
CENOVÁ PONUKA  
 

  
Kupujúci 
  
 
 

Predávajúci 
Autocentrum Bystriansky prevádzka: Gemerská 2, 
98401 Lučenec 
 

Sídlo: Š. Tučeka 230, Veľký Krtíš, 
99001   

 

Kontakt: 047/4511496, predaj@bystriansky.sk 
 

Zástupca: Gabriel Andrášik 
Kontakt: 047 4511496, 0917651396, info@bystriansky.sk,  
 
 

Bankové spojenie: Tatra Banka Lučenec 
IBAN : SK8711000000002622170935 BIC/SWIFT:  TATRSKBX 
 

 
Konfigurácia vozidla 
Model: Volkswagen Passat R-Line CL 2.0 TDI SCR DS7 BMT, 150 k/ 110 KW, DS7-Automatická prevodovka-  
 
Číslo komisie: 0420431 Číslo karosérie:    Číslo motora: 

 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 
 

3G235ZR1 Passat R-Line CL 2.0 TDI SCR DS7 BMT, 150 k/ 110 KW, DS7-Automatická prevodovka- 34 230,-- EUR 
 

B/ Farba vozidla: 
0Q0Q biela pure  140,-- EUR 
 

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

D/ Doplnková výbava: 
 
UI2 2x Multimediálna zásuvka "MEDIA-IN" pre 0,-- EUR 
  iPod/iPhone a USB  
9WX App-Connect a Volkswagen Media Control - 190,-- EUR 
  pripojenie telefónu cez MirrorLink  
  (Android), AndroidAuto (Android) alebo  
  CarPlay (Apple) v závislosti na  
  operačnom systéme a verzii telefónu a  
  ovládanie rádionavigačného systému cez  
  telefón alebo tablet cez Android alebo  

  Apple  
8SP LED zadné svetlá stmavené, LED 220,-- EUR 
  osvetlenie tabuľky s evidenčným číslom  
9S6 Palubný počítač "Premium" – farebný               150,-- EUR 
FC1 Rozlišovací kód                                                        0,-- EUR 
Podlahové gumy + povinná výbava                                 70,-- EUR  
Predĺžená záruka 4/120000                                           430,-- EUR 
 

 

 

 

E/ Medzisúčet: 35 430,-- EUR 
F/ Osobitné podmienky (z vybraných položiek): - 3 530,-- EUR 
 

 

G/ Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR: 31 900,00 EUR 
H/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR: 26 583,33 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: 
 

"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 
Adaptívny tempomat ACC (do 210 km/h) 
Akustické čelné sklo 
Alarm s kontrolou vnútorného priestoru, 
 záložnou sirénou a ochranou proti 
 odtiahnutiu 
Alarm s kontrolou vnútorného priestoru, 
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 zálohovou sirénou a senzorom proti 
 odtiahnutiu a funkciou SAFE 
Analógové hodiny na stredovom paneli 
Automatická 3-zónová klimatizácia 
 "Climatronic" s dodatočným ovládaním zo 
 zadných sedadiel na stredovej konzole 
Automatické otváranie veka batožinového 
 priestoru na diaľkovom ovládaní 
Car-Net "Guide & Inform" - 3 roky 
 poskytovania služieb 
 viac na http://volkswagen- 
 carnet.com/sk/sk/start 
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 8Jx18"Marseille" 
 Volkswagen R, čierne, spredu leštené, 
 pneumatiky 235/45 R18 samozalepovacie 
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 
Hmlové svetlá s odbočovacou funkciou 
Chrómové lišty okolo bočných okien 
Imobilizér 
ISOFIX systém na uchytenie 2 detských 
 sedačiek na zadných sedadlách s 
 Toptether 
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 svetlomety 
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 
Navigačné údaje na SD-karte - Európa 
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 
Predné hlavové opierky bezpečnostne 
 optimalizované, výškovo nastaviteľné 
 (Comfortline a Highline aj pozdĺžne) 
R-Line "Exteriér" 
 - predný a zadný nárazník v R-Line 
 dizajne 
 - vonkajšie prahy R-Line vo farbe 
 karosérie 
 - R-Line logo na mriežke chladiča 
 - lišty na bokoch chrómové 
Rádio "Composition Media", 8" farebný 
 dotykový displej, CD prehrávač, slot na 
 SD-kartu a zásuvka pre iPod/iPhone a 
 USB, AUX-IN, bluetooth hands-free 
 mobilné pripojenie, 8 reproduktorov 
 vpredu a vzadu 
Rádionavigačný systém "Discover Media" s 
 "Volkswagen Media Control", 2 sloty na 
 SD-kartu 
Rezervné koleso z ľahkých zliatin 
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 
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 
Winterpaket 1 - vyhrievané predné 
 sedadlá a ostrekovače čelného skla 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


