik a Sport 
WCS Balík výbavy Sport 507,-- EUR 
 - Stmavené sklá od "B" stĺpika 
WCB Balík výbavy Technology 1 856,-- EUR 
 (Upozornenie, vloženie zvoleného balíku 
 výbavy môže oddialiť dodaciu lehotu 
 vozidla až na rok 2022) 
 - Audi phone box 
 - Allradlenkung - riadenie všetkých 
 štyroch kolies 
9VS Bang & Olufsen Premium 1 294,-- EUR 
 - s 3D zvukovou reprodukciou, 17 
 reproduktorov, 16-kanálový zosilňovač, 
 výkon 730 Watt 
PAO Bez Phoneboxu -432,-- EUR 
CX2 Disky Alu Audi Sport 10Jx22, 5-V-lúčov, 4 781,-- EUR 
 Stern-dizajn 
 - antracitovočierne, leštené, sústružené 
 - pneu 285/40 R22 
7D5 DVD prehrávač zabudovaný v príručnej 169,-- EUR 
 skrinke; možnosť prehrávania MP3, WMA a 
 AAC 
PV3 Elektricky nastaviteľné predné sedadlá 371,-- EUR 
 - pre vodiča s pamäťou 
PAH Glanzpaket schwarz: 787,-- EUR 
 - balík obsahuje exteriérové prvky v 
 čiernej farbe  = predná maska, ozdobné 
 lišty na nárazníkoch vpredu a vzadu a 
 ozdobné lišty okolo okien v čiernom 
 vyhotovení 
KS1 Head-up Display 1 563,-- EUR 
 - zobrazovanie informácií zo systémov na 
 čelné sklo 
9AE Klimatizácia komfortná, 4-zónová 900,-- EUR 
QQ2 Kontur/Ambiente Lichtpaket  - balík 282,-- EUR 
 prídavného osvetlenia s možnosťou 
 nastavenia farebného profilu - LED 
 systém - k dispozícii je 6 



 prednastavených farebných profilov 
 osvetlenia plus  možnosť nastavenia 
 individuálneho farebného profilu (na 
 výber z 30 farieb); nastavenie 
 individuálneho profilu je možné 
 prostredníctvom Audi drive select-módu; 
 prídavné a kontúrované osvetlenie  je 
 umiestnené na dverách, stredovej konzole 
 a palubnej doske 
9TF LED projekcia Audi kruhy 269,-- EUR 
 - pri otvorení dverí (vpredu aj vzadu) 
 sú kruhy Audi premietané na zem pomocou 
 technológie LED. Technológia LED 
 zabezpečuje nielen lepšie osvetlenia pri 
 vstupe do vozidla, ale aj jedinečný 
 svetelný efekt. V kombinácii s výbavou S 
 line sú Audi kruhy nahradené svetelným 
 emblémom "#S" 
7HK Lederpaket vrchný aj spodný - balík 2 476,-- EUR 
 rozšírenej koženej výbavy 
GS5 Ovládacie tlačidlá na stredovej konzole 214,-- EUR 
 a v interiéri v čiernom sklenenom 
 vzhľade so senzorickou odozvou 
 - vrátane rozšírených prvkov interiéru v 
 hliníkovom vyhotovení 
$QD PQD S-line exteriérový balík výbavy (v 1 969,-- EUR 
 kombinácii s WQS): 
 - celolakovaná karoséria; 
 - S-špecifické nárazníky vpredu a vzadu 
 so vsadeniami typickými pre S line; 
 - S-špecifické prahové lišty lakované vo 
 farbe vozidla so vsadeniami v 
 platinovosivej farbe; 
 - nástupné lišty hliníkové vpredu a 
 vzadu, osvetlené s vpredu s S emblémom; 
 - difúzor vo výraznom športovom dizajne 
 vyhotovený v titánovočiernej matnej 
 farbe, lišta difúzora v platinovosivej 
 matnej farbe; 
 - zábrana proti podbehnutiu vpredu a 
 vzadu v platinovosivej matnej farbe; - 
 nápis S line na predných blatníkoch a 
 prahových lištách; 
 - nakladacia hrana batožinového 
 priestoru z ušľachtilej ocele 
WQS S-line Sportpaket plus 4 388,-- EUR 
 - adaptive air suspension sport 
 - športové sedadlá vpredu s elekricky 
 nastaviteľnými bedernými opierkami 
 - obklad interiéru matný česaný hliník 

 - pedále a opierka nôh na strane vodiča 
 z ušľachtilej ocele 
 - nástupné lišty vpredu a vzadu, 
 hliníkové a osvetlené; vpredu s S- 
 emblémom 
 - nápisy S line na predných blatníkoch 
 - strop vozidla v čiernom látkovom 
 poťahu 
 - nakladacia hrana batožinového 
 priestoru z ušľachtilej oclele 
 - Multifunkčný kožený volant 3-ramenný s 
 multifunkciou plus a funkciou radenia 
 (1XW) a hlava radiacej páky budú dodané 
 v S line vyhotovení s perforovanými 
 vsadeniami 
4D8 Sedadlá klimatizované a masážne  vpredu, 1 744,-- EUR 
 - 3 stupne intenzity klimatizácie, 
 - 5 masážnych programov, 5 stupňov 
 intenzity masáží 
 - stred sedadiel vpredu ako aj stred 
 neklimatizovaných krajných sedadiel 
 vzadu bude perforovaný 
Q4Q N0Q Sedadlá S-športové plus s poťahom koža2 530,99 EUR 
 Valcona s kontrastným kosoštvorcovým 
 štepovaním a S emblémom 
3NS Sedadlá v druhom rade plus 247,-- EUR 
4A4 Sedadlá vyhrievané predné a dve zadné 450,-- EUR 
 krajné v 2.rade s oddelenou reguláciou 
GZ2 Servozatváranie dverí 719,-- EUR 
 - elektrické dovretie predných a zadných 
 dverí 
VW0 Sklá - bočné akustické dvojité zasklenie 562,-- EUR 
 - zníženie vonkajšieho hluku 
5XF Slnečné clony vyklápatelné do strán - 68,-- EUR 
 výsuvné 
6E6 Stredová opierka rúk vpredu - komfortná 214,-- EUR 
PC3 Strmene bŕzd vredu a vzadu červené 450,-- EUR 
 lakované (18´´ECE) 
1XP Volant - kožený, 3-ramenný, multifunkčný 247,-- EUR 
 plus, vyhrievaný, s funkciou radenia 
6XL Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky 225,-- EUR 
 sklápateľné s automatickou clonou a 
 pamäťou 
 (elektricky nastaviteľné, vyhrievané) 
$ZS Zľava pre Sport -1 850,-- EUR 
$ZG Zľava pre Technology -1 430,-- EUR 
 
 
 

 

 

E/ Medzisúčet: 109 040,99 EUR 
 

 

F/ Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR: 109 040,99 EUR 
G/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR: 90 867,46 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 02.11.2021  


