CENOVÁ PONUKA
Kupujúci

Predávajúci

Auto Gábriel s.r.o.2

Auto Gábriel, s.r.o. Košice

Sídlo/bydlisko: Ul. Osloboditeľov 70
040 17, Košice

Sídlo: Ulica osloboditeľov 70,
040 17 Košice - Barca

Kontakt: +421905410746, andrea.simkova@gabriel.sk,

Kontakt:
Zástupca: Monika Kadlecová
Kontakt: monika.kadlecova@gabriel.sk, +421918341364,

Zapísaný v OR:
Register:
Vložka: , Oddiel:
IČO/č.OP: 31699090, DIČ/IČDPH: SK2020481771

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., 2628110626/1100
IBAN : BIC/SWIFT:

Bankové spojenie: IBAN:

Konfigurácia vozidla
Model: Volkswagen Úžitkové vozidlá Multivan T6.1 Comf KR 2,0BiTDI 4M 7-DSG
Výkon a prevodovka: 150/204 kW/k ,Automatická DSG 7-st
Číslo komisie:

Číslo karosérie:

Číslo motora:

Stav km:

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH:
SHMGH920
Multivan T6.1 Comf KR 2,0BiTDI 4M 7-DSG
B/

8EA1
C/
GU
D/

62 304,-- EUR

Farba vozidla:
1 056,-- EUR

Strieborná Reflex metalíza

Farba interiéru:
Čierna Titán

Farba palubnej dosky:
Čierna Titán

Farba koberca:
Čierna Titán

Doplnková výbava:

QA1 1 integrovaná detská sedačka
528,-- EUR
-pre 1 otočné sedadlo v 2. rade
sedadiel
QE9 2x odpadkový kôš a 3 zásuvky v 3-lavici
84,-- EUR
9AH Air Care Climatronic
1 344,-- EUR
-3 zónová automatická klimatizácia
-2. výparník klimatizácie a 2. výmenník
kúrenia v priestore pre cestujúcich
-anti-alergický filter
Z4H Alarm s kontrolou interiéru
432,-- EUR
-centrálne zamykanie so Safelockom a
ovládaním zvnútra
-záložná siréna
-kontrola vnútorného priestoru
-ochrana pred odtiahnutím
PAQ Balík asistenčných systémov PLUS:
2 268,-- EUR
-ACC tempomat (do 210km/h), Front Assist
a City Emergency Brake
-Lane Assist - udržanie v jazdnom pruhu
-Side Assist a Rear Traffic Alert
-Light Assist - prepínanie diaľk.
svetiel
-Systém rozpoznania dopravného značenia
-vnútorné spätné zrkadlo s automatickou
clonou
-svetlá s funkciou Leaving a Coming Home
-stierače s cyklovačom a dažďovým
senzorom
-denné svietenie a automatická aktivácia
stretávacích svetiel
-vonkajšie sp. zrkadlá el. ovládané,
vyhrievané a sklápateľné
-Multifunkčný koženný volant

4X8 Bočné a hlavové airbagy v celom vozidle
612,-- EUR
-bočné a hlavové airbagy vpredu (vodič
a spolujazdec)
-v priestore pre cestujúcich hlavové,
bez bočných
ZEQ Digital Cockpit
552,-- EUR
-10,25" plne digitálny panel prístrojov
-systém rozpoznania únavy vodiča
9JC Fajčiarska výbava
48,-- EUR
zapaľovač + popolník + 12V zásuvka
0TC Koberčeky vpredu - látkové
60,-- EUR
7K3 Kontrola zmeny tlaku v pneumatikách s
192,-- EUR
ukazovateľom tlaku v jednotlivých
kolesách vozidla.
1U3 Multifunkčný stolík
624,-- EUR
Z6A Multivan "Edition"
2 784,-- EUR
-osvetlený nástupný schodík pre
pasažierov vzadu
-B-stĺpik vo farbe Glossy Black
-elektricky nastaviteľné, sklopné a
vyhrievané spätné zrkadlá v čiernej
farbe
-LED predné svetlomety s automatickým
nastavovaním výšky svetlometov a zadné
stmavené LED svetlomety
-Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
-svetlomety do hmly vpredu s aktívnou
funkciu pri odbočovaní
7VL Nezávislé vodné kúrenie s časovačom,
1 440,-- EUR
diaľkovým ovládaním
7X2 Parkovacie senzory vpredu a vzadu
768,-- EUR
5Q7 Posuvné dvere vľavo so servodovieraním
912,-- EUR
ZI8 Rádio-navigácia Discover Media Pro
2 040,-- EUR

-6 reproduktorov
-farebný 9,2" TFT dotykový displej s
pohybovým senzorom
-64GB operačná pamäť pre navigáciu
-2x USB typu C
-Bluetooth
-Mapy Európy
-káblové aj bezdrôtové prepojenie App
Connect, We Connect
-ovládanie hlasom (rozpoznáva češtinu)
-elektronický zosilňovač reči vodiča
-2 tunery pre kvalitnejší príjem
signálu
S5G Rozlišovací kód
5R7 Servodovieranie pravých posuvných dverí
QL5 Stmavené sklá "Privacy"
-stmavené sklá od B-stĺpika

0,-- EUR
180,-- EUR
492,-- EUR

-izolačné sklá v kabíne vodiča
3S4 Strešná C- koľajnička
-príprava pre montáž posuvného
strešného nosiča
4A3 Vyhrievané predné sedadlá
-s oddelenou reguláciou vodiča a
spolujazdca
R27 We Connect Plus na 3 roky
KA1 Zadná cúvacia kamera
- statické čiary pri zobrazovaní
priestoru za vozidlom
Z0C Zliatinové disky "Aracaju" 17"
-čierne leštené, 7Jx17

168,-- EUR
468,-- EUR
0,-- EUR
348,-- EUR
276,-- EUR

E/
F/

Medzisúčet:
Osobitné podmienky (z vybraných položiek):

79 980,-- EUR
- 7 998,-- EUR

G/
H/

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

71 982,-- EUR
59 985,-- 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 07.06.2022
Sériová výbava:
17" podvozok so 17" brzdovým systémom
vpredu
-hydraulické brzdy 17" vpredu a 16"
vzadu
2 otočné sedadlá v 2.rade sedadiel
-s lakťovými opierkami
2 vyklápacie kľúče s DO.
3-bodové bezpečnostné pásy vpredu
s elektronickým predpínačom
4x USB typu C vo vozidle
-2x USB typu C v palubnej doske
-2x USB typu C v ľavom C stlpiku vozidla
(určené len pre nabíjanie zariadení)
6 reproduktorov
Asistent bočného vetra
Balík "Svetlá a viditeľnosť"
-vnútorné spätné zrkadlo s automatickým
stmievaním
-automatické zapnutie stretávacích
svetiel s funkciou "Coming home" a
manuálne i "Leaving home"
-stierače s cyklovačom a dažďovým
senzorom
Bedrová opierka pre predné sedadlá
-manuálne nastaviteľné
Bočné a hlavové airbagy vpredu
Centrálne zamykanie s DO bez Safelocku
-ovládanie zvnútra
Detská poistka na posuvných/zadných
dverách - elektricky ovládač vo
vodičových dverách
Digitálny rádiopríjem (DAB+)
Disky "Devonport" 7Jx17
-strieborné
Dodatočná 12 V zásuvka vpredu
-na vrchu prístrojovej dosky
Dodatočné tesnenie proti prachu
Elektro-mechanický posilňovač riadenia s
premenlivým účinkom v závislosti od
rýchlosti vozidla
Elektronický stabilizačný systém s
brzdovým asistentom, ABS, ASR, EDL a
asistentom rozjazdu do kopca a
multikolíznou brzdou

-tlačidlo na deaktiváciu ASR
Emisná norma 6d ISC-FCM
Halogénové svetlomety (H7)
Imobilizér
Izolačné sklá (zelené)
Jednotónový klaksón
Klimatizácia v kabíne, kúrenie
vpredu/vzadu
-poloautomatická klimatizácia v kabíne
-2. výmenník kúrenia v priestore pre
cestujúcich
Kobercová podlaha v priestore pre
pasažierov
Kontrola zmeny tlaku v pneumatikách.
Kožený multifunkčný volant
-pre obsluhu rádia/telefónu/palubného
počítača/tempomatu a i.
Kryt batožinového priestoru
Lakťové opierky vpredu
Látkové poťahy Circuit
Madlá na A-stĺpiku na strane vodiča a
spolujazdca
Odomykanie výklopných dverí bez
možnosti otvárania zvnútra
-odomykanie i pomocou DO
Odpadkový kôš
Osvetlenie priestoru pre cestujúcich a
pre batožinu LED svietidlami
Otváranie okien elektrické
Palivová nádrž 70l, AdBlue nádrž 13l.
Palubný počítač Premium
-3,5"farebný displej
-systém rozpoznania únavy vodiča
Prikurovač s podporou ohrevu motora
Rádio Colour
-farebný 6,5" TFT dotykový displej
-2x USB typu C
-1x SD slot
-Bluetooth
-App Connect
-4 reproduktory(6 pri CL a HL)
Rezervné koleso z ľahkých zliatin
Roletky proti slnku na bočných oknách
-v priestore pre cestujúcich

Sedadlá vpredu výškovo nastaviteľné
Signál nezapnutého bezp. pásu vodiča
Sklápacia 3-lavica v 3. rade sedadiel
-s funkciou rozkladateľného lehátka a
úložného priestoru
Spätné zrkadlá a kľučky vo farbe
karosérie
Spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné
a vyhrievané
Stmievateľné osvetlenie palubnej dosky
Štart - Stop systém
-rekuperácia brzdnej energie
Zoznam sériovej výbavy vytvorený dňa 07.06.2022

Zadné okno vyhrievané so stieračom
Zliatinové disky "Devonport" 17"
-7J x 17
Zliatinové disky "Devonport" 17"
-7J x 17, pneu 235/55 R17

