
Model GBACNG18

Motor: benzínový 3-valec (999 ccm) Výkon kW / PS: 85/116

Prevodovka: 7-st. S-tronic Max krútiaci moment Nm pri ot/min: 200/2000 - 3500

Hmotnosť celková/užitočná (kg): 1775/440 Zrýchlenie z 0 - 100 km/h: 9,4 s

Počet miest na sedenie: 5 Max. rýchlosť km/h: 203

Číslo karosérie / Číslo motora: WAUZZZGB7KR039012 / DKR 440107 Spotreba (mesto/mimo mesta/kombinovaná) (l): 5,9/4,3/4,9

Stav najazdených km: 11 km Emisie CO2 (g/km): 111

Farba vozidla: N60E Modrá turbo Farba interiéru: YM Čierna

Airbag vodiča a spolujazdca Štandardné sedadlá vpredu, manuálne výškovo nastaviteľné

Bočné airbagy vpredu Operadlo zadných sedadiel sklápateľné v pomere 40:60

Hlavové airbagy vpredu a vzadu Kontrola zapnutia bezpečnostných pásov

Bezpečnostný stĺpik volantu Ukotvenie detskej sedačky ISO Fix vzadu  v 2. rade sedadiel na krajných 

Integrálny systém hlavových opierok sedadlách vrátane dodatočného ukotvenia Top Tether

ESC elektronický stabilizačný program Päťmiestna verzia 

ASR protipreklzový systém Látkové poťahy sedadiel - Delta

ABS brzdy s antiblokovacím systémom Strop vozidla v látkovom poťahu  titangrau - sivý

EBV brzdy s elektronickým rozdeľovaním brzdnej sily Obklad interiéru - Polygonstruktur - čierny

EDS elektronická uzávierka diferenciálu Dekoračné akcenty na palubnej doske v čiernom matnom vyhotovení

Brzdový asistent Hliníkové aplikácie v interiéri

Elektromechanické servoriadenie Digitálna prístrojová doska

Start-Stop systém MMI Radio

Nastaviteľný obmedzovač rýchlosti 4 reproduktory vpredu

Upozornenie pri opustení jazdného pruhu Bluetooth rozhranie

Dynamikpaket Performance eCall - núdzové volanie

Audi pre sense front Determálne sklá

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním Strecha lakovaná vo farbe vozidla

Elektronický imobilizér Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné s integrovanými LED smerovkami

Deaktivátor airbagu spolujazdca Kryty spätných zrkadiel čierne

Audi hold assist - asistent rozbehu pri stúpaní (len S tronic) S line strešný spojler

Halogénové svetlomety S-line exteriérový balík výbavy

Svetelný a dažďový senzor Kontrola tlaku v pneumatikách

Denné svietenie Bezpečnostné skrutky kolies

Interieur basic Tire mobility system - súprava na lepenie pneumatík

Manuálna klimatizácia Disky z ľahkýh zliatin 5-ramenné, Dynamik-dizajn 6,5Jx16, pneumatiky 195/55 R16

Elektrické ovládanie okien Náradie 

3-ramenný volant s multifunkciou (6 ovládačov) Výstražný trojuholník

Nástupné lišty s hliníkovými vsadeniami a S-emblémom

Koberčeky vpredu a vzadu

Deaktivátor airbagu spolujazdca
Nefajčiarske vyhotovenie

24 000,00 EUR

Obj. kód Cena v EUR
N60E 304,00
WVB

122,00
167,00
332,00
167,00
443,00

1 231,00
WDN

0,00
387,00
593,00
980,00

1XW 267,00

6FB 111,00

7X1 410,00
8T6 310,00
8VG 278,00
9VD 282,00
PG2 354,00

QQ1 167,00

RCM 504,00

3GD 56,00

6H4 443,00

6XD 111,00

Cenníková cena vozidla s 20% DPH    (cena pre poistenie) 29 808,00 EUR                             

Akciová cena vozidla s 20% DPH   (do 31.01.2020) 22 360,00 EUR                        

Akciová cena vozidla bez 20% DPH 18 633,33 EUR                         

7 448,00 EUR              

2-ročná záruka bez obmedzenia najazdených kilometrov

AUDI A1 Sportback S line 30 TFSI STR
Kom. č. / int. č. 731846

Technické údaje

9AK - Komfortná automatická klimatizácia 2-zónová 
4L6 - Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou

Komfort - hodnota akciového balíka spolu 

3-ročná záruka na lak karosérie
12-ročná záruka na prehrdzavenie karosérie

Cena základného modelu s 20% DPH

Doplnková výbava
 Modrá turbp
Komfort - akciový balík výbav obsahuje:
QE1 - Sústava úložných priestorov v interiéri 
6E3 - Stredová opierka rúk vpredu  
4A3 - Vyhrievané sedadlá vpredu 

Technik - akciový balík výbav obsahuje:
GB1/WDN - LTE podpora k Audi phone box 
9ZE/WDN - Audi phone box
UI2/WDN - Audi smartphone interface 
Technik - hodnota akciového balíka spolu 

Audi sound system - 8 aktívnych reproduktorov vrátane subwoofera a stredového reproduktora, 6 kanálový zosilňovač, celkový výkon 180 Watt

www.autonovo.sk,  0903 537 996 - trochan@autonovo.sk, 0915 984 544 - sasak@autonovo.sk, 0902 979 905 - ftrochan@autonovo.sk

Kožený volant 3-ramenný s multifunkciou plus (12 ovládačov)
Kontrastpaket 1 - kryty vonkajších spätných zrkadiel a bočné hrany predného spojlera (okrem línie S line) lakované vo farbe mythosschwarz metallic alebo 
manhattangrau metallic ; v prípade vonkajšieho laku vozidla chronosgrau metallic nemôže byť dodané kontrastné lakovanie vo farbe manhattengrau 
metallic - len čierne 
Akustický parkovací systém vzadu
Tempomat 
LED zadné svetlá

Strecha v kontrastnej farbe (nie v kombinácii s bielou farbou B4B4 cortinaweiss; nie je možné dodať kombináciu  chronosgrau metallic so strechou vo 
farbe manhattangrau metallic)
Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné a vyhrievené

Sústava úložných prvkov v batožinovom priestore

Alarm 
Ambiente Lichtpaket - balík prídavného interiérového LED osvetlenia (farba biela); osvetlené sú nasledovné prvky interiéru: strop vrátane svetiel na 
čítanie, make-up zrkadlá na strane vodiča a spolujazdca, priestor pod nohami vpredu a kľučky dverí vpredu a vzadu 
MMI Radio plus - 8,8" farebný displej (rozlíšenie 1280x720) vrátane MMI touch; vrátane ozdobných prvkov v čiernom sklenenom vyhotovení na palubnej 
doske 

Ušetríte celkovo :  
(Navyše ziskavate: Dožívotnú garanciu Audi mobility) 



Cena

25,- EUR

20,- EUR

32,- EUR

60,- EUR

48,- EUR

127,- EUR

300,- EUR

750,- EUR

Adaptér na zástrčku ťažného zariadenia (č. dielu: 000055400WF) 10,- EUR

Gumená krytka ťažného zariadenia (č. dielu: 8R0803910) obj. Botoš/Fidesová 10,- EUR

135,- EUR

733,- EUR

značenie skiel VINPRINT 250,- EUR

1 500,- EUR

Objednávam áno / nie Ponuka najžiadanejšich doplnkov

povinná výbava (lano + lekárnička + 1ks reflexná vesta + rukavice)

4 ks reflexná vesta s púzdrom

1 l olej Audi Long Life

gumenné rohože predné

gumenné rohože zadné

gumenna rohož do kufra

strešný nosič

satelitné zabezpečenie COBRA s kartou

nosič bicyklov na ťažné zariadenie (2 ks)

nosič bicyklov na strechu

box na lyže


