CENOVÁ PONUKA
Predávajúci

Auto Gábriel, s.r.o. Košice
Sídlo: Ulica osloboditeľov 70,
040 17 Košice - Barca
Kontakt:
Zástupca: Lukáš Dudra
Kontakt: +421918341363, lukas.dudra@gabriel.sk

Konfigurácia vozidla
Model: Volkswagen Polo 1.0 TSI 95k 5-G
Výkon a prevodovka: 70/95 kW/k ,Manuálna 5-st.
Číslo komisie: 0455955

Číslo karosérie: WVWZZZAWZNU004223

Číslo motora:

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH:
AE12LV12
Polo 1.0 TSI 95k 5-G
B/

modrá reef metalíza

Farba interiéru:

460,-- EUR

Farba palubnej dosky:

čierna titan

EL
D/

15 590,-- EUR

Farba vozidla:

0A0A
C/

Stav km:10

Farba koberca:

čierna titan / čierna titan

čierna titan

Doplnková výbava:

PI1 Oceľové disky 6Jx15, pneumatiky 185/65
R15
WF1 Park paket
- Park Pilot - parkovacie senzory
vpredu a vzadu s optickým a akustickým
upozornením
- Elektricky sklápateľné vonkajšie
spätné zrkadlá, na spolujazdcovej strane

290,-- EUR
480,-- EUR

s funkciou sklopenia pri cuvaní
8T6 Tempomat
4A3 Vyhrievané predné sedadlá

180,-- EUR
280,-- EUR

E/

Medzisúčet:

17 280,-- EUR

F/
G/

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

17 280,-- EUR
14 400,-- 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 04.01.2022
Sériová výbava:
2 držiaky na poháre vpredu
3-bodové výškovo nastaviteľné
bezpečnostné pásy s napínačmi vpredu, 3
trojbodové bezpečnostné pásy vzadu
3 hlavové opierky sedadiel vzadu
5-dverová karoséria
Airbag vodiča a spolujazdca s
deaktiváciou airbagu spolujazdca
Bluetooth hands-free mobilné pripojenie,
hands free profile, Bluetooth Audio, USB
Bočné predné a centrálny stredový airbag
medzi sedadlami, hlavové airbagy vpredu
a vzadu
Bočné smerovky integrované vo vonkajších
spätných zrkadlách
Centrálne zamykanie s diaľkovým

ovládaním, sklápací kľúč
Dekoratívne obklady Licorice black na
prístrojovej doske a na obložení dverí,
stredová konzola čierna
Determálne sklá
Digital Cockpit - 10,25" LCD prístrojový
panel s tachometrom a jazdnými údajmi
Digitálny rádiopríjem DAB+
Dojazdová oceľová rezerva, náradie a
zdvihák
eCall systém tiesňového volania
Elektricky ovládané a vyhrievané
vonkajšie spätné zrkadlá, na vodičovej
strane asferické na vodičovej strane
stmievateľné, s osvetlením okolia
Elektricky ovládané okná vpredu a vzadu

ESC, ABS, ASR, EDS, EBV, MSR, asistent
rozjazdu do kopca
Fajčiarska výbava
Front Assist a City Brake - systém
na sledovanie diania pred vozidlom a
systém núdzového brzdenia vozidla pri
hroziacom čelnom náraze
Imobilizér
Indikácia nezapnutia bezpečnostných
pásov vodiča a spolujazdca,zvuková a
optická, (zadné sedadlá optická)
ISOFIX systém na uchytenie 2 detských
sedačiek na zadných sedadlách s
Toptether
Klimatizácia Climatic
Kontrola stavu tlaku v pneumatikách cez
snímače ABS
Kryt a osvetlenie batožinového priestoru
Lane Assist - asistent zachovania
jazdného pruhu
LED denné svetlá, automatické denné
svietenie, Coming a Leaving home
funkcia
LED predné svetlomety
LED zadné svetlá
Make-up zrkadielka v slnečných clonách
osvetlené LED
Multifunkčný 3-ramenný volant
Nárazníky, vonkajšie spätné zrkadlá a
kľučky vo farbe karosérie
Odkladacie priestory vo dverách vpredu a
vzadu, držiaky na 1l fľaše v dverách na
strane vodiča, na 1,5l fľaše na strane
spolujazdca, odkladacia schránka v
Zoznam sériovej výbavy vytvorený dňa 04.01.2022

srope, uzatvárateľná
Operadlo zadných sedadiel sklopné
OPF - filter pevných častíc
Osvetlenie interiéru so stmavením a
oneskorením vypnutia
Pedestrian Recognition asistent
rozpoznávania kolízie s chodcom s
funkciou núdzového brzdenia
Posilňovač riadenia s meniacim sa
účinkom v závislosti na rýchlosti
Predné hlavové opierky bezpečnostne
optimalizované, výškovo nastaviteľné
Rádio Composition, 8" farebný dotykový
displej, 2x USB typ C,
Streaming&Internet, 4 reproduktory
vpredu a vzadu
Sedadlá v látke Basket
Start-Stop System s rekuperáciou
brzdnej energie
Systém rozpoznania únavy vodiča
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
Výškovo nastaveteľné sedadlo vodiča
We Connect Plus - 3 roky poskytovania
sluzieb
Závesné háky v batožinovom priestore
Zvuková a svetelná signalizácia pri
nepripútaní pasažierov vpredu a vzadu

