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Odberateľ

Mobil: 000
El. recepcia@karireal.sk IČ SK2020204758

IČO: 35785403

DIČ: 2020204758

Predávajúci
KARIREAL SLOVAKIA, a.s.
prev.: Galvaniho 13, 82104 Bratislava

902 03
Nová 17
Pezinok 3

Bankové spojenie: 0125418283/7500 Československá

Firma je zapísaná v OR Okr. súdu Bratislava 1, odd.: Sa, vložka č. 2407/B

Mobil:
Telefón:
El. adresa:

+421 911 094 034

filip.oresansky@karireal.sk

IČO:
IČ DPH:

35785403
SK2020204758

DIČ: 2020204758

IBAN: SK08 7500 0000 0001 2541 8283

sklad / vo výrobe
Galvaniho 13

821 04 Bratislava

Cenová ponuka CN190532/1
Nejedná sa o cenovú kalkuláciu predávajúceho k uzavretiu kúpnej zmluvy.

Dátum vystavenia: 04.02.2019

- Tucson F/L 1,6CRDi Style 100kW/136k 4x2 28 090,00 €

Cena s DPH

XN3 Moon Rock 500,00 €

Cena bez DPH

23 408,33 €

416,67 €

Nadštandardná výbava:
TRY Čierny interiér 0,00 €0,00 €
7AT 7-stupňová automatická prevodovka 2 000,00 €1 666,67 €

2 000,00 €1 666,67 €
25 491,67 € 30 590,00 €Model+farba+nadštandardná výbava

Medzisúčet

Doplnky predajcu:
GR Gumené rohože 40,00 €33,33 €
PV Povinná výbava 30,00 €25,00 €

70,00 €58,33 €Medzisúčet

Zľavy:
Zľava fleet 2 - Operatívny leasing -4 590,00 €-3 825,00 €

26 070,00 €21 725,00 €

Štandardná výbava:

Cena auta po zľave

30 660,00 €25 550,00 €
-4 590,00 €-3 825,00 €Poskytnutá zľava

Cena auta celkom

ISG (Stop Go systém)
Systém inteligentného manažmentu alternátora
Rozmer pneumatík 225/55 R18
Disky kolies z ľahkých zliatin
Lepiaca sada na opravu defektu
Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe vozidla / s osvetlením / s ukazovateľmi smeru
Predná chrómová maska
Chrómová lišta na spodnej hrane okien / vonkajšie chrómové kľučky dverí
Predné hmlové svetlomety
Predné projektorové svetlomety / so statickým prisvecovaním zákrut
Pozdĺžne strešné lyžiny
LED denné svetlá
Zadné LED svetlá
Antiblokovací systém ABS + BAS
Stabilizačný systém ESC + manažment stability vozidla VSM vrátane kontroly stability prívesu
Asistent pre rozjazd do kopca HAC / Asistent pre zjazd z kopca DBC
Airbag vodiča a spolujazdca (vypínateľný)
Predné bočné airbagy
Okenné airbagy vpredu a vzadu
Aktívna predná kapota na ochranu chodcov
Elektronická parkovacia brzda

TEAS ® ZlínSpracované programom
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Dátum vystavenia: 04.02.2019

Signál núdzového brzdenia ESS
Automatické uzamknutie vozidla pri rozjazde (aut. odomknutie v prípade nárazu)
Systém na sledovanie únavy vodiča DAA
Automatické prepínanie diaľkových svetiel HBA
Informácia o maximálnej povolenej rýchlosti - asistent sledovania dopravných značiek
Systém pre automatické udržanie vozidla v jazdnom pruhu LKA
Monitorovanie tlaku v pneumatikách TPMS
Úchyty pre detskú sedačku (Isofix)
Elektrický posilňovač riadenia - Flex Steer - dva režimy Normal/Sport - s manuálnou prevodovkou a Drive Mode - dva režimy Normal/Sport s automatickou
prevodovkou
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
Kožený volant
Kožou čalúnená opierka kolena vodiča / vrchná časť prístrojovej dosky
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča/ spolujazdca/ el. nastaviteľná bedrová opierka vodiča
Látkové čalúnenie sedadiel Lux
Vyhrievanie predných / zadných sedadiel / vyhrievaný veniec volantu
Zadné sedadlá delené v pomere 3:2 s lakťovou opierkou v strede
Predná lakťová opierka
Schránka na odkladanie okuliarov a osvetlenie interiéru
Solárne sklá a zatmavené sklá zadných okien
Funkcia komfortného blikania - trojblik
Prístrojová doska Supervision so 4,2" TFT farebným displejom
Palubný počítač
Vrchná časť výplne dverí z TPO
El. ovládanie okien / s bezpečnostnou funkciou proti privretiu (impulzné ovládanie okna vodiča a spolujazdca)
Tlačidlá na otváranie okien s chrómovým lemom
Elektricky ovládané / vyhrievané / sklopné vonkajšie spätné zrkadlá
Fixačná sieť v batožinovom priestore
Automatická klimatizácia
Výduchy ventilácie pre zadné sedadlá
Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
Svetelný / dažďový senzor
Predné / zadné parkovacie senzory
Samostmievacie vnútorné spätné zrkadlo s kompasom
Smart Pack (Inteligentný kľúč so štartovacím tlačidlom, alarm, imobilizér, kľučky s osvetlením)
Integrovaná navigácia s 8" farebným LCD a služby Apple CarPlay/Android Auto/Live Services
Zadná parkovacia kamera
Ovládanie audiosystému na volante
AUX+USB+Bluetooth
Mapové podklady integrovanej navigácie počas doby trvania záruky (raz ročne)
Počet reproduktorov: 6
5 rokov záruka bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov
5 rokov asistenčná služba
5 rokov zvýhodnená prehliadka

Filip Orešansky

Mobil +421 911 094 034
Telefón
El. adresa filip.oresansky@karireal.sk

Platnosť ponuky do Ponuku vyhotovil
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