
Model GABBZG19

Motor: 4- valec benzín (1498 ccm) Výkon kW / PS: 110/150
Prevodovka: 7-st. S-tronic Max krútiaci moment Nm pri ot/min: 250/1500-3500
Hmotnosť celková/užitočná (kg): 1880/515 Zrýchlenie z 0 - 100 km/h: 8,5 s
Počet miest na sedenie: 5 Max. rýchlosť km/h: 212
Číslo karosérie / Číslo motora: WAUZZZGA7KA088863/DAD 769439 Spotreba paliva (mesto/mimo mesta/kombinovaná) (l): 6,8/4,8/5,7
Stav najazdených km: 5 km Emisie CO2 (g/km): 129
Farba vozidla: 2Y2Y Biela gletscher metalíza Farba interiéru: YS Čierna

Airbag vodiča a spolujazdca Športové sedadlá vpredu, manuálne výškovo nastaviteľné
Bočné airbagy vpredu Stredová opierka rúk vpredu
Hlavové airbagy Sedadlá vzadu 3-miestne
Integrálny systém hlavových opierok Operadlo zadných sedadiel delené a sklápateľné 40:60
Kontrola zapnutia bezpečnostných pásov Ukotvenie detskej sedačky ISO FIX vpredu s deaktivátorom airbagu
Audi presense front s rozpoznávaním chodcov Látkové poťahy sedadiel - Index
ESC elektronický stabilizačný program Strop vozidla v látkovom poťahu titangrau (sivý)
ASR protipreklzový systém Obklad interiéru - Eloxallack rot (červený)
ABS brzdy s antiblokovacím systémom MMI Radio plus , displej 7"
EBV brzdy s elektronickým rozdeľovaním brzdnej sily 4 reproduktory (pasívne)
EDS elektronická uzávierka diferenciálu Bluetooth rozhranie
Pozinkovaná karoséria Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné a vyhrievané,
Progresívny posilňovač riadenia s integrovanými LED smerovkami
Start-Stop systém Kryty spätných zrkadiel lakované vo farbe karosérie
Elektromechanická parkovacia brzda Determálne sklá
Komfortný podvozok Čelné sklo zvukovoizolačné, so sivým pásom
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním Ozdobné lišty okolo okien - čierne
Elektronický imobilizér Strešný spojler vo farbe vozidla
Audi drive select Nárazníky a blatníky lakované vo farbe karosérie
Audi hold assist - asistent rozbehu pri stúpaní Blade - kryt C sĺpika - vo farbe eissilber metallic
Halogénové svetlomety Kontrola tlaku v pneumatikách
Denné svietenie Bezpečnostné skrutky kolies
Manuálna klimatizácia Miestošetriace rezervné koleso
Svetelný a dažďový senzor Disky z ľahkých zliatin, 7Jx17, 5-ramenné, Stern-dizajn, pneu 215/55 R17
Elektrické ovládanie okien Náradie a zdvihák
Kožený volant 3-ramenný Výstražný trojuholník
Koberčeky vpredu a vzadu
Nástupné lišty hliníkové
Zapalovač a popolník
Zásuvky na 12V na stredovej konzole

29 760,00 EUR
Obj. kód Cena v EUR

2Y2Y 708,00

WDN

315,00

417,00

1 400,00

2 132,00

WBT

372,00

619,00

214,00

1 205,00

PG3 438,00

1XW 192,00

2Z0 0,00

6NQ 265,00

9VD 287,00

PAI 776,00

3NT 282,00
4E7 551,00

4L6 181,00

9S6 383,00

PCE 1 473,00

PLA 507,00

PNU 1 102,00

QE4 57,00

QJ1 79,00

UE4 0,00

V68 1 125,00

Cenníková cena vozidla s 20% DPH                                                                                                            (cena pre poistenie) 41 503,00 EUR                          

38 900,00 EUR                          

32 416,67 EUR                             

2 603,00 EUR                        

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou

Aux In a USB rozhranie

3-ročná záruka na lak karosérie

12-ročná záruka na prehrdzavenie karosérie

Cena základného modelu s 20% DPH

Komfort - hodnota akciového balíka spolu 

Alarm a komfortný kľúč

Operadlo zadných sedadiel delené a sklápateľné v pomere 40:20:40 vrátane stredovej opierky rúk s držiakom na poháre

9S5/WBT - Palubný počítač s monochromatickým displejom 

Audi Q2 Sport 35 TFSI ultra COD STR
Kom. č. 733260/34-103

Technické údaje

Základná výbava

Komfort - akciový balík výbav obsahuje:

4A3/WBT - Vyhrievané sedadlá vpredu 

9AK/WBT - Komfortná automatická klimatizácia

2-ročná záruka bez obmedzenia najazdených kilometrov

Technik - hodnota akciového balíka spolu pre basis

Technik - akciový balík výbav obsahuje:

PC0/WDN - Tempomat

Doplnková výbava
Biela gletscher metalíza

PG2/WDN - Alarm

PX2 - LED svetlomety

Akciová cena vozidla bez 20% DPH

Palubný počítač s farebným displejom 

Asistenčný paket - obsahuje parkovací systém plus so selektívnym zobrazením (7X2), Audi active lane assist a adaptive cruise control 
(funkcia Stop&Go len s modelmi S tronic), asistent diaľkových svetiel (8G1)

Lichtpaket vrátane inovatívneho osvetlenia dekoračných prvkov interiéru Lichtgrafik Format - balík obsahuje: efektné LED svetelné 
dekorácie na palubnej doske a stredovej konzole s možnosťou voľby až 10 farieb. Navyše obsahuje prvky QQ1 a bodové osvetlenie dverí.

MMI Navigation  - obsahuje 7" farebný displej s vysokým rozlíšením, navigačné dáta na SD karte, 3D zobrazenie mapy, 2x čítačka na SD 
karty, LTE dátový modul a Audi connect rozhranie 

2 x USB konektory umiestnené na konci stredovej konzoly 

Aluminiumoptik - hliníkové prvky v interiéri

Disky z ľahkých zliatin  7Jx18, 5-ramenné, Dynamik-dizajn, kontrastné sivé, leštené, pneu 215/50 R18 

Ušetríte celkovo :  

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

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)

Bez označenia typu a objemu

Strop vozidla v čiernom látkovom poťahu 

Audi sound system - 10 aktívnych reproduktorov, výkon spolu 180 W 

Rozšírený balík Optikpaket schwarz Audi exclusive - obsahuje Optikpaket Titanschwarz Audi exclusive (viď popis 4ZD) plus navyše Blade 
- kryt C Stĺpika  a kryty vonkajších spätných zrkadiel vo farbe brillantschwarz (čiernej)

Akciová cena vozidla      s 20% DPH  

Elektrické otváranie a zatváranie piatych dverí



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

box na lyže

gumenné rohože zadné

gumenna rohož do kufra

satelitné zabezpečenie COBRA s kartou

nosič bicyklov na ťažné zariadenie (2 ks)

nosič bicyklov na strechu

strešný nosič

4 ks reflexná vesta s púzdrom

1 l olej Audi Long Life

gumenné rohože predné

Objednávam áno / nie Ponuka najžiadanejšich doplnkov

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


