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Vážený zákazník,  
na základe Vášho dopytu Vám zasielam cenovú ponuku na vozidlá značky ŠKODA. 
.  
Druh vozidla: ŠKODA OCTAVIA Combi  1.6 TDI 85kW/115k                         7st.automatická prevodovka 
Výbava: Style 

Parameter Cena s DPH 

Cena vozidla 24.940,- € 

Farba: ČiernaMagic s perleťovym efektom 541,- € 

Interiér: Čierny (HA) - 

EA4 - Predĺžená záruka na 5 rokov, do 100 tisíc km 0,- € 

PJA - Rezerva na oceľovom disku (neplnohodnotná) + zdvihák + kľúč na kolesá 109,- € 

PH7 - SUNSET – vyšší stupeň tónovania skiel od B-stĺpika 152,- € 

WCP - Style Plus: Full LED svetlomety s AFS, s LED denným svietením a 
výsuvné integrované ostrekovače svetlometov, Navigačný systém AMUNDSEN 
s WLAN, Parkovacie senzory vpred 

999,- € 

YOU - Infotainment Online 1 rok 0,- € 

Cena spolu 26.741,- € 

Bonus Autoprofit s.r.o - 3.743,- € 

Cena celkom s bonusom 22.998,- € 

Termín dodania: IHNEĎ 
 
ŠKODA Octavia, výbava Style 
Interiér STYLE, Disky TRIUS z ľahkej zliatiny 7J × 17" (225/45), Airbag vodiča a spolujazdca s deaktiváciou, 
Hlavové airbagy a bočné airbagy vpredu, Kolenný airbag vodiča, Asistent rozjazdu do kopca, Signalizácia 
nezapnutého bezpečnostného pásu pre všetky sedadlá, ESC vrátane ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, 
ESBS, XDS+, TPM, multikolíznej brzdy (MKB) a funkcie Prefill, FRONT ASSIST – výstraha pred kolíziou a 
podpora núdzového brzdenia, TOP LED zadné svetlá, Rádio BOLERO s 8" farebným dotykovým displejom, 
s USB, SD slot, SmartLink+ a 8 reproduktorov, Komfortné telefonovanie s Bluetooth, Predné hmlové 
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Dodávateľ 

         Autoprofit, s. r. o. 
       Šaľská ulica 743/2 
     924 00 Galanta 

 Tel: 031/7884 270 

 
Peňažný ústav:    Slovenská sporiteľňa a.s. 
Číslo účtu:   IBAN:  SK64 0900 0000 0002 0035 8947 
           BIC:    BIGASKBX 

 

Odberateľ 

     
         LEASING EXPERT, s.r.o. 
          
          

            
             
  
         e-mail:  
 
         E-mail: zuzana85@hotmail.com 
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svetlomety, Climatronic – dvojzónová automatická klimatizácia, chladená schránka pred sedadlom 
spolujazdca, Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním (2 sklopné kľúče), Farebný Maxi DOT – 
plnegrafický displej palubného počítača, Vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky dverí lakované vo farbe karosérie, 
Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmavovaním, Trojramenný športový multifunkčný kožený volant na 
ovládanie rádia a telefónu nastaviteľný v dvoch osiach, Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu, Elektricky 
nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, Elektrické sklopné vonkajšie spätné zrkadlá s 
automatickým stmavovaním a s osvetlením nástupného priestoru, Vyhrievanie predných sedadiel, Parkovacie 
senzory vzadu, Tempomat, KESSY (Keyless Entry) – systém bezkľúčového odomykania, zamykania, 
štartovania, Alarm s vnútornými senzormi, zálohovou sirénou, senzorom polohy a Safe systémom, Vnútorné 
spätné zrkadlo so senzorom vlhkosti, Vyhrievané trysky ostrekovača čelného skla, Tónované sklá, Svetelný a 
dažďový senzor, Osvetlenie priestoru na nohy vpredu a vzadu, Vkladané tkané koberce vpredu a vzadu, 
Výškovo nastaviteľné predné sedadlá s bedrovými opierkami, Odistenie operadiel zadných sedadiel z 
batožinového priestoru, Strešný nosič strieborný (možné len pre Combi), Schránka na okuliare, Chrompaket 
– lemovanie bočných okien, Chrómová lišta v prednom nárazníku, Mreža chladiča čierna lesklá, Zadné 
sedadlo nedelené, operadlo delené a sklopné, Lakťová opierka vzadu s otvorom na prepravu dlhých 
predmetov, JUMBO BOX s nastaviteľnou lakťovou opierkou vpredu, Zásuvka na 230 V a 2× USB slot vzadu, 
2× Cargo element v batožinovom priestore, Dáždnik pod sedadlom spolujazdca, LED lampa v batožinovom 
priestore (len pre Combi), Príprava na uchytenie dvoch detských sedačiek na zadných sedadlách systémom 
ISOFIX a pásom TopTether, Start&Stop systém, Tyre Fit – súprava na opravu pneumatík, Predĺžená záruka 
na 5 rokov/100 000 km (platí tá z podmienok, ktorá nastane skôr, prvé 2 roky bez obmedzenia počtu 
kilometrov), ŠKODA – Doživotná Garancia Mobility Premium, Poskytuje pomoc servisným vozidlom na mieste 
poruchy (porucha na vozidle, chýbajúce PHM, defekt pneumatiky, zabuchnuté/stratené kľúče, vybitá batéria, 
zámena paliva), odtiahnutie vozidla, prípadne služby – náhradnú dopravu, požičanie náhradného vozidla, 
ubytovanie pre posádku a i. 
 

Uvádzané ceny sú platné v deň predloženia ponuky. Ak vláda, alebo iný kompetentný orgán vydá opatrenia 
nezávislé od vôle ŠKODA (napr. zmena colných, devízových alebo daňových  predpisov) a bude tým 
ovplyvnená uvádzaná cena, vyhradzujeme si právo zmeny ceny v rozsahu týchto opatrení. 
 
           K uvedeným typom vozidiel a zároveň tiež k zvýšeniu Vašej spokojnosti Vám doporučujeme  
domontovať nasledovné doplnky:  

Názov produktu Cena s DPH 

   Povinná výbava 30,- € 

   Gumové koberce  45,- € 

Mechanické zabezpečenie Construct 300,- € 

 
 Radi Vás taktiež odbremeníme od starostí vyplývajúcich z kúpy Vášho nového automobilu. V prípade záujmu 

Vám poskytneme doplnkové služby, ku ktorým patrí: 
 poistenie a leasing,  
 prihlásenie vozidla, 
 bezplatná dodávka vozidla do Vašej firmy.  

Veríme, že Vás naša ponuka zaujala. Vaše otázky s Vami ochotne prekonzultujeme osobne v priestoroch 
našej predajne, prípadne telefonicky na tel. čísle  0911 471 586. 
 
Tešíme sa na Vašu návštevu a ďalšiu vzájomnú spoluprácu. 
 
S pozdravom 
 
 

mailto:Lucia.Mateova@autoprofit.sk
http://www.autoprofit.sk/


 

AUTOPROFIT GALANTA, S.R.O. 
Lucia Máteová, predajca vozidiel ŠKODA 
T +421 31 788 42 10, M +421 911 471 586 
Lucia.Mateova@autoprofit.sk, www.autoprofit.sk 
Šaľska 743/2, 924 01 Galanta, Slovenská republika 
IČO: 36239763, IČ-DPH: SK2020193978, zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 12327/T 

                                                                                                                        Lucia Máteová 
                  Váš predajca Škoda 
    
V Galante, dňa 07.05.2019 
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