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Vážený zákazník,  
na základe Vášho dopytu Vám zasielam cenovú ponuku na vozidlá značky ŠKODA. 
.  

Druh vozidla: ŠKODA KODIAQ 2.0 TDI 140kW/190k 4x4                  7st.automatická prevodovka  
Výbava: Style 

Parameter Cena s DPH 

Cena vozidla 37.130,- € 

Farba: Čierna Magic s perleťovým efektom 657,- € 

Interiér: Čierny (AD) - 

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

7W2 - CREW PROTECT ASSIST - s rozšíreným bezpe čnostným systémom 159,- € 

PE2 - Bočné airbagy vzadu 312,- € 

PF0 - Paket pre zlé cesty 270,- € 

PJ6 - Disky SIRIUS z ľahkej zliatiny 7Jx19" - leštené (235/50 R19) 533,- € 

PK0 - Sklopné ťažné zariadenie, elektronicky u zamykateľné vrátene funkcie 
TSA 

912,- € 

PL3 - Kožené športové sedadla 1.811,- € 

PLF - Športový volant 0,- € 

PPD - TRAILER ASSIST + parkovacie senzory vpre du + AREA VIEW + LED 
zadné svetlomety - TOP variant 

1.081,- € 

PT3 - rSAP, LTE pripojenie cez samostatnú SIM a WLAN a phonebox 622,- € 

PWD - Rozpoznanie dopravných značiek 70,- € 

PWH - Asistenčný paket II 0,- € 

RAE - Navigačný systém COLUMBUS 9,2" s integro vanými mapami Európa, 
SmartLink +, hlaso vé ovládanie + online služby na 1 rok 

910,- € 

VF1 – ALU pedále 91,- € 

Váš list značky Zo dňa Mail Vybavuje  Telefón 
 07.05.2019 Lucia.Mateova@autoprofit.sk Lucia Máteová 0911 471 586 

CENOVÁ PONUKA 2019/LM/92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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WS3 - Style Plus:  Ambientné osvetlenie interiéru, Dekor Style – Zebra Flow 
Black Emboss, Adaptívny tempomat do 160 km/h, Vyhrievaný volant, Parkovacia 
kamera vzadu, Elektrické otváranie a zatváranie piatych dverí s virtuálnym 
pedálom 

699,- € 

WS4 - Style Safety: LANE ASSIST a BLIND SPOT DETECT, Adaptívny 
podvozok a voľba jazdného profilu 4×4 s Off road funkciou, AUTO LIGHT 
ASSIST, Personalizácia (3× kľúč) 

1.399,- € 

YOY - Care Connect 1 rok + Infotainment Online 1 rok 0,- € 

Cena spolu 46.656,- € 

Bonus Autoprofit s.r.o  - 6.066 ,- € 

Cena celkom s bonusom 40.590,- € 

Termín dodania: IHNEĎ 
 

Nová ŠKODA KODIAQ, výbava Style: 
Interiér Style, Disky TRITON z ľahkej zliatiny 7J × 18" (235/55 R18), ESC vrátane ABS, MSR, ASR, EDS, 
HBA, DSR, RBS, MKB, TMP, HHC, Airbag vodiča a spolujazdca, spolujazdca s deaktiváciou, Hlavové airbagy 
a bočné airbagy vpredu, Kolenný airbag vodiča, FRONT ASSIST PEDESTRIAN MONITOR – ochrana 
chodcov, Full LED hlavné svetlomety s AFS, LED zadné svetlomety – TOP variant, Výsuvné ostrekovače 
svetlometov, LED hmlové svetlomety s CORNER funkciou, Trojramenný multifunkčný kožený volant na 
ovládanie rádia a telefónu, Navigačný systém AMUNDSEN s 8" dotykovým displejom, mapy Európy, 
SmartLink+, hlasové ovládanie, ICC, WLAN + online služby na 1 rok, Farebný Maxi DOT – plnegrafický displej 
palubného počítača, KESSY – bezkľúčové odomykanie, zamykanie a štartovanie, Alarm so Safe systémom, 
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu, Tempomat, 
Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá s 
osvetlením nástupného priestoru, Vonkajšie spätné zrkadlá s pamäťou a automatickým stmavovaním, 
Parkovacie senzory vpredu a vzadu, Vyhrievanie predných sedadiel, Svetelný a dažďový senzor, Climatronic 
– Dvojzónová automatická klimatizácia, Strešný nosič strieborný, Výškovo nastaviteľné predné sedadlá, 
Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťou, EASY START – bezkľúčové štartovanie, SPEEDLIMITER, 
Elektronická parkovacia brzda Start&Stop systém a rekuperácia brzdnej energie, 2× ISOFIX a TopTether na 
krajných sedadlách druhého radu, Elektrické prídavné kúrenie pre dieselové motorizácie, Zadné sedadlá 
delené 60:40, sklápacie, horizontálne posuvné (180 mm) s nastaviteľným operadlom, (7 miestna verzia s 
funkciou Easy Entry pre krajné sedadlá druhého radu), Tónované sklá, Vyhrievané dýzy ostrekovača čelného 
skla, Stredová konzola s odkladacou schránkou, držiakom na nápoje a 12 V zásuvkou, Schránka na okuliare, 
Lakťová opierka vpredu, Odistenie druhého radu sedadiel z batožinového priestoru, Ochrana hrán predných 
a zadných dverí, Dáždnik v predných dverách (vodič a spolujazdec), Zásuvka 12 V v batožinovom priestore, 
Odkladacie schránky pod prednými sedadlami, Chrómované lišty okien, Chrómovaný ovládač mriežky 
výduchov ventilácie a orámovania, Otočný spínač svetiel chrómovaný, Chrómovaný rámček kľučiek dverí, 
Odkladacia sieťka na stredovej konzole na strane spolujazdca, Osvetlenie batožinového priestoru (2× svetlo), 
Osvetlenie batožinového priestoru s vyberateľnou lampou a Cargo elementmi, Bezpečnostné svetlá vo 
výplniach predných dverí, Sieťový program (1× horizontálna, 2× vertikálna sieť), Sieťky na bočnej strane 
predných sedadiel, Nástupné prahové lišty vpredu a vzadu, Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým 
stmavovaním, Make up zrkadielka v slnečných clonách (s osvetlením), Odkladacia schránka v stredovej 
konzole pred radiacou pákou, uzatvárateľná, osvetlená s dekórom, Odkladacie schránky s držiakmi na fľaše 
(pre 1,5 l vpredu, pre 1 l vzadu) vo výplniach dverí, Uzatvárateľná odkladacia schránka na strane vodiča, 
Lakťová opierka vzadu s držiakmi nápojov, Osvetlenie priestoru na nohy vpredu a vzadu, Odkladacia schránka 
na strane spolujazdca (osvetlená, klimatizovaná, neuzamykateľná), Ochrana pred chybným natankovaním 
paliva, Dekoračná lišta Dark Waves, Vkladané tkané koberce vpredu a vzadu, Odkladacie schránky v 
batožinovom priestore za zadnými podbehmi, Čierne olemovanie blatníkov, plast, Čierne obloženie spodnej 
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časti bočných dverí, plast, Mriežka chladiča v chrómovom prevedení, čiastočne uzavretá, Tyre Fit – súprava 
na opravu pneumatík, Emergency Call – Súkromné tiesňové volanie, CareConnect na 1 rok, 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 
 
 
                                                                                                                        Lucia Máteová 
                  Váš predajca Škoda 
    
V Galante, dňa 07.05.2019 
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