
CENOVÁ PONUKA  
 

  
Kupujúci 
 

Sídlo/bydlisko:  

,  
 

Kontakt:  

 

Číslo o.p.:  
 

Bankové spojenie: IBAN  

Predávajúci 

BOAT a.s.  
 

Sídlo: Vajnorská 167, 

83104  Bratislava  
 

Kontakt: predaj@boat.sk 
 

Zástupca: Roman Haramia 

Kontakt: 02 49 280 203, 0903 439 876, haramia@boat.sk,  
 

 

Bankové spojenie: Tatra Banka a. s., Bratislava 

IBAN : SK22 1100 0000 0026 2802 2175 BIC/SWIFT:   

 

 

Konfigurácia vozidla 

Model: Volkswagen Caddy 4 Dodávka BASIS 2,0L TDI EU6 BMT, 75 k/ 55 KW, 5-stupňová prevodovka  
 

Číslo komisie: 0516279 Číslo karosérie: WV1ZZZ2KZJX157685   Číslo motora:  Stav km: 
 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 
 

SAAA32SM Caddy 4 Dodávka BASIS 2,0L TDI EU6 BMT, 75 k/ 55 KW, 5-stupňová prevodovka 13 998,-- EUR 
 

B/ Farba vozidla: 

B4B4 Biela Candy  0,-- EUR 
 

C/ Farba interiéru:  Farba palubnej dosky: Farba koberca: 

DM čierna titán  čierna titán  čierna 
 

D/ Doplnková výbava: 

 

ZF2 Asymetrické krídlové dvere nepriehľadné 0,-- EUR 

  -okná s nepriehľadnými fóliami (nie  

  celoplechové)  

  -bez stieračov, nevyhrievané  

ZK2 Climatic a skrinka pred spolujazdcom 1 186,80 EUR 

  - manuálna klimatizácia s elektronickou  

  reguláciou  

  -uzamykateľná, osvetlená a chladená  

  skrinka pred spolujazdcom  

8QJ Druhý kľúč centrálneho uzamykania s DO 31,20 EUR 

QN4 Odkladací priestor pod sedadlami vpredu 34,80 EUR 

9Z3 Pracovné napätie 12V s prípravou na 0,-- EUR 

  230V menič.  

8WD Svetlomety do hmly vpredu 204,-- EUR 

ZN2 Zvýšená užitočná hmotnosť do 800kg 126,-- EUR 

  -zosilnené pruženie/tlmiče  

  -pneumatiky 195/65 R15 95T XL  

 

 

 

  

 

E/ Medzisúčet: 15 580,80 EUR 
 

 

F/ Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR: 15 580,80 EUR 

G/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR: 12 984,-- 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:  

 

Ponuka zo dňa 25.10.2018  

 
Sériová výbava: 
 

1 vyklápací kľúč s DO 

15" kotúčové brzdy vpredu 

15" podvozok 

Airbag vodiča a spolujazdca 

 -spolujazdcov s deaktiváciou 
Asistenčné systémy: 

 -ABS - antiblokovací brzdový systém 
 -ASR - antipreklzový systém 
 -MSR - elektronická regulácia 
 krútiaceho momentu 

 -ESP - elektronický stabilizačný systém 
 -EDL - elektronická uzávierka 
 diferenciálu 
 -Brzdový asistent 
 -Multikolízna brzda 
Asistent rozjazdu do kopca 

Asymetrické krídlové dvere, presklené 

Balík "Elektrik" 

 -elektricky ovládané a vyhrievané 
 vonkajšie spätné zrkadlá 



 2/2 

 -elektricky ovládané predné okná 
Bočné a hlavové airbagy vpredu 

Centrálne zamykanie s DO bez Safelocku 

 -ovládanie zvnútra 
Deliaca stena bez okna 

Determálne laminované čelné sklo 

Emisný štandard Euro 6 

 -filter pevných častíc (DPF) a AdBlue 
 pre TDI motory 
Halogénové svetlomety (H4) 

Imobilizér 

Izolačné sklá (zelené) 

Kobercová podlaha v kabíne vodiča 

Komfortné obloženie stropu kabíny 

 vodiča, štandardné (drevotrieska) 
 obloženie stropu v priestore pre 
 cestujúcich/náklad 
Kotúčové brzdy vzadu 

Kryt disku - stredový 

Látkové poťahy Austin 

Matné čierne výduchy ventilácie 

Nefajčiarska výbava 

 -12V zásuvka a odkladacia priehradka na 
 stredovej konzole 
Nelakované (čierne) kryty vonkajších 

 spätných zrkadiel a kľučky dverí 
Nelakovaný nárazník (čierny plast) 

Oceľové disky 6J x 15 

Odkladací priestor pred spolujazdcom 

Palivová nádrž 55l 

 (13l benzín a 26/37kg CNG pre TGI 
 krátky/dlhý rázvor, dodatočne 9l AdBlue 
 nádrž pre TDI) 
Peľový a prachový filter 

Plastový obklad dverí a lakťová opierka 

Plnohodnotné rezervné koleso, zdvihák 

Pneumatiky 195/65 R15 91T 

Posuvné dvere vpravo, za spolujazdcom 

Predĺžený servisný interval 

 -30000km /2 roky 
Príprava na strešný nosič 

Rádio Audio 

 -2 reproduktroy 
 -monochromatický TFT displej 
 -Aux, SD a USB slot 
 -nemá slovenčinu 
Rozlišovací kód - ochrana pri transporte 

Rozlišovací kód - Slovensko 

Sedadlo spolujazdca (konštrukcia sedadla 

 s prípravou pre úložný priestor) 
Sedadlo vodiča (konštrukcia sedadla s 

 prípravou pre úložný priestor) 
Servotronic 

 -posilňovač riadenia s premenlivým 
 účinkom v závislosti od rýchlosti 
 vozidla 
Signalizácia nezapnutých bezpečnostných 

 pásov vodiča a spolujazdca 
Slnečná clona vľavo bez zrkadla 

Slnečná clona vpravo bez zrkadla 

 -s bezpečnostnou nálepkou pre 
 používanie airbagu 
Spätné zrkadlo ľavé asférické úžitkové 

 -úžitkový dizajn (väčšie rozmery pre 
 lepšiu viditeľnosť) 
Spätné zrkadlo pravé konvexné úžitkové 

 -úžitkový dizajn (väššie rozmery pre 
 lepšiu viditeľnosť) 
Stierače čelného skla-manuálny cyklovač 

Stredová konzola štandardná 

 -4 držiaky na poháre (2 predu/2 vzadu) 
Svetlá pre denné svietenie 

 (s automatickou aktiváciou) 
Štandardná mriežka chladiča 

 -1 chrómová lišta 
Štandardná prístrojová doska 

Štandardné tlmenie a pruženie 

Štandardný obklad bočných stien v 

 priestore pre pasažierov/náklad 
Štart - Stop systém 

 -rekuperácia brzdnej energie 
Trojbodové bezpečnostné pásy vodiča a 

 spolujazdca s predpínačom 
Ventilácia/kúrenie s manuálnym ovládaním 

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant. 

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča 

Zadné okno 

Združené prístroje s ukazovateľom 

 rýchlosti (km/h), prejdenej vzdialenosti 
 (celkovo/výlet), otáčok motora, stavu 
 paliva a času 
 

 

 

 

 

 

Zoznam sériovej výbavy vytvorený dňa 25.10.2018 

 
 


