
CENOVÁ PONUKA 
 

  
Kupujúci 
 

Sídlo/bydlisko:  

,  
 

Kontakt:  

 

Číslo o.p.:  
 

Bankové spojenie: IBAN:  

Predávajúci 

HÍLEK a spol. a.s.  
 

Sídlo: Saratovská 26/A, 

84102  Bratislava  
 

Kontakt: 02 64286520,  
 

Zástupca: Matej Horváth 

Kontakt: +421 905 822 141, m.horvath@hilek.sk,  
 

 

Bankové spojenie: VÚB a.s., / 

IBAN : BIC/SWIFT:   

 

 

Konfigurácia vozidla 

Model: Volkswagen ID.3 Business (Pro Performance Upgrade) 

Výkon a prevodovka: 150 kW/ 204 k 1,Automatická 

 

Číslo komisie: 0455310 Číslo karosérie: WVWZZZE1ZNP006254   Číslo motora:  Stav 

km: 
 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 
 

E113MJA3 ID.3 Business (Pro Performance Upgrade) 41 480,-- EUR 
 

B/ Farba vozidla: 
 

2YA1 biela gletscher metalíza  610,-- EUR 
 

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

XF platinum šedá/tmavá  tmavá šedá dusty a čierny volant  čierna 
 

D/ Doplnková výbava: 
 

PJB Disky z ľahkej zliatiny 7,5Jx18 East 650,-- EUR 

  Derry čierne a spredu leštené, 
  pneumatiky 215/55 R18 
PBC Interior Style Plus s čiernym volantom a 2 090,-- EUR 

  čierne orámovaným infotainmentom 
  - multifunkčný 3-ramenný vyhrievaný 
  kožený volant 
  - ergoActive sedadlá vpredu, elektricky 
  nastaviteľná bederná opierka 
  - vyhrievané predné sedadlá 
  - masážna funkcia na predných sedadlách 
  - elektricky nastaviteľné predné 
  sedadlá 
  - poťah sedadiel látka Flow 
  - časti výplne dverí v koženke 

  - ambient paket - farebné LED 
  osvetlenie interiéru, 30 farieb 
  - lakťová opierka na zadných sedadlách 
  v strede s držiakom na dva poháre a na 
  prepravu dlhých predmetov 
  - pedále z nerez ocele so symbolom Play 
  a Pause 
1M1 Odnímateľné zariadenie pre pripevnenie 390,-- EUR 

  nosiča na bicykel alebo boxu, len pre 
  zvislú záťaž max. 55kg (nie je určené na 
  ťahanie prívesu) 
 

 

 

E/ Akciová výbava / Bonus: 

MXB20 Maxi Bonus -2 000,-- EUR 
 

 

F/ Medzisúčet: 43 220,-- EUR 

G/ Osobitné podmienky (z vybraných položiek): - 2 500,-- EUR 
 

 

H/ Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR: 40 720,-- EUR 

I/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR: 33 933,33 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:  
1Výkonové parametre motora : systémový výkon 150 kW/ 204 k, najvyšší menovitý výkon 70 kW/ 96 k, najvyšší menovitý výkon pre 

elektromotor 150 kW/ 204 k, najvyšší 30-min. výkon pre elektromotor kW / k. 

 
 
Ponuka zo dňa 25.08.2021  

 

Sériová výbava: 
 

12V zásuvka v batožinovom priestore 

2x USB-C vpredu a 2x USB-C nabíjacie 

 konektory vzadu 

3-bod. bezp. pásy na všetkých sedadlách 

4+1 reproduktorov vpredu (4 v predných 

 dverách a 1 centrálny) 



ABS brzdy s antiblokovacím systémom 

Adaptívny tempomat ACC s prediktívnou 

 funkciou - prispôsobenie rýchlosti 
 rýchlostným obmedzeniam a profilu 
 vozovky 
Airbag medzi vodičom a spolujazdcom 

Airbag vodiča, spolujazdca s 

 deaktiváciou, bočné airbagy vpredu, 
 hlavové airbagy vpredu a vzadu 
Alarm s kontrolou vnútorného priestoru, 

 zálohovou sirénou a senzorom proti 
 odtiahnutiu 
Ambient paket - farebné LED osvetlenie 

 interiéru, 30 farieb 
App-Connect vrátane Wireless App-Connect 

 pre Apple CarPlay - pripojenie telefónu 
 cez MirrorLink (Android), AndroidAuto 
 (Android) alebo CarPlay (Apple) v 
 závislosti na operačnom systéme a verzii 
 telefónu 
ASR protipreklzový systém 

Automatická klimatizácia Climatronic 

Automaticky stmievateľné vnútorné spätné 

 zrkadlo 
Bezkľúčový prístup do vozidla Keyless 

 Advanced 
Bluetooth hands-free mobilné pripojenie 

 Comfort s bezdrôtovým nabíjaním pre 
 vybrané telefóny, hands free profile, 
 Bluetooth Audio 
Car2X - online komunikácia medzi 

 vozidlami, informácie o kritických 
 situáciách na trase 
CCS - Kombinovaná rýchlonabíjacia 

 prípojka s výkonom 100 kW 
Centrálna stredová konzola s farebne 

 podsvieteným priestorom uzatvárateľným 
 roletkou, dva držiaky na poháre s 
 rozdeľovačom na viac priestorov 
Cúvacia kamera Rear Assist 

Časti výplne dverí v umelej koži 

Dažďový senzor 

Determálne sklá na všetkých oknách 

Digitálny palubný displej s voličom 

 smeru jazdy pred volantom 
Digitálny rádiopríjem DAB+ 

Dvojfarebné lakovanie s čiernou strechou 

 a špeciálnym polepom na C-stĺpiku 
Dynamic Light Assist dynamická regulácia 

 osvetlenia 
EBV elektronické rozdeľovanie brzdnej 

 sily 
Elektricky ovládané okná vpredu a vzadu 

Elektricky sklápateľné, ovládané a 

 vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, na 
 strane spolujazdca s priklopením pri 
 cúvaní 
Elektromechanický posilňovač riadenia s 

 meniacim sa účinkom v závislosti na 
 rýchlosti 
Emergency call service - tiesňové 

 volanie 
ESC elektronický stabilizačný systém 

Fast Lane predkonfigurované modely, 

 rozlišovací kód 
Front Assist a City Brake  - systém na 

 sledovanie diania pred vozidlom a systém 
 núdzového brzdenia vozidla pri hroziacom 
 čelnom náraze 
Hlasové ovládanie (hlasové ovládanie a 

 navigovanie len vo vybraných jazykoch, 
 slovenčina nie je podporovaná) 
Imobilizér 

ISOFIX systém na uchytenie 2 detských 

 sedačiek na zadných sedadlách a sedadle 
 spolujazdca vpredu s dodatočným istením 
 Toptether 
Keyless Start - štartovacie tlačidlo pod 

 volantom 
Kontrola stavu tlaku v pneumatikách cez 

 snímače ABS 
Lakťová opierka na zadných sedadlách v 

 strede s držiakom na dva poháre a 
 otvorom na prepravu dlhých predmetov 
Lakťové opierky rúk na vtútorných 

 stranách predných sedadiel, samostatne 
 výškovo nastaviteľné 
Lane Assist - asistent zachovania 

 jazdného pruhu 
LED zadné svetlá s dynamickými 

 smerovkami 
Línia výbavy Business 

 - INTERIOR STYLE PAKET 
 - INFOTAINMENT PAKET 
 - DESIGN PAKET 
 - COMFORT PAKET 
 - ASSISTANCE PAKET 
 (obsah paketov je uvedený samostatne) 
Matrix LED adaptívne predné svetlomty 

Mode 2 - Nabíjací kábel na pripojenie 

 striedavého prúdu cez štandardnú zásuvku 
 a vozidlom(SCHUKO domáca zásuvka a TYP2 
 konektor, 230V, 10A, do 3kW, 1 fáza) 
 doba nabíjania podľa veľkosti batérie 
Mode 3 - Nabíjací kábel na nabíjacie 

 stanice na pripojenie striedavého prúdu 
 cez prípojku na vozidle "Type 2" 
 (zásuvka 11kW , 400V, 16A) 
Multifunkčný 3-ramenný vyhrievaný kožený 

 volant 
Multikolízna brzda 

Náradie a zdvihák 

Nastavenie jazdného profilu 

Navigačný systém Discover Pro, 10" 

 farebný dotykový displej v čiernej farbe 
Odkladacie priestory vo dverách vpredu a 

 vzadu, držiaky na 1,0l fľaše vo dverách 
 vodiča, na 1,5l fľaše na strane 
 spolujazdca 
Operadlá zadných sedadiel asymetricky 

 delené a sklopné 40:60 
Osvetlená lišta medzi prednými 

 svetlometmi 
Osvetlené zrkadielka v slnečných clonách 

Osvetlenie interiéru vpredu a vzadu 

Osvetlenie okolia s funkciou Welcome 

 light z vonkajších spätných zrkadiel 
Palubná nabíjačka 11kW (AC striedavý 

 prúd 3-fázy 16A, 400V) 
Parkovacie senzory vpredu a vzadu 

Pedále z nerez ocele so symbolom Play a 

 Pause 
Pedestrian and Cyclist Recognition - 

 asistent rozpoznávania kolízie s chodcom 
 a cyklistom s funkciou núdzového 
 brzdenia 
Poťah sedadiel látka "Flow" 

Predné hlavové opierky, 3 hlavové 

 opierky sedadiel vzadu 
Proaktívny bezpečnostný systém 

Rozpoznávanie dopravných značiek 

Spätné zrkadlá, kľučky dverí a nárazníky 

 vo farbe karosérie 
Stmavené sklá od B stĺpika smerom 

 dozadu, absorbujúce cca. 65 % svetla 
Systém rozpoznania únavy vodiča 

Upevňovacie oká a závesné háčiky v 

 batožinovom priestore 
Vyhrievané ostrekovače čelného skla 

Vyhrievané predné sedadlá 

Vysokonapäťová Lithium-Ionová batéria s 

 kapacitou 58 (62) kWh netto (brutto) 
 menovitá kapacita 
Výstražný trojuholník 

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant 

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča 

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a 

 spolujazdca 
We Connect Start - 3 roky poskytovania 

 služieb zdarma 



Záruka na vysokonapäťovú batériu je 8 

 rokov alebo nájazd 160.000km podľa toho 
 čo nastane skôr pri poklese pod 70% 
 využiteľnej kapacity 
 

 

 

 

 

 

 

Zoznam sériovej výbavy vytvorený dňa 25.08.2021 

 

 

 
 
 

 

  


