
CENOVÁ PONUKA  
 

  
Kupujúci 
 

Sídlo/bydlisko:  
,  

 

Kontakt:  

 

Číslo o.p.:  
 

Bankové spojenie: IBAN:  

Predávajúci 

RM JET, spol. s r.o.  
 

Sídlo: Bratislavská 7482/80, 
91702  Trnava  

 

Kontakt: 0908649456, matej@rmjet.sk 
 

Zástupca: Šimon Matej 
Kontakt: 0908649456, matej@rmjet.sk,  
 

 

Bankové spojenie: , / 
IBAN : BIC/SWIFT:   

 

 
Konfigurácia vozidla 

Model: Leon 5D Xcellence 1.5 TSI 130 6-G, 130 k/ 96 KW, 6-stupňová prevodovka  
 
Číslo komisie: 0122654 Číslo karosérie:    Číslo motora:  Stav km: 

 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 
 

KL14DX20 Leon 5D Xcellence 1.5 TSI 130 6-G, 130 k/ 96 KW, 6-stupňová prevodovka 20 040,-- EUR 
 

B/ Farba vozidla: 
 

E1E1 Červená Desire metalíza  749,-- EUR 
 

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

AY Čierna Coffee  Čierna Coffee  Čierna Coffee 
 

D/ Doplnková výbava: 
 

$BP + Bonus PREMIUM PACK (balík výbavy -1 141,-- EUR 
  zdarma) 
YW8 + Predĺžená záruka na 5 rokov/100 000 km 0,-- EUR 
  (Platí tá z podmienok, ktorá nastane 
  skôr. Prvé 2 roky bez obmedzenia počtu 
  km.) 
P26 + PREMIUM PACK XC -1 291,-- EUR 
  - SEAT Full LED HIGH- predné svetlá so 
  svetelným tokom zvýšeným na 900 lm, 
  denné svietenie s dizajnovým svetelným 
  podpisom, zadné svetlá s dynamickými 
  smerovkami a uvítacie osvetlenie v 
  spätných zrkadlách s "Welcome ceremony" 
  v zadných svetlách (PXX), 
  - Safe & Driving Pack L: asistent 
  diaľkových svetiel, adaptívny tempomat, 
  sledovanie mŕtveho uhla a kontrola 
  okolia pri cúvaní (PDH), 
  -  Winter pack: vyhrievané predné 
  sedadlá a dýzy ostrekovačov čelného skla 
  (PW1), 
  - Parkovacie senzory vpredu a vzadu 
  vrátane automatického parkovacieho 
  asistenta (PK5) 
WAS Alarm s kontrolou vnútorného priestoru, 295,-- EUR 
  záložná siréna, ochrana pred odtiahnutím 
PND Digitálny rádiopríjem DAB 219,-- EUR 
PQC KESSY bezkľúčový prístup 230,-- EUR 
  (s alarmom) 
PZ4 Mapové podklady pre navigáciu - Európa 0,-- EUR 
ZN1 Navigačný systém PLUS, 10" displej s 666,-- EUR 

  dotykovým sliderom na ovládanie 
  hlasitosti a teploty 
PK5 Parkovacie senzory vpredu a vzadu 251,-- EUR 
  vrátane automatického parkovacieho 
  asistenta 
PDI Safe & Driving Pack L pre navigačný 636,-- EUR 
  systém PLUS: prediktívny adaptívny 
  tempomat, asistent diaľkových svetiel, 
  rozpoznávanie dopravných značiek, 
  sledovanie mŕtveho uhla, kontrola okolia 
  pri cúvaní, akustická a svetelná 
  výstraha ak sa pri vystupovaní 
  približuje iné vozidlo 
R3D SEAT CONNECT  služby Infotainment apps 0,-- EUR 
  na 1 rok 
R3C SEAT CONNECT  služby Online infotainment 0,-- EUR 
  na 1 rok 
PXX SEAT Full LED HIGH- predné svetlá so 873,-- EUR 
  svetelným tokom zvýšeným na 900 lm, 
  denné svietenie s dizajnovým svetelným 
  podpisom, zadné svetlá s dynamickými 
  smerovkami a uvítacie osvetlenie v 
  spätných zrkadlách s "Welcome ceremony" 
  v zadných svetlách 
PW1 Winter pack: vyhrievané predné 363,-- EUR 
  sedadlá a volant 
PCI Zadná parkovacia kamera 248,-- EUR 
 
 
 

 

 

E/ Medzisúčet: 22 138,-- EUR 
 

 

F/ Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR: 22 138,-- EUR 
G/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR: 18 448,35 EUR  
 

 

 
Kúpna cena a príslušná sadzba dane budú na faktúre zaokrúhlené v súlade s platnými cenovými a daňovými predpismi.  
Cenová ponuka nie je záväzná.  



 
 
Sériová výbava: 
 

17" zliatinové disky 7,5Jx17 
6 reproduktorov 
Airbag vodiča a spolujazdca, airbag 
 spolujazdca s deaktiváciou 
Anténa 
Bederná opierka pre predné sedadlá 
Bluetooth handsfree mobilné pripojenie 
Brzdový systém s ABS (systém kontroly 
 zablokovania kolies), ESC (systém 
 kontroly stability), ASR (systém 
 kontroly preklzovania) 
Climatronic - 3-zónová automatická 
 klimatizácia s  Aircare s dodatočným 
 ovládaním vzadu 
Convenience pack: svetelný a dažďový 
 senzor, funkcie "coming home" a 
 "leaving home", vnútorné spätné zrkadlo 
 s automatickou clonou 
Denné svietenie s automatickým zapínaním 
eCall -  systém núdzového volania 
 nezávislý od mobilného telefónu, 
 vyžadujúci pokrytie signálom mobil. 
 operátorov 
Elektrická parkovacia brzda s funkciou 
 Autohold 
Elektricky ovládané okná vpredu a vzadu 
Elektronický diferenciál s obmedzenou 
 svornosťou (XDS) 
Full Digital Cockpit (LCD prístrojový 
 panel) 
Hmlové svetlá vpredu LED s 
 prisvetlovaním zákrut 
Chromové lišty okolo okien 
Inteligentné ambientné osvetlenie PLUS v 
 interiéri s voliteľnou farbou, so 
 svetelným pásom na obklade predných 
 dverí a prístrojovej dosky so 
 signalizáciou asistenčných systémov 
Kontrola zmeny tlaku v pneumatikách 
Kožený multifunkčný volant a radiaca 
 páka v koži 
Kožou potiahnutá páka ručnej brzdy 
Kryty vonkajších spätných zrkadiel a 
 kľučky dverí lakované 
Nárazníky v dizajne Xcellence 
Odkladacie vrecká na zadnej strane 
 operadiel predných sedadiel 
Operadlo zadných sedadiel sklápateľné, 
 delené s lakťovou opierkou medzi 
 sedadlami vrátane otvoru na dlhé 
 predmety s vekom 
Parkovacie senzory vzadu 

Pneumatiky 225/45 R17 91W 
Posilňovač riadenia s premenlivým 
 účinkom (Servotronic) 
Poťah sedadiel s dizajnom XCELLENCE 
Prahové lišty vpredu podsvietené s 
 dizajnom podľa stupňa výbavy 
Predné a bočné hlavové airbagy 
Predné kotúčové brzdy 
Rezervné koleso, dojazdové 
SEAT CONNECT - Safety & Service + 
 Remote access,  služby Safety na 10 
 rokov + služby Remote access na 1 rok 
Sklopný kryt batožnového priestoru 
Stredová konzola - vysoká, s lakťovou 
 opierkou, držiakmi na poháre, 
 odkladacou schránkou, výduchmi 
 ventilácie pre zadné sedadlá 
Svetlá vpredu Full LED ECO 
 (predné denné, stretávacie a diaľkové) 
Svetlá vzadu Full LED s nekonečným 
 svetelným pásom infinite light 
Svetlo na čítanie v strope vpredu a 
 vzadu 
Systém pre monitorovanie priestoru pred 
 vozidlom "Front Assist" vrátane funkcie 
 núdzového brzdenia "City emergency 
 braking" a systému rozšírenej 
 proaktívnej ochrany chodcov a cyklistov, 
 systém pre vedenie v jazdnom 
 pruhu 
Tempomat 
Tmavo tónované okná od B-stĺpika 
Úchyty detských sedačiek i-Size + Top 
 tether 
USB konektory typ C  2 x vpredu a 2 x 
 vzadu) 
Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky 
 nastaviteľné, vyhrievané, s priklápaním, 
 na strane spolujazdca s parkovacou 
 funkciou, s integrovanými smerovkami 
Výškovo nastaviteľné predné sedadlá 
Zadný spojler 
Zrkadielko a osvetlenie v slnečnej clone 
 vodiča aj spolujazdca 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zoznam sériovej výbavy vytvorený dňa 03.07.2020 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 


