
 

 

CENOVÁ PONUKA  

  
Kupujúci 

Auto Gábriel s.r.o.2  
 

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

 

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

 

 

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

 

Bankové spojenie: IBAN:  

Predávajúci 

Auto Gábriel, s.r.o. Košice  
 

Sídlo: Ulica osloboditeľov 70, 
040 17  Košice - Barca  

 

Kontakt:  
 

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

 

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

 
Konfigurácia vozidla 
Model: Volkswagen Úžitkové vozidlá Caddy 5 Kombi 1.5 TSI 
Výkon a prevodovka: 84/114 kW/k ,Manuálna 6-st. 
 
Číslo komisie:  Číslo karosérie:    Číslo motora:  Stav km: 

 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 
 

SBBCQ421 Caddy 5 Kombi 1.5 TSI 25 008,-- EUR 
 

B/ Farba vozidla: 
 

I9I9 Červená Fortana metalíza  768,-- EUR 
 

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

BS Sivá Soul  Sivá Soul  čierna 
 

D/ Doplnková výbava: 
 

$P5 Akcia Profi 0,-- EUR 
7AL Alarm s kontolou interiéru, záložnou 444,-- EUR 
  sirénou a ochranou proti odtiahnutiu 
ZW6 Balík "Winter" 528,-- EUR 
  -vyhrievané predné sedadlá 
  -vyhrievané dýzy ostrekovačov, 
  -ukazovateľ čistiacej kvapaliny 
KH6 Climatic - manuálna klimatizácia 1 728,-- EUR 
6FF Čierne spätné zrkadlá, kľučky dverí vo 156,-- EUR 
  zrkadiel, kľučky dverí vo farbe 
  karosérie a strieborná lišta posuvných 
  dverí 
ZU7 Gumová podlaha v kabíne vodiča a 276,-- EUR 
  pristore pre pasažierov/nákladný 
  priestor 

KK3 Chladiaca kvapalina R1234yf 0,-- EUR 
3U2 Kryt batožinového priestoru odnímateľný 96,-- EUR 
  (Nie pre Maxi) 
8SK LED zadné kombinované svetlá 216,-- EUR 
P3M Multifunkčný volant potiahnutý kožou 240,-- EUR 
  Kožou potiahnutá hlavica riadiacej páky 
  (nie s DSG) 
7X1 Parkovacie senzory vzadu 480,-- EUR 
8WH Svetlomety do hmly vpredu s aktívnou 372,-- EUR 
  funkciou pri odbočovaní 
$RB Zadné výklopné dvere s oknom -168,-- EUR 
 
 
 

 

 

E/ Medzisúčet: 30 144,-- EUR 
F/ Osobitné podmienky (z vybraných položiek): - 2 244,-- EUR 
 

 

G/ Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR: 27 900,-- EUR 
H/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR: 23 250,-- 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 30.06.2022  
 
Sériová výbava: 
 

12V zásuvka v batožinovom priestore 
3-miestna lavica v 2. rade sedadiel 

 (sklopné, sklopné / vyklápacie, 
 odnímateľné), ISOFIX a horný popruh na 



 

 

 vonkajších sedadlách v 2. rade 
Airbag vodiča a spolujazdca 
 -spolujazdcov s deaktiváciou 
Asymetrické krídlové dvere, presklené 
Automatické ovládanie svetlometov 
 so samostatným denným svietením 
Bočné a hlavové airbagy v celom vozidle 
 -bočné a hlavové airbagy vpredu (vodič 
 a spolujazdec) 
 -v priestore pre cestujúcich hlavové 
 (nie pre 3. rad sedadiel) 
Bočné okno pevné vľavo vpredu 
Bočné okno pevné vľavo vzadu 
Bočné okno pevné vpravo vpredu 
Bočné okno pevné vpravo vzadu 
Čierne kryty vonkajších zrkadiel a 
 kľučky dverí, strieborná lišta posuvných 
 dverí 
Čierne lakované kryty vonkajších 
 zrkadiel, kľučky dverí vo farbe 
 karosérie a strieborná lišta posuvných 
 dverí 
Determálne laminované čelné sklo 
Detská poistka na posuvných/zadných 
 dverách - elektricky ovládač vo 
 vodičových dverách 
Digitálny rádiopríjem (DAB+) 
Dvojité Halogénové svetlomety (H7) 
e-SIM karta 
Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné 
 zrkadlá, vyhrievané 
Elektro-mechanický posilňovač riadenia 
 -s premenlivým účinkom v závislosti od 
 rýchlosti vozidla 
Imobilizér 
Izolačné sklá (zelené) 
Kobercová podlaha v kabíne vodiča 
Kobercová podlaha vzadu 
 -v priestore pre pasažierov 
Komfortný obklad bočných stien v 
 priestore pre pasažierov/náklad 
Látkové poťahy "Double Grid" (séria) 

LED osvetlenie priestoru pre pasažierov 
Multifunkčný volant 
Nelakovaný nárazník (čierny plast) 
Oceľové disky 6,5Jx16, čierne 
 - pneu. 205/60 R16 
Odkladací priestor nad hlavou po celej 
 šírke kabíny, 2 madlá 
Otvárateľná schránka pred spolujazdcom 
Palubný počítač "Plus" 
Plnohodnotné rezervného koleso, zdvihák 
Posuvné dvere vpravo, za spolujazdcom 
Príprava na strešné lyžiny / strešný 
 nosič 
Rádio Audio 
 -2 reproduktroy 
 -monochromatický TFT displej 
 - Bluetooth 
Rozlišovací kód 
Rozlišovací kód - Slovensko 
Rozpoznanie únavy vodiča 
Sedadlo vodiča výškovo nastaviteľné 
Slnečné clony bez zrkadla 
Stred. konzola a 2 držiaky na poháre 
Štart - Stop systém 
 -rekuperácia brzdnej energie 
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti 
Trojbodové bezpečnostné pásy v 2. a 3. 
 rade sedadiel, vonkajšie sedadlá v 2. 
 rade s predpínačmi pásov. 
Vnútorné spätné zrkadlo, zacloniteľné 
Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky 
 nastaviteľné 
Vyhrievané zadné okno 
Výškovo nast.bezp.pásy 
 
 
 
 
 
 

 
Zoznam sériovej výbavy vytvorený dňa 30.06.2022 
 

 

 
 
 

 

  


