
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 A6 Avant Design 45 TDI quattro STR 
Výkon a prevodovka: 180/245 kW/k ,S tronic 7-st. 
 
Číslo karosérie: WAUZZZF29MN058558   

 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 
 

4A5CJY19 A6 Avant Design 45 TDI quattro STR 67 650,-- EUR 
 

B/ Farba vozidla: 
 

0E0E čierna mythost metalíza  1 125,-- EUR 
 

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

FZ čierna  čierna čierna 
 

D/ Doplnková výbava: 
 

9PF Adaptívne stierače čelného skla s 406,-- EUR 
 integrovanými ostrekovacími dýzami 
4X4 Airbagy - bočné vzadu 406,-- EUR 
PCC Assistenčný balík Tour - 1 956,-- EUR 
 obsahuje súbor asistenčných systémov pre 
 zvýšenie bezpečnosti a komfortu jazdy 
 (najmä pri dlhších trasách) - Asistenčný 
 systém využíva na permanentné 
 monitorovanie vozidla radarový senzor 
 inštalovaný v prednej časti vozidla, 
 prednú kameru a ultrazvukové senzory. 
 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 adaptívny tempomat s 
 obmedzovačom rýchlosti, sériový systém 
 monitorovania jazdného pruhu, núdzový 
 asistent,  asistent efektívnej jazdy, 
 asistent pri predchádzaní a asistent pri 
 odbočovaní 
9ZE Audi phone box 562,-- EUR 
 (Upozornenie, vloženie zvoleného prvku 
 výbavy môže oddialiť dodaciu lehotu 
 vozidla) 
IU1 Audi smartphone interface 309,-- EUR 
 - umožňuje prepojenie smartfónu s 
 vozidlom a komfortné zobrazenie obsahu 
 prostredníctvom USB pripjenia na MMI- 
 displeji 
 - ovládanie je možné cez MMI prípadne 
 hlasom prostredníctvom smartfónu 
9VD Audi sound system 428,-- EUR 
 - 10 aktívnych reproduktorov 
 - 6-kanálový zosilňovač 
 - výkon 180 Watt 
9S9 Audi virtual cockpit plus - 12,3" 1 069,-- EUR 
 displej s Full-HD s grafickým zobrazením 
 - klasik, sport alebo dynamik 
8G1 Automatické ovládanie diaľkových svetiel 157,-- EUR 
 - systém rozpozná blížiace sa protiidúce 

 alebo vpredu idúce vozidlo a automaticky 
 stlmí diaľkové svetlá, po opätovnom 
 vyhodnotení situácie automaticky vráti 
 do činnosti zapnuté diaľkové svetlá 
2Z0 Bez označenia typu a objemu 0,-- EUR 
CE1 Disky Alu 8,5Jx19, 10-lúčové, Dynamik- 1 237,-- EUR 
 dizajn 
 pneu 245/45 R19 
KA2 Kamera vzadu - umožňuje monitorovanie 529,-- EUR 
 priestoru za vozidlom, zobrazenie na 
 dispeji MMI 
9AQ Klimatizácia komfortná 4-zónová 900,-- EUR 
PGC Komfortný kľúč (bezkľúčová manipulácia) 944,-- EUR 
 vrátane senzorického otvárania 
 batožinového priestoru 
GB1 LTE podpora pre Audi phone box 0,-- EUR 
GS5 Ovládacie tlačidlá na stredovej konzole 337,-- EUR 
 a v interiéri v čiernom sklenenom 
 vzhľade so senzorickou odozvou 
 - vrátane rozšírených prvkov interiéru v 
 hliníkovom vyhotovení 
EA8 Predĺžená záruka 2+3 do 100.000km 1 329,-- EUR 
PV3 Sedadlá elektricky nastaviteľné vpredu, 1 407,-- EUR 
 pre vodiča s pamäťou 
 - vrátane elektricky nastaviteľných 
 bederných opierok - elektricky 
 nastaviteľá výška, vzdialenosť a sklon 
 sedadla, a taktiež sklon operadla 
N5W Poťahy koža Milano 2 192,-- EUR 
4A3 Sedadlá vpredu vyhrievané 428,-- EUR 
QE1 Systém odkladacích priestorov v 90,-- EUR 
 interiéri 
 - dva držiaky na poháre v stredovej 
 opierke vzadu 
 - dve 12V zásuvky vzadu 
 - sieť v batožinovom priestore 
1D4 Ťažné zariadenie sklopné (Upozornenie, 1 114,-- EUR 
 vloženie zvoleného prvku výbavy môže 
 oddialiť dodaciu lehotu vozidla až na 
 rok 2022) 
 - integrovaná sklopná zásuvka pod 



 nárazníkom umožňuje plnohodnotné 
 využitie elektrických spotrebičov počas 
 jazdy v prívesnom vozidle 
QR9 Ukazovateľ rýchlostných obmedzení 225,-- EUR 
 - na báze kamerového systému sú 
 zaznamenávané a následne zobrazované 
 informácie o rýchlostných obmedzeniach z 
 rôznych bezpečnostných dôvodov 
 - možnosť zobrazovania aj 
 prostredníctvom Head up displeja ak je 

 súčasťou výbavy 
2ZM Volant - kožený, multifunkčný, 4-ramenný 214,-- EUR 
 vyhrievaný, s fukciou radenia 
6XL Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky 112,-- EUR 
 sklápateľné, s automatickou clonou a 
 Memory funkciou 
 
 
 

 

 

E/ Medzisúčet: 85 126,-- EUR 
F/ Osobitné podmienky (z vybraných položiek): - 20 136,-- EUR 
 

 

G/ Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR: 64 990,-- EUR 
H/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR: 54 158,34 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:  
 
 

Dátum 1. evidencie: 12.4.2021 
Stav km:    21.800 
Záruka:    5 rokov od 1. evidencie do max. 100.000 km 
 
 
Ponuka zo dňa 03.11.2021  


