CENOVÁ PONUKA
Kupujúci

Predávajúci

Moris Slovakia s.r.o.
Sídlo: Alejová 4,
04011 Košice
Kontakt: 055/ 789 01 00, predaj-audi@moris.sk
Zástupca: Miroslav Dolanský
Kontakt: 055 7890115, 0911 600 951,
miroslav.dolansky@moris.sk,
Bankové spojenie: Tatra banka a.s., 2629720696/1100
IBAN : SK03 1100 0000 0026 2972 0696 BIC/SWIFT: TATRSKBX

Konfigurácia vozidla
Model: Audi A3 Sportback 35 1,5 TFSI STR, 150 k/ 110 KW, ST7-Automatická prevodovkaČíslo komisie: 735560

Číslo karosérie: WAUZZZGY3MA121860

Číslo motora:

Stav km :

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH:
8YAAZGOP
A3 Sportback 35 1,5 TFSI STR, 150 k/ 110 KW, ST7-Automatická prevodovkaB/

Y1Y1
C/

červená tango metalíza

Farba interiéru:

787,-- EUR

Farba palubnej dosky:

čierna-strieborná

AI
D/

Farba koberca:

čierna-čierna

čierna

Doplnková výbava:

QQ1 Ambiente Lichtpaket - balík prídavného
interiérového LED osvetlenia (farba
biela); osvetlené sú nasledovné prvky
interiéru: strop vpredu a vzadu vrátane
svetiel na čítanie; oblasť dverí;
priestor pod nohami vpredu; make-up
zrkadielka na strane vodiča a
spolujazdca; odkladací priestor na
stredovej konzole
9ZV Audi phone box light - umožňuje
prepojenie vlastného mobilného telefónu
s vozidlom; bezdrôtové indukčné
dobíjanie (Qi-Standard) 5 Watt - úložná
plocha na stredovej konzole 170x87mm stav nabitia je možné zobraziť
prostredníctvom MMI; možnosť handsfree
až pre 2 pripojené mobilné telefóny;
ovládanie je možné prostredníctvom MMI,
multifunkčného volantu, alebo hlasových
pokynov; podpora LTE;
IU1 Audi smartphone interface - USB
rozhranie pre prepojenie smartfónu s
vozidlom - komfortný prenos dát z
E/

30 500,-- EUR

Farba vozidla:

271,-- EUR

169,-- EUR

mobilného telefónu a ovládanie
prostredníctvom MMI (príslušný adaptér
je možné doobjednať prostredníctvom Audi
originálneho príslušenstva; len s 9ZV,
9ZE, 7UG alebo PCE); prepojenie s Apple
iPhone (minimálne iOS9) môže byť
bezdrôtové
WCA Balík výbavy Komfort
552,-- EUR
- Vyhrievané sedadlá vpredu
- Stredová opierka rúk vpredu
4ZB Glanzpaket - hliníkové lišty okolo okien
225,-- EUR
9AK Klimatizácia komfortná automatická
664,-- EUR
dvojzónová
PX2 LED svetlomety vpredu, LED zadné svetlá, 1 001,-- EUR
dynamické smerovky vzadu
7X1 Parkovací akustický systém vzadu
507,-- EUR
8T6 Tempomat
337,-- EUR
1XX Volant - kožený, multifunkčný, 3-ramenný
135,-- EUR
športový, s funkciou radenia

337,-- EUR

Príslušenstvo:

VU_ZUB1

Zimné 16" pneumatiky

F/

Medzisúčet:

G/
H/

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

Kúpna cena a príslušná sadzba dane budú na faktúre zaokrúhlené v súlade s platnými cenovými a daňovými predpismi.
Cenová ponuka nie je záväzná.
Kúpou vozidla Audi získava zákazník prémiové benefity v cene vozidla:
- predĺženú fabrickú záruku 2+1 rok (90.000 km) grátis
- 3 ročný Audi servis (120.000 km) grátis
- garancia mobility - pomoc v núdzi na území celej EU cez operátora 0800 145 136

318,-- EUR
35 803,-- EUR
35 803,-- EUR
29 835,83 EUR

- možnosť financovania cez operatívny leasing na 2 roky s voliteľným nájazdom 40.000 / 60.000 km (cez partnera VWFS)

Ponuka zo dňa 06.07.2021

Mesačná splátka operatívneho leasingu na 24 mesiacov:
Nájazd 20.000 km ročne: 410,00 € bez DPH
Nájazd 30.000 km ročne: 445,00 € bez DPH
V splátke leasingu je zahrnuté:
 akontácia 0%
 amortizácia
 doba používania 24 mesiacov/40.000 km, resp. 60.000 km
 registrácia vozidla
 poistenie vozidla (KASKO a PZP)
 daň z motorových vozidiel
 poplatky za správu zmluvy
 zimné pneumatiky a 5 pneuservisov s uskladnením pneumatík

