
CENOVÁ PONUKA 
 

  
Kupujúci 

Predvádzacie Audi  
 

  

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 Q4 40 e-tron 
Výkon a prevodovka: 150 kW/ 204 k 1,Automatická 
 
Číslo komisie:  Číslo karosérie:  Číslo motora:       Stav km : 

 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 
 

F4BAC320 Q4 40 e-tron 56 740,-- EUR 
 

B/ Farba vozidla: 
 

L5L5 florettsilber metalíza  787,-- EUR 
 

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

AO čierna-čierna  čierna-čierna čierna 
 

D/ Doplnková výbava: 
 

PY1 advanced exteriér 562,-- EUR 
 - obsahuje: nárazníky špecifické pre 
 líniu advanced, kontrastné lakovanie 
 spodnej časti (bottom line) vo farbe 
 sivá manhattan metalíza 
8A2 Akustický parkovací systém vpredu a 653,-- EUR 
 vzadu s parkovacím asistentom plus a 
 kontrolou okolia vozidla 
PYL Asistenčný balík plus 1 114,-- EUR 
 obsahuje: 
 - parkovací systém plus, aktustický aj 
 optický, vpredu a vzadu (7X2) 
 - kameru vzadu (KA2) 
 - adaptívny tempomat (8T8) 
IT4 Audi connect Navigácia & Infotainment - 0,-- EUR 
 služby: prepojenie vozidla s internetom 
 prostredníctvom zabudovanej SIM-karty vo 
 vozidle. Umožňuje využívanie 
 nasledovných služieb (náklady na dátové 
 pripojenie sú zahrnuté v cene služieb) – 
 vyhľadávanie bodov záujmu (POI - Point 
 of Interest), dopravné informácie, 
 cestovanie, parkovanie, správy, 
 obmedzenia, kalendár, počasie, ceny 
 pohonných hmôt, prediktívne navádzanie k 
 cieľu, prístup na myAudi, prístup k SMS, 
 e-mailom a dostupným sociálnym sieťam 
 napr. Twitter,  atď. Využívanie služieb 
 ako streamovanie online médií, hotspot 
 WLAN vyžaduje zakúpenie dátového balíka. 
 Viac informácií nájdete na 
 https://www.audi.sk/inovacie/audi- 
 connect/baliky-a-funkcie 
WCA Balík výbavy Slovakia 0,-- EUR 
WCB Balík výbavy Technology 0,-- EUR 
2Z0 Bez označenia typu a technológie 0,-- EUR 
40Z Disky z ľahkých zliatin 8,0J x 19 vpredu 225,-- EUR 
 aj vzadu,  5-W-lúčové, Aero-dizajn, 
 grafitovosivé, sústružené, pneu vpredu 
 235/55 R 19, vzadu 255/50 R 20 
NJ2 Držiak na stenu pre nabíjaciu sadu 135,-- EUR 

4E6 Elektrické otváranie a zatváranie veka 551,-- EUR 
 batožinového priestoru so senzorickým 
 otváraním (pohybom nohou)  pre 
 kombináciu s komfortným kľúčom 
PYW Funkčný balík odkladacích priestorov - 371,-- EUR 
 obsahuje: odkladacie sieťky na zadnej 
 časti operadiel predných sedadiel, 
 držiak na poháre vpredu, uzamykateľnú 
 príručnú skrinku, sieť v batožinovom 
 priestore, 12V zásuvku v batožinovom 
 priestore, variabilnú podlahovú plochu 
 delenú a sklopnnú v pomere 40:60 (QE1); 
 odnímateľnú deliacu sieť (3CX) 
PWA Interiér pre štandardné sedadlá v poťahu 2 349,-- EUR 
 koža/umelá koža mono.pur 550 v  čiernej 
 farbe obsahuje: 
 - poťahy sedadiel v kombinácii 
 koža/umelá koža mono.pur 550 v čiernej 
 farbe (N1D); stred predných sedadiel a 
 krajných sedadiel vzadu v čiernej koži; 
 bočné časti sedadiel, opierky hlavy, 
 stredové sedadlo vzadu a stredová 
 opierka rúk vpredu v čiernej umelej koži 
 mono.pur 550; ozdobné pásy na sedadlách 
 v poťahu Mikrofaser Dinamica vo farbe 
 sivá stahl; s kontrastným stehom 
 - čierny lesklý obklad na stredovej 
 konzole v priestore ovládačov a čierne 
 lesklé aplikácie na dverách vpredu (GT6) 
 - hliníkové prvky v interiéri (QJ1) 
 - Ambiente Lichtpaket - balík prídavného 
 osvetlenia interiéru - biele svetlo 
 (QQ8) 
 - obklad interiéru Aluminium Konvergenz 
 antracit (5TD) na palubnej doske; 
 ozdobné prvky na palubnej doske a 
 stredovej konzole lakované v 
 platinovosivej farbe (seideneffekt) 
 - chrómové aplikácie na volante (6F4) 
 - opierky rúk vo dverách vpredu a vzadu 
 v umelej koži; s kontrastným stehom 



 farebne prispôsobeným interiéru (7HC) 
 - nástupné lišty s hliníkovým obkladom 
 vpredu (7M3) 
 - zadné sedadlá delené a sklápateľné v 
 pomere 40:20:40 alebo celé; vrátane 
 stredovej opierky s držiakmi na poháre 
 (3NT) 
 - strop vozidla v látkovom poťahu vo 
 farbe sivá stahl (6NJ) 
PYC Komfortná auto. klimatizácia 3-zónová 946,-- EUR 
PG3 Komfortný kľúč vrátane funkcie Safelock 1 069,-- EUR 
 a alarm; vrátane bezpečnostných skrutiek 
 (1PD) 
PYA Komfortpaket - obsahuje: vonkajšie 939,-- EUR 
 spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, 
 vyhrievané, sklápateľné, s automatickou 
 clonu a integrovanými smerovkami (6XI); 
 vnútorné spätné zrkadlo s automatickou 
 clonou (4L6); elektricky nastaviteľné 
 bederné opierky vpredu (7P1); projekčné 
 osvetlenie v spätných zrkadlách (1J2) 
PXC Matrix LED svetlomety vpredu s 1 270,-- EUR 
 digitálnou technológiou, LED zadné 
 svetlá, dynamická svetelná animácia a 
 dynamické smerovky vpredu a vzadu; s 
 ostrekovačmi svetlometov vpredu - 

 inovatívne vysokovýkonné svetlomety s 
 digitálnou technológiou Matrix LED 
 zvyšujú komfort a bezpečnosť jazdy. 
 Funkcia jazdných pruhov umožňuje 
 svetelné navádzanie v jazdných pruhoch 
 alebo zúžených jazdných pruhoch bez 
 oslnenia ďalších vozidiel v premávke. 
 Dynamická svetelná animácia pri funkcii 
 Coming/Leaving home. Denné svietenie 
 digitálne s možnosťou výberu 4 
 variantov. 
PYG MMI Navigation plus 2 243,-- EUR 
 balík obsahuje: 
 - MMI navigačný systém plus s MMI touch 
 (7UG) 
 - Audi virtual cockpit (9S1) 
PY3 Smartphone paket - balík obsahuje: Audi 692,-- EUR 
 smartphone interface (IU1) a Bluetooth 
 (9ZX) 
$ZC Zľava pre balík Slovakia -420,-- EUR 
$ZL Zľava pre balík Technology -530,-- EUR 
 
 
 

 

 

E/ Medzisúčet: 69 696,-- EUR 
 

 

F/ Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR: 69 696,-- EUR 
G/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR: 58 079,99 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:  
1Výkonové parametre motora : systémový výkon 150 kW/ 204 k, najvyšší menovitý výkon 70 kW/ 95 k, najvyšší menovitý výkon pre 
elektromotor 150 kW/ 204 k, najvyšší 30-min. výkon pre elektromotor 70 kW / 95 k. 
 
Ponuka zo dňa 21.09.2022  


