
CENOVÁ PONUKA 

Kupujúci 

Sídlo/bydlisko:  

,  

Kontakt:  

Číslo o.p.:  

Bankové spojenie:  

Predávajúci 

Porsche Slovakia  

Sídlo: Vajnorská 160, 

83104  Bratislava  

Kontakt: +421249262679, porsche@porsche.sk 

Zástupca: Marek Brejka 

Kontakt:  

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

IBAN : SK6111000000002670000260 BIC/SWIFT:  TATRSKBX 

Konfigurácia vozidla 

Model: Volkswagen Passat Comfortline 2.0 TDI DS6 BMT, 150 k/ 110 KW, DS6-Automatická prevodovka- 

Číslo komisie:  Číslo karosérie:    Číslo motora: 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 

3G235Y11 Passat Comfortline 2.0 TDI DS6 BMT, 150 k/ 110 KW, DS6-Automatická prevodovka- 31 010,-- EUR 

B/ Farba interiéru: Farba palubnej dosky: Farba koberca: 

C/ Osobitná výbava: 

KH7 Automatická 3-zónová klimatizácia 584,-- EUR 
"Climatronic" s dodatočným ovládaním zo 

zadných sedadiel na stredovej konzole  

9IE Bluetooth hands-free pre "Discovery 0,-- EUR 
Media"  

Bluetooth hands-free mobilné 

pripojenie, hands free profile, 

Bluetooth Audio  

YOW Car-Net "Guide & Inform" - 3 roky 0,-- EUR 
poskytovania služieb (z toho jeden  

zdarma)  

KA2 Cúvacia kamera "Rear Assist" 375,-- EUR 

PJ5 Disky z ľahkých zliatin 7Jx17 "Soho" 656,-- EUR 
antrazit, spredu leštené, pneumatiky  

215/55 R17 samozalepovacie  

WLL LED svetlomety 1 106,-- EUR 

7RE Navigačné údaje na SD-karte - Európa 0,-- EUR 

EA3 Predĺžená záruka na 3 roky/max. 90 000 200,-- EUR 
km  

ZCE Rádio "Composition Media" s CD 305,-- EUR 

prehrávačom, 6,5" farebný dotykový  

displej, slot na SD-kartu a USB,  

AUX-IN, bluetooth hands-free mobilné  

pripojenie, 8 reproduktory vpredu a  

vzadu, Think Blue Trainer, SlideShow  

obázkov  

PNC Rádionavigačný systém "Discover Media" 581,-- EUR 
2 sloty na SD-kartu  

1G3 Rezervné koleso z ľahkých zliatin 258,-- EUR 

PW1 Winterpaket 1 - vyhrievané predné 341,-- EUR 
sedadlá a ostrekovače čelného skla  

D/ Medzisúčet: 35 416,-- EUR 

E/ Osobitné podmienky (z vybraných položiek): - 10 093,56 EUR 

F/ Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR: 25 322,44 EUR 

G/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR: 21 102,03 EUR  

Kúpna cena a príslušná sadzba dane budú na faktúre zaokrúhlené v súlade s platnými cenovými a daňovými predpismi.  

Poznámky:  
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Ponuka zo dňa 05.12.2016  

Sériová výbava vozidla 

A/ Vozidlo 

Továrenská značka: Volkswagen  Model: Passat Comfortline 2.0 TDI DS6 BMT Výkon: 110/150 kW/k 

Modelový kód: 3G235Y11 Číslo komisie:  

A/ Sériová výbava: 

"Connectivity paket" - Bluetooth hands-
free mobilné pripojenie, hands free
profile, Bluetooth Audio, Multimediálna
zásuvka "MEDIA-IN" pre USB 

"Front Assist" a "City Brake"  - systém
na sledovanie diania pred vozidlom a 
systém núdzového brzdenia vozidla pri
hroziacom čelnom náraze 

"Lights & Vision" Paket 
- automaticky stmievateľné vnútorné
spätné zrkadlo a vonkajšie na strane
vodiča 
- dažďový senzor 
- "Coming a Leaving home" funkcia, 2 
lampy na čítanie vzadu s chrómovým
lemom, 
- osvetlené Make-up zrkadielka v 
slnečných clonách, 
- 2 LED osvetlenie pre nohy vpredu 

2 držiaky na poháre vpredu (Comfortline
a Highline s krytom) 

3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých
sedadlách, vpredu výškovo nastaviteľné,
3 hlavové opierky sedadiel vzadu 

Airbag vodiča, spolujazdca s
deaktiváciou, bočné airbagy vpredu,
hlavové airbagy vpredu a vzadu 

Akustické čelné sklo 

Alarm s kontrolou vnútorného priestoru,
zálohovou sirénou a senzorom proti
odtiahnutiu a funkciou SAFE 

Alarm s kontrolou vnútorného priestoru,
záložnou sirénou a ochranou proti
odtiahnutiu 

Analógové hodiny na stredovom paneli

Automatické otváranie veka batožinového
priestoru na diaľkovom ovládaní 

Centrálne zamykanie s diaľkovým
ovládaním bez funkcie Safelock, "KEYLESS
GO" - štartovacie tlačidlo pri radiacej 
páke 

Dekoratívne obklady "Diamond Silver" na
prístrojovej doske a na obložení dverí,
stredová konzola "Silver" 

Denné svetlá 

Determálne sklá 

Disky z ľahkých zliatin "Sepang" 
6,5Jx16, pneumatiky 215/60 R16, 
bezpečnostné skrutky na všetkých
kolesách 

Dvojitá podlaha batožinového priestoru

Elektricky ovládané a vyhrievané
vonkajšie spätné zrkadlá, na vodičovej 
strane asferické (Comfortline a Highline
na vodičovej strane stmievateľné, s
osvetlením okolia) 

Elektricky ovládané okná vpredu a vzadu

Elektromechanický posilňovač riadenia s
meniacim sa účinkom v závislosti na
rýchlosti 

Elektronická parkovacia brzda s 
AUTO-HOLD funkciou a asistentom rozjazdu 
do kopca 

ESC, ABS s EBV, ASR, EDS, MSR, 

(Elektronická uzávierka diferenciálu XDS
pre *MY *PR *9T) 

Fajčiarska výbava 

Funkcia voľnobehu pre DSG prevodovku

Hmlové svetlá s odbočovacou funkciou

Chrómové lišty okolo bočných okien

Imobilizér 
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ISOFIX systém na uchytenie 2 detských
sedačiek na zadných sedadlách s
Toptether 

Klimatizácia "Climatic" 

Komfortné sedadlá vpredu v látke "Weave"

Koncovky výfuku (dvojitá vľavo - *JZ *5X 
*5Y *5U *9T, samostatná vľavo a vpravo 
*MY, dvojitá vľavo a vpravo *PR) 

Kontrola stavu tlaku v pneumatikách cez
snímače ABS 

LED zadné svetlá, LED osvetlenie tabuľky
s evidenčným číslom 

Lišty na bokoch lakované vo farbe
karosérie 

Mriežka chladiča lakovaná na čierno s
chrómovými lištami 

Multifunkčný 3-ramenný kožený volant,
kožená radiaca páka, výškovo a pozdĺžne 
nastaviteľný 

Nasávací otvor vzduchu v spodnej časti

nárazníku čierny s chrómovou lištou v
strede 

Odkladacie priestory vo dverách vpredu a
vzadu, držiaky na 1,0l fľaše vo dverách
vodiča, na 1,5l fľaše na strane
spolujazdca, odkladacia schránka v
strope, uzatvárateľná 

Odkladacie vrecká na zadnej strane
predných sedadiel 

Operadlá zadných sedadiel asymetricky
delené a sklopné 60:40 (odklopenie
automaticky pomocou tlačidla v 
batožinovom priestore) 

Osvetlenie interiéru vpredu a vzadu so

stmavením a oneskorením vypnutia, 2
lampy na čítanie vpredu (Comfortline a 
Highline - 2 LED osvetlenie na čítanie s 
chrómovým lemom vpredu a vzadu) 

Otvor v operadle zadných sedadiel,
stredová opierka na ruky vzadu s
odkladacím priestorom a 2 držiakmi na 

nápoje 

Palubný počítač "Plus" 

Parkovacie senzory vpredu a vzadu

Plnohodnotná oceľová rezerva, náradie a

zdvihák (Highline rezerva z ľahkých
zliatin) 

Podlahové koberčeky vpredu a vzadu

Podlahové koberčeky vpredu a vzadu

Predné hlavové opierky bezpečnostne
optimalizované, výškovo nastaviteľné
(Comfortline a Highline aj pozdĺžne) 

Rádio "Composition Colour" s CD

prehrávačom, 5" farebný dotykový
displej, slot na SD-kartu, AUX-IN, 8 
reproduktory vpredu a vzadu 

Spätné zrkadlá a kľučky dverí a
nárazníky vo farbe karosérie 

Start-Stop System s rekuperáciou
brzdnej energie 

Stredová opierka rúk s odkladacím boxom
vpredu, výškovo nastaviteľná, 2
ventilačné otvory vzadu, 12V zásuvka
vzadu 

Systém rozpoznania únavy vodiča

Tempomat s obmedzovačom rýchlosti

Upevňovacie oká a závesné háčiky v

batožinovom priestore (Comfortline a
Highline aj 12V zásuvka) 

Výškovo nastaveteľné predné sedadlá
bederné opierky na predných sedadlách,
ergoComfort sedadlo vodiča s elektrickým
ovládaním sklonu operadla a bedernej
opierky 

Zoznam sériovej výbavy vytvorený dňa 05.12.2016 


