
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 T-Cross Style 1.0 TSI DS7 

Výkon a prevodovka: 81/110 kW/k ,Automatická DSG 7-st 

 

Číslo komisie: 0459790 Číslo karosérie: WVGZZZC1ZNY101620   Číslo motora:  Stav 

km: 
 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 
 

C114FZ12 T-Cross Style 1.0 TSI DS7 22 590,-- EUR 
 

B/ Farba vozidla: 
 

8E8E strieborná reflex metalíza  490,-- EUR 
 

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

OK čierna - šedá  čierna titan  čierna 
 

D/ Doplnková výbava: 
 

$G2 $G2 Rozlišovací kód 0,-- EUR 

WD1 Alarm Plus s kontrolou vnútorného 300,-- EUR 

  priestoru, zálohovou sirénou a senzorom 
  proti odtiahnutiu 
9AK $W5 Automatická 2-zónová klimatizácia Air 0,-- EUR 

  Care Climatronic 
4F2 Bezkľúčový prístup a štartovací systém 370,-- EUR 

  Keyless Access 
KA1 Cúvacia kamera Rear Assist 280,-- EUR 

9S0 Digital Cockpit Pro - 10,25" LCD 390,-- EUR 

  prístrojový panel s nastaviteľnými 
  funkciami a zobrazením 
PJ2 Disky 7Jx18 Nevada, 590,-- EUR 

  z ľahkej zliatiny 
  pneu 215/45 R18 
WLA Light & Vision Paket s Light Assist 230,-- EUR 

  - regulácia diaľkových svetiel 
  - dažďový senzor 
  - vnútorné zrkadlo s automatickou 
  clonou 
  - Coming and Leaving home funkcia 
WIL $W5 R-Line Interiér a Exteriér v kombinácii 1 580,-- EUR 

  s Technik Paket 
  - športové sedadlá látka Carbon Flag 
  - strop v čiernej farbe 
  - dekoratívne obklady Race v 3D 

  dizajne na prístrojovej 
  doske 
  - nástupné hliníkové lišty s logom 
  R-Line vpredu 
  - pedále z nerez ocele 
  - podlahové koberčeky vpredu a vzadu 
  - športové nárazníky vpredu a vzadu a 
  prahy dverí v dizajne R 
  - parkovacie senzory vpredu a vzadu s 
  optickým a akustickým upozornením 
  - emblém R-Line na mriežke chladiča a 
  nad blatníkmi vpredu 
9VG Soundsystem beats, 500,-- EUR 

  digitálny 8-kanálový zosilovač, 
  subwoofer, 300 W, 6 reproduktorov 
  vpredu a vzadu 
WW2 Winter Paket - vyhrievané predné 330,-- EUR 

  sedadlá a ostrekovače čelného skla 
9WJ Wireless App-Connect - bezdrôtové 230,-- EUR 

  pripojenie telefónu cez AndroidAuto 
  (Android) alebo CarPlay (Apple), 
  MirrorLink (Android) v závislosti na 
  operačnom systéme a verzii telefónu 
 

 

 

E/ Akciová výbava / Bonus: 

MXB10 Maxi Bonus -1 000,-- EUR 
W59 Technik Paket 560,-- EUR 
 - parkovacie senzory vpredu a vzadu s 

 optickým a akustickým upozornením 
 - automatická 2-zónová klimatizácia 

 

 

F/ Medzisúčet: 27 440,-- EUR 
 

 

G/ Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR: 27 440,-- EUR 

H/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR: 22 866,68 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 16.05.2022  

 

Sériová výbava: 
 

2 nábíjacie zásuvky pre iPod/iPhone a 

 USB vzadu 
2xUSB vpredu a 2xUSB vzadu (len 

 nabíjanie) 
3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých 

 sedadlách, vpredu výškovo nastaviteľné 
3 hlavové opierky sedadiel vzadu 

Adaptívny tempomat ACC (do 210 km/h) s 

 Front Assist a City Brake (systémom 
 núdzového brzdenia) 
Airbag vodiča a spolujazdca s 

 deaktiváciou airbagu spolujazdca 
 bočné a hlavové airbagy 
Ambient osvetlenie biele 

Bluetooth hands-free mobilné 

 pripojenie, hands free profile, 
 Bluetooth Audio 
Centrálne zamykanie s diaľkovým 

 ovládaním, 2 sklápacie kľúče 
Dekoratívne obklady Lizard na 

 prístrojovej doske 
Determálne sklá 

Digitálny rádiopríjem DAB+ 

Elektricky ovládané a vyhrievané spätné 

 zrkadlá, na vodičovej strane asferické 
Elektricky ovládané okná vpredu a vzadu 

Elektromechanický posilňovač riadenia s 

 meniacim sa účinkom v závislosti na 
 rýchlosti 
ESC, ABS, ASR, EDS, EBV, MSR, asistent 

 rozjazdu do kopca 
Hmlové svetlá s odbočovacou funkciou 

Chrómová lišta na spodnej strane 

 bočných okien 
ISOFIX systém na uchytenie detských 

 sedačiek na sedadle spolujazdca a na 
 vonkajších zadných sedadlách 
Klimatizácia Climatic 

Kontrola stavu tlaku v pneumatikách 

Kryt a osvetlenie batožinového priestoru 

Lane Assist - asistent zachovania 

 jazdného pruhu 
LED osvetlenie priestoru pre nohy vpredu 

LED predné svetlomety a hmlové svetlá s 

 odbočovacou funkciou 
LED zadné svetlá 

Make-up zrkadielka v slnečných clonách 

Multifunkčný 3-ramenný kožený volant s 

 radiacimi páčkami, kožená radiaca páka 
Odkladacia zásuvka pod sedad.spolujazdca 

Odkladacie priestory vo dverách vpredu a 

 vzadu 
Odkladacie vrecká na zadnej strane 

 predných sedadiel 
Operadlo spolujazdca úplne sklopné 

Osvetlenie interiéru vpredu a vzadu so 

 stmavením a oneskorením vypnutia, 2 
 lampy na čítanie vpredu a 2 vzadu 
Palubný počítač Plus 

Pedestrian Recognition 

 asistent rozpoznávania kolízie s chodcom 
 s funkciou núdzového brzdenia 
Podlahové koberčeky vpredu a vzadu 

Predné hlavové opierky bezpečnostne 

 optimalizované, výškovo nastaviteľné 
Rádio Ready2Discover 

 - možnosťou dodatočnej aktivácie 
 navigácie cez We Upgrade 
 - Streaming&Internet 
 - 8" farebný dotykový displej 
 - 6 reproduktorov vpredu a vzadu 
Start-Stop System s rekuperáciou 

 brzdnej energie 
Stredová opierka rúk vpredu, 

 s odkladacím boxom 
Strešný nosič strieborný 

Systém rozpoznania únavy vodiča 

Športové sedadlá vpredu, látka 

 "Hexalink" 
Tire Mobility Set, kompresor, náradie a 

 zdvihák 
Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky 

 sklápateľné 
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant 

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a 

 spolujazdca 
Zadné sedadlo posuvné, operadlá 

 asymetricky delené a sklopné 
 

 

 

 

 

 

 

Zoznam sériovej výbavy vytvorený dňa 16.05.2022 

 



 

 

 
 
 

 

  


