
 

 

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 Q3 Sportback Sline 35 TFSI STR 
Výkon a prevodovka: 110/150 kW/k ,S tronic 7-st. 
 
Číslo komisie: 0738427 Číslo karosérie:  Číslo motora:       Stav km : 

 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 
 

F3NCZG18 Q3 Sportback Sline 35 TFSI STR 41 840,-- EUR 
 

B/ Farba vozidla: 
 

2Y2Y biela gletscher metalíza  787,-- EUR 
 

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

GQ čierna  čierna-čierna čierna 
 

D/ Doplnková výbava: 
 

7B6 12V zásuvka a 2 x USB na stredovej 57,-- EUR 
 konzole vzadu 
QJ1 Aluminiumoptik 101,-- EUR 
 - hliníkové prvky v interiéri - na 
 ovládačoch spätných zrkadiel, dverí a 
 parkovacej brzdy 
 - vrátane hliníkových líšť na dverách 
 vpredu a vzadu (pod parapetmi) 
PCE Asistenčný paket 1 462,-- EUR 
 - Parkovací systém plus 
 - Adaptívny asistent jazdy (8T8/7Y1/6I6) 
 účinný od 0-200km/h - spája: 
 - adaptívny tempomat, ktorý umožňujúceho 
 reguláciu rýchlosti (zrýchlenie, 
 spomalenie, zastavenie) a dodržiavanie 
 odstupu 
 - side assist, ktorý pri zmene jazdného 
 pruhu upozorní na blížiace sa vozidlo v 
 spätných zrkadlách 
 - systém na udržiavanie jazdného pruhu, 
 núdzový asistent a asistent jazdy v 
 kolóne - núdzový asistent opticky, 
 akusticky aj hapticky upozorní na 
 neaktivitu vodiča a v prípade nulovej 
 odozvy vozidlo bezpečne zastaví a 
 rozsvieti varovné signály 
8G1 Asistent diaľkových svetiel 152,-- EUR 
EL1 Audi connect Remote & Control - možnosť 0,-- EUR 
 ovládania vybraných funkcií pomocou 
 aplikácie myAudi v mobilnom telefóne. 
 Služby Remote & Control umožňujú 
 diaľkové zamknutie/odomknutie vozidla, 
 sledovanie statusu vozidla, vyhľadanie 
 parkovacej pozície vozidla, vzdialené 
 nastavenie nabíjania (pre vozidlá BEV a 
 PHEV), ovládanie nezávislej 
 klimatizácie. Podmienkou funkčnosti je 

 verifikovaný účet na my.audi.com (len s 
 NZ4 a RCM) 
UI2 Audi smartphone interface 602,-- EUR 
9VD Audi sound system 326,-- EUR 
 - 10 aktívnych reproduktorov 
 - 6-kanálový zosilňovač 
 - výkon 180 Watt 
9S1 Audi virtual cockpit 203,-- EUR 
 - plne digitálna prístrojová doska 
 10,25" s možnosťou zobrazovania 
 rozšíreného množstva informácií v 
 závislosti od ďalšej príplatkovej 
 výbavy, napr. navigačného systému; 
 možnosť zobrazenia "Sport" alebo 
 "Klassik" 
WCA Balík výbavy Komfort 1 365,-- EUR 
 - sústava úložných priestorov v 
 interiéri 
 - elektrické otváranie a zatváranie 
 piatych dverí 
 - vyhrievané sedadlá vpredu 
 - vnútorné spätné zrkadlo s automatickou 
 clonou, bezrámové 
7P1 Bederné opierky elektricky nastaviteľné 298,-- EUR 
2JD Celolakovaná karoséria 282,-- EUR 
C3P Disky Alu 7Jx18, 5-lúčové, Y-dizajn, 394,-- EUR 
 leštené, pneu 235/55 R18 
KA2 Kamera vzadu 461,-- EUR 
4I3 Komfortný kľúč 461,-- EUR 
PX2 LED svetlomety vpredu a LED zadné svetlá 1 001,-- EUR 
 s dynamickými smerovkami, 
 - vrátane diaľkového nastavenia 
 svetlometov 
QQ1 Lichtpaket 282,-- EUR 
 - LED osvetlenie interiéru 
RCP MMI Radio plus 534,-- EUR 
 - 8,8" farebný displej(rozlíšenie 



 

 

 1280x720) vrátane MMI touch; vrátane 
 ozdobných prvkov v čiernom sklenenom 
 vyhotovení na palubnej doske 
N5F Poťahy - látka Index 0,-- EUR 
 - pre športové sedadlá 
Q4H Sedadlá vpredu športové 348,-- EUR 
5KR Sedadlo zadné delené, sklopné so 135,-- EUR 
 stredovou opierkou a držiakom na pohár 
QL5 Stmavené sklá od "B" stĺpika (Privacy 450,-- EUR 
 Verglasung) 

1XW Volant - kožený, 3-ramenný, multifunkčný 168,-- EUR 
 plus 
6XE Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky 247,-- EUR 
 nastaviteľné, vyhrievané a sklopné 
$ZK Zľava pre balík Komfort -1 340,-- EUR 
 
 
 

 

 

E/ Medzisúčet: 50 616,-- EUR 
 

 

F/ Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR: 50 616,-- EUR 
G/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR: 42 180,01 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 
 

 
 



 

 

 
 
Dňa 09.11.2021  
 


