CENOVÁ PONUKA
Kupujúci

Predávajúci

Auto Gabriel, s.r.o. Košice
Sídlo:

Osloboditeľov č.70
040 17 Košice-Barca

Kontakt: mail@gabriel.sk
Zástupca: PhDr. Peter Fianta
Kontakt: +421915992863, peter.fianta@gabriel.sk,
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN : BIC/SWIFT:

Konfigurácia vozidla
Model: Audi A3 SB advanced 35 TFSI STR
Výkon a prevodovka: 110/150 kW/k ,S tronic 7-st.
Číslo komisie: 0739481
A/

Číslo karosérie: WAUZZZGY5NA052865

Číslo motora:

Stav km:

Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH:

8YABZG20

A3 SB advanced 35 TFSI STR

32 300,-- EUR

B/ Farba vozidla:
3F3F
modrá atoll metalíza
C/
AI

Farba interiéru:
čierna-strieborná

D/

Doplnková výbava:

787,-- EUR
Farba palubnej dosky:
čierna-čierna

8T8 Adaptívny tempomat - systém na základe
radarových senzorov dodržiava odstup od
pred ním idúceho vozidla a reguluje
rýchlosť . Pri manuálnej prevodovke je
systém účinný od 30 - 200km/h a v
prípade automatickej prevodovky od 0 200km/h. Za určitých podmienok dokáže
vozidlo samo zastaviť. Nastaviteľné
prostredníctvom Audi drive select alebo
ACC-menu.
QQ1 Ambiente Lichtpaket - balík prídavného
interiérového LED osvetlenia (farba
biela); osvetlené sú nasledovné prvky
interiéru: strop vpredu a vzadu vrátane
svetiel na čítanie; oblasť dverí;
priestor pod nohami vpredu; make-up
zrkadielka na strane vodiča a
spolujazdca; odkladací priestor na
stredovej konzole
8G1 Asistent diaľkových svetiel
UH2 Audi hold assist
(plynulý rozbeh pri stúpaní bez použitia
ručnej brzdy)
IU1 Audi smartphone interface - USB
rozhranie pre prepojenie smartfónu s
vozidlom - komfortný prenos dát z
mobilného telefónu a ovládanie
prostredníctvom MMI (príslušný adaptér
je možné doobjednať prostredníctvom Audi
originálneho príslušenstva; len s 9ZV,
9ZE, 7UG alebo PCE); prepojenie s Apple
iPhone (minimálne iOS9) môže byť
bezdrôtové
9VD Audi Soundsystem - 10 aktívnych repro.
9S9 Audi virtual cockpit plus - veľkoplošný
plne digitálny 12,3" displej s Full-HD,
s možnosťou flexibilného zobrazovania
širokého spektra informácií zo systémov
vozidla (MMI, navigačný systém); možnosť
nastavenia ďalšieho profilu "Dynamik"
alebo "Sport" (okrem sériového profilu
"Klasik"); ovládanie prostredníctvom
multifunkčného volantu; veľkosť formátu
otáčkomera a tachometra na displeji je

653,-- EUR

271,-- EUR

112,-- EUR
90,-- EUR
450,-- EUR

326,-- EUR
269,-- EUR

Farba koberca:
čierna

možné meniť prostredníctvom tlačidla
VIEW na volante
WCA Balík výbavy Komfort
552,-- EUR
- Vyhrievané sedadlá vpredu
- Stredová opierka rúk vpredu
1PE Bezpečnostné skrutky kolies
40,-- EUR
C1J Disky Alu 8J X 18, 5 lúčové, V-dizajn,
1 125,-- EUR
sústružené, pneu
225/40 R 18
4ZB Glanzpaket - hliníkové lišty okolo okien
225,-- EUR
QJ1 Hliníkové prvky v interiéri - lem
101,-- EUR
ovládacích prvkov na stredovej konzole,
lišty na dverách vpredu a vzadu; prvky
na ovládačoch spätných zrkadiel, okien a
parkovacej brzde
KA2 Kamera vzadu
461,-- EUR
9AK Klimatizácia komfortná automatická
664,-- EUR
dvojzónová
4K5 Komfortný kľúč - bezkľúčová
483,-- EUR
manipulácia(senzorické ovládanie
batožinového priestoru možné len v
kombinácii s 4E6)
PX2 LED svetlomety vpredu, LED zadné svetlá, 1 001,-- EUR
dynamické smerovky vzadu
1G9 Miesto šetriace rezervné koleso
141,-- EUR
VT4 Nástupné lišty s hliníkovým obkladom
112,-- EUR
vpredu, osvetlené
3NT Operadlo zadných sedadiel so stredovou
225,-- EUR
opierkou, delené a sklápateľné 40:20:40
7X5 Parkassistent - aktívny akustický a
1 012,-- EUR
optický parkovací systém vpredu a vzadu
s funkciou automatického zaparkovania
N5B Poťahy - látka Dynamik
0,-- EUR
Q1D Sedadlá vpredu športové
406,-- EUR
QE1 Sústava úložných prvkov v interiéri a
225,-- EUR
batožinovom priestore - obsahuje:
uzamykateľnú príručný skrinku na strane
vodiča, odkladací priečinok na strane
vodiča, sieťky na zadnej časti operadiel
predných sedadiel, komfortný držiak na
poháre, 12V zásuvku na stredovej konzole
vzadu, prídavné LED osvetlenie v
batožinovom priestore (vľavo), sieť na
batožinu a 12V zásuvku v batožinovom

priestore
7B9 USB rozhranie s funkciou dobíjania;
vzadu (2x)
1XX Volant - kožený, multifunkčný, 3-ramenný
športový, s funkciou radenia
1S1 Zdvihák
E/

Medzisúčet:

F/
G/

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

$ZC Zľava pre balík Komfort

-760,-- EUR

57,-- EUR
135,-- EUR
29,-- EUR
41 492,-- EUR
41 492,-- EUR
34 576,67 EUR

Kúpna cena a príslušná sadzba dane budú na faktúre zaokrúhlené v súlade s platnými cenovými a daňovými predpismi.
Cenová ponuka nie je záväzná.
Sériová výbava:
12-ročná záruka na neprehrdzavenie
karosérie
12V zásuvka
2-ročná záruka bez obmedzenia
najazdených kilometrov
3-ročná záruka na lak karosérie
3-ročný bezplatný servis vozidla
3 opierky hlavy vzadu
ABS s antiblokovacím a antipreklzovacím
systémom (ASR)
Advanced
Airbag bočný vpredu a airbag pre hlavu
vrátane rozšíreného systému Airbagov
medzi prednými sedadlami
Airbag na strane vodiča a spolujazdca,
deaktivácia airbagu na strane
spolujazdca
ASR protipreklzový systém
Audi active lane assist
- Systém monitorovania jazdného pruhu upozornením napomáha predchádzať
neúmyselnému opusteniu jazdného pruhu
(bez smerovky); rozpoznáva hranice
jazdného pruhu; možnosť nastavenia
vibrácií na volante; aktívny od 60 do
250km/h
Audi connect Notruf & Service s
možnosťou ovládania vozidla - služby
tiesňového volania a servisných služieb
Audi connect. Služby Audi connect Remote
& Control umožňujú prepojenie vozidla so
smartfónom. Medzi služby Remote &
Control patria napríklad zobrazenie
aktuálneho stavu vozidla, určenie
parkovacej polohy a iné funkcie, ktoré
je možné ovládať na diaľku.
Audi drive select
Audi pre sense front s rozpoznávaním
chodcov
- obsahuje brzdový asistent, ktorý
rozpoznáva situáciu pred vozidlom
vrátane pohybu chodcov
- akusticky i vizuálne upozorňuje vodiča
na možný vznik kolízie
- pribrzďovaním alebo úplným zastavením
sa snaží zabrániť kolízii
Automatická prevodovka
Bluetooth rozhranie
Dažďový senzor
Denné stretávacie svetlá
Detská poistka
Digitálny prístrojový panel 10,25" klasické zobrazenie: rýchlosť, čas, stav
km, vonkajšia teplota, stav pohonných
hmôt, odporúčanie prevodového stupňa
(pri manuálnom radení), rádiostanica
alebo hudobný titul, prípadne ak je
dostupné aj menu telefónu; vrátane
odporúčania prestávky a pokynov k
ekonomickej/ekologickej jazde
Doživotná garancia Audi mobility
eCall - núdzové volanie

EDS elektronická uzávierka diferenciálu
Elektronický imobilizér
ESC elektronický stabilizačný program
Interiérové prvky bez koženej výbavy
Koberčeky látkové vpredu a vzadu
Koncovka výfuku
Kontrola obsadenosti sedadla
Kontrola tlaku v pneumatikách
Kotúčové brzdy vpredu
Kotúčové brzdy vzadu
Krajina určenia
Kryty vonkajších zrkadiel lakované vo
farbe karosérie
Lekárnička a trojuholník
Manuálne otváranie/zatváranie kufra
Maximálna rýchlosť regulovaná
Mild-hybrid
MMI Radio plus s MMI touch 10,1"
Multifunkčná kamera
Návod po slovensky
Nefajčiarska výbava
- 12V zásuvka vpredu a vzadu
- bez popolníka
Nezatmavené sklá
Obklad interiéru - Seideneffektlack platinovosivý na palubnej doske a
stredovej konzole
Opierka na nohu
Opierky hlavy vpredu
Označenie modelu podľa nového typu
značenia
Podvozok - štandardný
Pozinkovaná karoséria
Predĺžená záruka 2+1 do 90.000km
Predný nárazník Advanced
Predný pohon
Rádiový tuner digitálny (príjem závislý
od lokálnej digitálnej siete)
Sedadlá vpredu - manuálne výškovo
nastaviteľné
Servotronic
Sklá - determálne
Sportback
Start-Stop-System
Strešný spojler vo farbe vozidla
Strop vozidla látka
Typový štítok
Ukotvenie detskej sedačky ISO Fix vzadu
v 2. rade sedadiel na krajných sedadlách
vrátane dodatočného ukotvenia Top Tether
Variabilný servisný interval (30 000km
alebo 2 roky)
Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky
nastaviteľné a vyhrievané
Zadné svetlomety
Zrkadlo vnútorné
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