
Model 4AH0GA19

Motor:  6-valec turbodiesel (2967ccm) Výkon kW / PS: 210/286

Prevodovka: 8-st. Tiptronic Max krútiaci moment pri ot/min: 620/2250 - 3000

Hmotnosť celková/užitočná: 2625/605 Zrýchlenie z 0 - 100 km/h: 5,9 s

Počet miest na sedenie: 5 Max. rýchlosť km/h: 250

Číslo karosérie / Číslo motora: WAUZZZF24LN001425/DDV 057425 Spotreba paliva (mesto/mimo mesta/kombinovaná): 6,6/5,6/5,9

Stav najazdených km: 600 km Emisie CO2 (g/km): 156
Farba vozidla: 2F2F Hnedá soho metalíza Farba interiéru: FZ Čierna

Airbag vodiča a spolujazdca Stredová opierka rúk vpredu a vzadu
Bočné airbagy vpredu Nástupné lišty s hliníkovým obkladom a  nápisom allroad
Hlavové airbagy vpredu a vzadu Nefajčiarska úprava; 12V zásuvka vpredu a vzadu
Integrálny systém hlavových opierok Slnečné clony s osvetlenými make-up zrkadielkami na strane vodiča aj spolujazdca
Audi pre sense basic - preventívna ochrana cestujúcich pred kolíziou Štandardné sedadlá vpredu; manuálne výškovo nastaviteľné
ESC elektronický stabilizačný program Vyhrievané predné sedadlá
ASR protipreklzový systém Päťmiestna verzia - trojmiestne zadné sedadlo; operadlo delené a sklápateľné 
ABS brzdy s antiblokovacím systémom v pomere 40:20:40; stredová opierka vzadu jednodielna, sklápateľná 
EBV brzdy s elektronickým rozdeľovaním brzdnej sily s odkladacím priečinkom a držiakom na poháre
EDS elektronická uzávierka diferenciálu (nie pre quattro) Ukotvenie detskej sedačky ISO FIX vpredu s deaktivátorom airbagu
Pozinkovaná karoséria Poťahy sedadiel v kombinácii látka Essenz/mono.pur 550; opierky hlavy v umelej koži
Adaptive air suspension allroad Obklad interiéru - Feinlack graphitgrau (sivý)
Progresívne riadenie Strop vozidla v látkovom poťahu
Start-Stop systém MMI Radio plus s MMI touch response - 8,8" farebný displej (rozlíšenie 1280x720), 
Systém monitorovania jazdného pruhu - upozornením napomáha predchádzať slot na SD kartu, 
neúmyselnému opusteniu jazdného pruhu (bez smerovky); MMI touch - prídavný dotykový panel 8,6" (1280x640) na písanie a zároveň 
rozpoznáva hranice jazdného pruhu; možnosť nastavenia vibrácií ovládanie klimatizácie
na volante; aktívny od 60 do 250km/h 8 pasívnych reproduktorov, výkon 80 Watt
Elektromechanická parkovacia brzda Audi music interface vpredu, 2 x USB-A s dátovou a dobíjacou funkciou
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním Bluetooth rozhranie - umožňuje prepojenie vozidla až s dvomi mobilnými telefónmi 
Elektronický imobilizér (2x HFP/PBAP); handsfree -  bezpečné telefonovanie; Audiostreaming (A2DP)
Zvýšený objem palivovej nádrže na 73 l Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné a vyhrievané; 
AdBlue® 24l s integrovanými smerovkami
Mild-Hybrid technológia (4-valcové motorizácie 12V sieť;   6 a viac - Kryty spätných zrkadiel lakované vo farbe karosérie
valcové motorizácie 48V sieť) Determálne sklá
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti Čierne ozdobné lišty na oknách a medzi zadnými svetlam
Audi hold assist - asistent rozbehu pri stúpaní Strešné nosiče - čierne
Audi drive select - nastavenie jazdnej charakteristiky vozidla Kontrola tlaku v pneumatikách
Akustický a optický parkovací systém vpredu a vzadu Bezpečnostné skrutky kolies
LED svetlomety vpredu a LED zadné svetlá (pre  allroad quattro Sada na lepenie pneumatík TMS
aj s ostrekovačmi vpredu) Disky z ľahkých zliatin 8Jx18, 5-ramenné, pneu 235/55 R18
Denné svietenie na báze LED Náradie 
Svetelný a dažďový senzor Výstražný trojuholník
Automatická komfortná klimatizácia - dvojzónová
Elektrické ovládanie okien
Elektrické otváranie a zatváranie batožinového priestoru
Multifunkčný kožený volant 4-ramenný 

66 510,00 EUR

Obj. kód Cena v EUR

2F2F 1 125,00
WBT

900,00
562,00
222,00

1 684,00
WDN

944,00
282,00
428,00

1 654,00
1D8 225,00
VW0 562,00
2Z0 0,00

3FU 2 126,00

4ZP 900,00
6FJ 119,00
6NQ 360,00
6RB 0,00
6XL 394,00
7HD 866,00
7M3 203,00
7TF 494,00
9PF 406,00
9S8 0,00
9TF 95,00

9VS 1 294,00

C0N 3 599,00
GS5 337,00

IT1 0,00

KS1 1 574,00

N3N 1 574,00

PCM 1 632,00

PCC 1 956,00

PCZ 1 294,00
PNQ 3 733,00

PV3 1 407,00

PXC 2 362,00
Q1D 714,00
QE1 90,00

QQ2 642,00

QR9 225,00
UF8 169,00
1XW 130,00

100 455,00 EUR

86 455,00 EUR

Akciová cena vozidla bez 20% DPH 72 045,83 EUR

14 000,00 EUR               

WDN/PGB Komfortný kľúč 
WDN/IU1 Audi smartphone interface 
WDN/4A4 Vyhrievané sedadlá vpredu a vzadu 
Technik - hodnota akciového balíka spolu 

Komfort - akciový balík výbav obsahuje:
WBT/9AQ Komfortná automatická klimatizácia 4-zónová
WBT/9ZE Audi phone box
WBT/4L6 Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou
Komfort - hodnota akciového balíka spolu
Technik - akciový balík výbav obsahuje:

Ukazovateľ rýchlostných obmedzení

Elektricky nastaviteľné sedadlá vpredu, pre vodiča s pamäťou; vrátane elektricky nastaviteľných bederných opierok - elektricky nastaviteľá výška, vzdialenosť a sklon sedadla, a taktiež sklon 
operadla 

 - Audi connect Navigation & Infotainment (zariadenie)

HD Matrix LED svetlomety s ostrekovačmi a dynamickými smerovkami vpredu;  zadné LED svetlá s dynamickými smerovkami  a svetelnou animáciou; 

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

Cenníková cena vozidla s 20% DPH    (cena pre poistenie)    

Akciová cena vozidla s 20% DPH  

(Navyše ziskavate: Bezplatný servis vozidla na 3 roky/120 000 km + Predĺženú záruku 2 + 1 rok/90 000 km a Dožívotnú garanciu Audi mobility) 

Ušetríte celkovo :  

Kamerový monitorovací systém celého okolia vozidla (KA6) plus parkovací systém vpredu a vzadu s bočnými senzormi
MMI Navigačný systém plus s MMI touch - vyšší stupeň navigačného systému - obsah:

Multifunkčný športový kožený volant 3-ramenný  s funkciou radenia

Športové sedadlá vpredu

 - Audi virtual cockpit plus s dodatočným grafickým zobrazením "dynamik" a "sport" (modely S6 majú špecifické zobrazenie)

 - individuálny osobný profil - možnosť nastavenia ergonómie, infotainmentu, podvozku a pod. (v závislosti od ďalšej výbavy); celkovo je možné nastaviť až 6 osobných profilov

Audi music interface vzadu - 2 x USB rozhranie pre pasažierov vzadu

Balík odkladacích priestorov  - dva držiaky na poháre v stredovej opierke vzadu, sieť v batožinovom priestore
Kontur/Ambiente Lichtpaket  - balík prídavného osvetlenia s možnosťou nastavenia farebného profilu - LED systém - k dispozícii je 6 prednastavených farebných profilov osvetlenia plus  
možnosť nastavenia individuálneho farebného profilu (na výber z 30 farieb); nastavenie individuálneho profilu je možné prostredníctvom Audi drive select-módu; prídavné a kontúrované 
osvetlenie  je umiestnené na dverách, stredovej konzole a palubnej doske 

Audi connect Navigation & Infotainment: prepojenie vozidla s internetom - umožňuje vyhľadávanie informácií o rôznych bodoch záujmu (POI - Point of Interest) ako napr.  doprava, 
cestovanie, parkovanie, správy, obmedzenia, kalendár, počasie, ceny pohonných hmôt, streamovanie online médií;   prediktívne navádzanie k cieľu, rozšírené zobrazenie POI, hotspot WiFi, 
prístup na myAudi, prístup k SMS, e-mailom a dostupným sociálnym sieťam napr. Twitter
Head up display - zobrazovanie dôležitých informácií priamo na čelnom skle pred vodičom (asistenčné a bezpečnostné systémy vrátane výstražných znamení, rýchlostné obmedzenia, 
navigácia, telefón, a pod.); nastaviteľná veľkosť, výška a kontrast; viacfarebné zobrazenie

Poťahy sedadiel v kombinácii Alcantara/koža 

Assistenz-Paket Stadt (City) - sústava systémov zabezpečujúcich vyššiu bezpečnosť pasažierov obsahuje: Asistent rozpoznania križovatky (JX1); Audi pre sense rear (vzadu) a Audi side assist 
vrátane upozornenia pri vystupovaní a monitorovania dopravnej situácie za vozidlom (7Y1)
Assistenz-Paket Tour (nové) -  obsahuje súbor asistenčných systémov pre zvýšenie bezpečnosti a komfortu jazdy (najmä pri dlhších trasách) - Asistenčný systém využíva na permanentné 
monitorovanie vozidla radarový senzor inštalovaný v prednej časti vozidla, prednú kameru a ultrazvukové senzory. Dokáže podľa vyhodnotených okolností zrýchliť, brzdiť, udržiavať rýchlosť 
aj udržiavať vzdialenosť. Systém je funkčný pri rýchlosti od 0km/h do 250km/h. Súčasťou systému je adaptívny tempomat s obmedzovačom rýchlosti, sériový systém monitorovania 
jazdného pruhu, núdzový asistent,  asistent efektívnej jazdy, asistent pri predchádzaní a asistent pri odbočovaní.

Adaptívne stierače čelného skla s integrovanými ostrekovacími dýzami
Audi virtual cockpit
LED projekcia - pri otvorení dverí

Panoramatické sklenené strešné okno (pre Avant) - 2-dielne, extra veľký formát a progresívny dizajn, tónované sklo, elektrické ovládanie predného segmentu, elektricky ovládaná slnečná 
roleta, komfortné otváranie a zatváranie predného segmentu zvonka prostredníctvom diaľkového ovládania, integrovaný systém na redukciu vonkajšieho hluku 

Bang & Olufsen Premium sound System s 3D reprodukciou zvuku vpredu a vzadu  - exkluzívna priestorová reprodukcia zvuku prostredníctvom 16 reproduktorov vrátane 3D-reproduktorov 
vpredu; súčasťou je Centerspeaker, Subwoofer a 15 kanálový zosilňovač; celkový výkon 705 Watt; 3D zvuková reprodukcia je dosiahnutá prostredníctvom strednotónových reproduktorov 
umiestnených v A-stĺpikoch a technológiou Frauenhofer Symphoria; 
Disky z ľahkých zliatin 8,5Jx21, 5-dvojitých ramien, V-dizajn, pneu 245/40 R21
Ovládacie tlačidlá na stredovej konzole a v interiéri v čiernom sklenenom vzhľade so senzorickou odozvou; vrátane rozšírených prvkov interiéru v hliníkovom vyhotovení

Príprava na montáž ťažného zariadenia - obsahuje kabeláž, zásuvku a prispôsobené chladenie motora

Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky sklápateľné s automatickou clonou a pamäťou 
Interiérové prvky palubná doska, parapety dverí, opierky rúk vo dverách a stredová konzola v umelej koži  - viď popis 7HB a 7HE spolu
Nástupné hliníkové lišty
Obklad interiéru Aluminium Dyade jangalsilber (strieborný)

Akustické dvojité zasklenie bočných okien - zníženie vonkajšieho hluku
Bez označenia typu a objemu

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

 -  farebný displej 10,1" s vysokým rozlíšením 1540 x720

Audi kruhy a nápisy na vozidle v čiernom

Kryty vonkajších spätných zrkadiel lakované v čiernej farbe
Strop vozidla v čiernom látkovom poťahu 
Pristrojová doska dvojdielna

Cena základného modelu s 20% DPH

Doplnková výbava

Hnedá soho metalíza

2-ročná záruka bez obmedzenia najazdených kilometrov

AUDI A6 Allroad 50 TDI quattro TT8
Kom. č./int.č.:  733189/34-101

Technické údaje

Základná výbava



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

nosič bicyklov na strechu

box na lyže

satelitné zabezpečenie COBRA s kartou

gumenna rohož do kufra

strešný nosič

nosič bicyklov na ťažné zariadenie (2 ks)

1 l olej Audi Long Life

gumenné rohože predné

gumenné rohože zadné

Objednávam áno / nie Ponuka najžiadanejšich doplnkov

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

4 ks reflexná vesta s púzdrom


