
CENOVÁ PONUKA 
 

  
Kupujúci 

  
Predávajúci 
Auto Gabriel, s.r.o. Košice  
 

Sídlo: Prešovská cesta 73, 
040 01  Košice  

 

Kontakt:  
 

Zástupca: Lórant Szladics 
Kontakt: +421 918 341 361, lorant.szladics@gabriel. sk,  
 

 

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

 
Konfigurácia vozidla 
Model: Volkswagen  Polo Life 1.0 TSI 95k 7-DSG  
Výkon a prevodovka: 70/95 kW/k  ,Automatická DSG 7-st 
 
Číslo komisie: 0462891 Číslo karosérie: WVWZZZAWZNU056437 Číslo motora:  Stav km: 10 

 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 
 

AE13LZ12 Polo Life 1.0 TSI 95k 7-DSG 19 990,-- EUR 
 

B/ Farba vozidla: 
0Q0Q biela pure   200,-- EUR 
 

C/ Farba interiéru:  Farba palubnej dosky: Farba koberca: 
EL čierna titan   čierna titan / čierna titan  čierna titan 
 

D/ Doplnková výbava: 
 
9AK Automatická 2-zónová klimatizácia 330,-- EUR 
  Climatronic 
9ZV Bezdrôtové nabíjanie pre vybrané 110,-- EUR 
  telefóny 
9S0 Digital Cockpit Pro - 10,25" LCD 300,-- EUR 
  prístrojový panel s nastaviteľnými 
  funkciami a zobrazením 
PF3 IQ.DRIVE Paket 340,-- EUR 
  - aktívne vedenie v jazdnom pruhu a 
  asistent jazdy v dopravnej zápche 
  - adaptívny tempomat ACC (do 210 km/h) 
RBB Rádio Ready2Discover 380,-- EUR 
  - 8" farebný dotykový displej 

  - možnosť dodatočnej aktivácie 
  navigácie cez We Upgrade 
  - Streaming&Internet 
  - 6 reproduktorov vpredu a vzadu 
  - Wireless App-Connect - bezdrôtové 
  pripojenie telefónu cez AndroidAuto 
  (Android) alebo CarPlay (Apple), 
  MirrorLink (Android) v závislosti na 
  operačnom systéme a verzii telefónu 
4A3 Vyhrievané predné sedadlá 300,-- EUR 
 
 
 

 

 

E/ Akciová výbava / Bonus: 

W04 Akciový balík Comfort 740,-- EUR  
 - Park Pilot - parkovacie senzory 
 vpredu a vzadu s optickým a akustickým 
 upozornením 
 - Cúvacia kamera Rear Assist 

 Light & Vision paket 
 - Light Assist - regulácia diaľkových 
 svetiel 
 - dažďový senzor 
 - stmievateľné vnútorné spätné zrkadlo 

 

F/ Medzisúčet: 22 690,-- EUR 
 

 

G/ Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR: 22 690,-- EUR 
H/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR: 18 908,34 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:  
 
 
Sériová výbava: 
 

2 držiaky na poháre vpredu  
2 lampy na čítanie vpredu a 1 vzadu  
3-bodové výškovo nastavite ľné 
 bezpečnostné pásy s napínačmi vpredu, 3 
 trojbodové bezpečnostné pásy vzadu 
3 hlavové opierky sedadiel vzadu  
5-dverová karoséria  
Airbag vodi ča a spolujazdca s  
 deaktiváciou airbagu spolujazdca 
App-Connect - pripojenie telefónu cez  
 MirrorLink (Android), AndroidAuto 
 (Android) alebo CarPlay (Apple) v 

 závislosti na operačnom systéme a verzii 
 telefónu 
Bluetooth hands-free mobilné pripojenie,  
 hands free profile, Bluetooth Audio,USB 
Bočné predné a centrálny stredový airbag  
 medzi sedadlami, hlavové airbagy vpredu 
 a vzadu 
Bočné smerovky integrované vo vonkajších  
 spätných zrkadlách 
Centrálne zamykanie s dia ľkovým  
 ovládaním, sklápací kľúč 
Dekoratívne obklady Limestone Grey na  



 2/2 
Internal 

 prístrojovej doske a na obložení dverí, 
 stredová konzola čierna 
Determálne sklá  
Digital Cockpit - 8" LCD prístrojový  
 panel s tachometrom a jazdnými údajmi 
Digitálny rádiopríjem DAB+  
Disky z ľahkej zliatiny 5,5Jx15  
 Essex, pneumatiky 185/65 R15 
Dojazdová oce ľová rezerva, náradie a  
 zdvihák 
eCall systém ties ňového volania  
Elektricky ovládané okná vpredu a vzadu  
Elektricky sklápate ľné spätné zrkadlá  
ESC, ABS, ASR, EDS, EBV, MSR, asistent  
 rozjazdu do kopca 
Fajčiarska výbava  
Front Assist a City Brake - systém  
 na sledovanie diania pred vozidlom a 
 systém núdzového brzdenia vozidla pri 
 hroziacom čelnom náraze 
Hmlové svetlá s odbo čovacou funkciou  
Imobilizér  
Indikácia nezapnutia bezpe čnostných  
 pásov vodiča a spolujazdca,zvuková a 
 optická, (zadné sedadlá optická) 
ISOFIX systém na uchytenie 2 detských  
 sedačiek na zadných sedadlách 
Klimatizácia Climatic  
Kontrola stavu tlaku v pneumatikách cez  
 snímače ABS 
Kryt a osvetlenie batožinového priestoru  
Lane Assist - asistent zachovania  
 jazdného pruhu 
LED denné svetlá, automatické denné  
 svietenie, Coming a Leaving home 
 funkcia 
LED predné svetlomety  
LED zadné svetlá  
Make-up zrkadielka v slne čných clonách,  
 osvetlené 
Mriežka chladi ča s chrómovou lištou  
Multifunk čný 3-ramenný kožený volant s  
 radiacimi páčkami pod volantom, kožená 
 radiaca páka a ručná brzda 

Nabíjacie USB typ C na stredovej  
 konzole vzadu 
Nárazníky, vonkajšie spätné zrkadlá a  
 kľučky vo farbe karosérie 
Odkladacie priestory vo dverách vpredu a  
 vzadu 
Odkladacie vrecká na zadnej strane  
 predných sedadiel 
Operadlá zadných sedadiel asymetricky  
 delené a sklopné 40:20:40 
OPF - filter pevných častíc  
Osvetlenie interiéru so stmavením a  
 oneskorením vypnutia 
Pedestrian Recognition  
 asistent rozpoznávania kolízie s chodcom 
 s funkciou núdzového brzdenia 
Posil ňovač riadenia s meniacim sa  
 účinkom v závislosti na rýchlosti 
Predné hlavové opierky bezpe čnostne  
 optimalizované, výškovo nastaviteľné 
Rádio Composition, 6.5" farebný dotykový  
 displej, 2x USB typ C, 
 Streaming&Internet, 4 reproduktory 
 vpredu a vzadu 
Sedadlá v látke Slash  
Sedadlo vodi ča a spolujazdca výškovo  
 nastaviteľné 
Start-Stop System s rekuperáciou  
 brzdnej energie 
Stredová opierka rúk s odkladacím boxom  
 vpredu, držiak na poháre vzadu 
Systém rozpoznania únavy vodi ča 
Výškovo a pozd ĺžne nastavite ľný volant  
We Connect Plus - 3 roky poskytovania  
 sluzieb 
Závesné háky v batožinovom priestore  
Zvuková a svetelná signalizácia pri  
 nepripútaní pasažierov vpredu a vzadu 
 
 
 
 
 

 
 
 


