
 

 

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 Q2 advanced 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: 
 

GAGBZG20 Q2 advanced 35 TFSI STR 33 040,-- EUR 
 

B/ Farba vozidla: 
 

Y1Y1 červená tango metalíza  732,-- EUR 
 

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

YS čierna-šedá  čierna čierna 
 

D/ Doplnková výbava: 
 

PYI Asistenčný balík Parken (parkovanie) - 1 069,-- EUR 
 balík výbavy obsahuje:  akustický a 
 optický parkovací systém vzadu a vpredu 
 (7X2), kameru vzadu (KA2) a  Asistent 
 rozbehu pri stúpaní (UH2) 
2H6 Audi drive select 225,-- EUR 
9VD Audi sound system - 10 aktívnych 287,-- EUR 
 reproduktorov, výkon spolu 180 W 
WCN Balík výbavy Komfort 923,-- EUR 
 - Vyhrievané sedadlá vpredu 
 - Elektrické otváranie a zatváranie 
 piatych dverí 
WCB Balík výbavy Slovakia 0,-- EUR 
WTK Balík výbavy Technik 394,-- EUR 
 - Audi phone box (Upozornenie, vloženie 
 zvoleného prvku výbavy môže oddialiť 
 dodaciu lehotu vozidla) 
6H5 Blade - kryt C stĺpika vo farbe 0,-- EUR 
 strieborná florett metalíza 
PYM Funkčný balík - obsahuje: zadné sedadlá 485,-- EUR 
 delené a sklápateľné (3NT) a balík 
 odkladacích priestorov v interiéri a v 
 batožinovom priestore (QE1) - odkladacie 
 vrecká na zadnej strane operadiel 
 predných sedadiel, odkladací priečinok 
 pod sedadlom spolujazdca, uzamykateľnú 
 príručnú skrinku, priečinok na palubnú 
 literatúru pod sedadlom vľavo,  12V 
 zásuvku v batožinovom priestore, 
 sústavu sietí na batožinu a prídavné 
 osvetlenie batožinového priestoru 
PYF Funkčný balík pre disky - obsahuje: 141,-- EUR 
 miestošetriace rezervené koleso (1G5) a 
 zdvihák (1S1) 
PYG Infotainment paket Connectivity - balík 1 114,-- EUR 
 výbavy obsahuje: Audi smartphone 
 interface - rozhranie pre prepojenie 

 smartfónu s vozidlom a prípravu pre 
 navigačný systém 
PWB Interiér so športovými sedadlami v 1 014,-- EUR 
 kombinácii látka Index (čierna farba)  - 
 obsahuje: športové sedadlá vpredu, 
 poťahy sedadiel v kombinácii látka Index 
 (kontrastný steh vo farbe sivá fels), 
 manuálne výškovo nastaviteľné predné 
 sedadlo spolujazdca, Aluminiumoptik - 
 hliníkové prvky v interiéri, komfortná 
 stredová opierka rúk vpredu, Lichtpaket 
 - osvetlenie interiéru na báze LED 
 technológie 
9AK Klimatizácia komfortná automatická 664,-- EUR 
 dvojzónová 
4I3 Komfortný kľúč - bezkľúčová manipulácia 439,-- EUR 
PYA Komortpaket sedadlá - obsahuje manuálne 247,-- EUR 
 výškovonastaviteľné predné sedadlá (3L3) 
 a komfortnú stredovú opierku rúk vpredu 
 (6E3) 
PYB Komortpaket zrkadlá plus - obsahuje: 849,-- EUR 
 vnútorné spätné zrkadlo s automatickou 
 clonou (4L6), vonkajšie spätné zrkadlá 
 elektricky sklápateľné s automatickou 
 clonou (6XK) a elektricky nastaviteľné 
 bederné opierky vpredu (7P1) 
PXC Matrix LED svetlomety vpredu vrátane LED 1 114,-- EUR 
 zadných svetiel s dynamickými smerovkami 
 vpredu a vzadu a dynamickou svetelnou 
 animáciou 
2JG Nárazníky lakované vo farbe vozidla pre 169,-- EUR 
 Advanced 
VT4 Nástupné lišty hliníkové, osvetlené 112,-- EUR 
9S6 Palubný počítač s farebným displejom 169,-- EUR 
 (len s multifunkčným volantom) 
QE7 Sústava úložných priestorov v interiéri 260,-- EUR 
 a batožinovom priestore plus obsahuje: 



 

 

 odkladacie vrecká na zadnej strane 
 operadiel predných sedadiel, odkladací 
 priečinok pod sedadlom spolujazdca, 
 uzamykateľnú príručnú skrinku, priečinok 
 na palubnú literatúru pod sedadlom 
 vľavo,  12V zásuvku v batožinovom 
 priestore,  sústavu sietí na batožinu, 
 prídavné osvetlenie batožinového 
 priestoru, 12V zásuvku na stredovej 
 konzole vzadu  a 2 x USB rozhranie pre 

 pasažierov vzadu 
8T6 Tempomat 315,-- EUR 
1XW Volant - kožený, multifunkčný, 3-ramenný 371,-- EUR 
$ZL Zľava pre balík Komfort -860,-- EUR 
$ZA Zľava pre balík Slovakia -750,-- EUR 
$ZC Zľava pre balík Technik -1 230,-- EUR 
 
 
 

 

 

E/ Medzisúčet: 41 293,-- EUR 
 

 

F/ Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR: 41 293,-- EUR 
G/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR: 34 410,81 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 09.11.2021  
 
 
 
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 
 
 

 
 



 

 

 
 
 


