
Model 4MB0L219

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

Prevodovka: 8-st. Tiptronic Max krútiaci moment Nm pri ot/min: 600/2250 - 3250

Hmotnosť celková/užitočná (kg): 2815/670 Zrýchlenie z 0 - 100 km/h: 6,3 s

Počet miest na sedenie: 5 Max. rýchlosť km/h: 241

Číslo karosérie / Číslo motora: WAUZZZ4M3KD037177/DHX 033671 Spotreba paliva (mesto/mimo mesta/kombinovaná) (l):   7,7/6,5/6,9

Stav najazdených km: 9 km Emisie CO2 (g/km): 180

Farba vozidla: 2Y2Y Biela gletscher metalíza Farba interiéru: XG Čierna

Kryt batožinového priestoru, manuálny
Nástupné lišty hliníkové
Deliaca sieť
Priestor na prepravu dlhých predmetov
Zvýšený objem palivovej nádrže na 85 l;  Ad Blue 24 l ( len 
Štandardné sedadlá vpredu, výškovo nastaviteľné
Operadlo zadných sedadiel delené a sklápateľné
Ukotvenie detskej sedačky ISO Fix vpredu vrátane 
rade sedadiel na krajných sedadlách vrátane dodatočného 
Päťmiestna verzia
Látkové poťahy sedadiel - Initial
Strop vozidla v látkovom poťahu
Obklad interiéru - Diamantlack silbergrau vrchná časť/ 
Palubný počítač s farebným displejom
Ukazovateľ vonkajšej teploty
MMI Navigation plus s MMI touch
10 aktívnych reproduktorov
Bluetooth rozhranie
Spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, vyhrievané a 
Integrované LED smerovky vo vonkajších spätných 
Determálne sklá
Okenné lišty - hliníkové, obklad B a C stĺpika v čiernom 
Strešné nosiče - hliníkové
Kontrastné lakovanie - spodná časť nárazníkov a spodné 
platinovosivej matnej farbe
Strešný spojler vrátene integrovaného tretieho brzdového 
Kontrola tlaku v pneumatikách
Bezpečnostné skrutky kolies
Miestošetriace rezervné koleso s kompresorom
Disky z ľahkých zliatin 8Jx18, kované, 5-ramenné, pneu 
Náradie 
Zdvihák

Koberčeky 

67 750,00 EUR

Obj. kód Cena v EUR

2Y2Y 1 125,00

WBT

1 632,00

168,00

1 800,00

WBC

1 958,00

675,00

562,00

348,00

3 543,00

V32 1 631,00

1XP 247,00

4GR 821,00

9M5 0,00

9VS 1 294,00

KS1 1 563,00

1BK 0,00

3Y3 315,00

4A4 900,00

QQ2 309,00

PV3 371,00

1D9 1 519,00

6XL 219,00

QL5 507,00

5TT 607,00

WQS 7 052,00

7A7 169,00

9WQ 214,00

5ZC 169,00

N7K 0,00

PCZ 2 406,00

0N5 1 294,00

GZ2 719,00

PK2 889,00

PXC 2 902,00

5KA 439,00

2K1 619,00

Cenníková cena vozidla s 20% DPH     (cena pre poistenie) 101 393,00 EUR                        

74 770,00 EUR                      

62 308,33 EUR                       

26 623,00 EUR          

Audi pre sense basic
ESC elektronický stabilizačný program 

Audi Q7 50 TDI quattro TT8
Kom. č. 732610

Technické údaje

Základná výbava

Airbag vodiča a spolujazdca
Bočné airbagy vpredu
Hlavové airbagy vpredu a vzadu
Kontrola zapnutia bezpečnostných pásov
Hlavové opierky na všetkých sedadlách
Audi pre sense city

Dynamický podvozok
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním

ASR protipreklzový systém 
ABS brzdy s antiblokovacím systémom
EBV brzdy s elektronickým rozdeľovaním brzdnej sily
EDS elektronická uzávierka diferenciálu
Aktívne vysunutie prednej kapoty v prípade kolízie s chodcom
quattro - stály pohon všetkých štyroch kolies

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou

Elektronický imobilizér
Elektrické otváranie a zatváranie batožinového priestoru
Elektromechanická parkovacia brzda
48-V-Mild Hybrid

Audi drive select
Pozinkovaná karoséria
Elektromechanické servoriadenie
Start-Stop systém

Stredová opierka rúk vpredu 2-ročná záruka bez obmedzenia najazdených kilometrov
3-ročná záruka na lak karosérie

Tempomat
Akustický parkovací systém vzadu
Asistent rozbehu pri stúpaní
Lichtpaket - balík prídavného osvetlenia
Bi-xenónové svetlomety plus; LED zadné svetlomety
Svetelný a dažďový senzor
Komfortná automatická klimatizácia 2-zónová

Multifunkčný kožený volant 4-ramenný, s funkciou radenia Výstražný trojuholník
Slnečné clony vrátane osvetlených Make-up zrkadielok

Ťažné zariadenie elektricky sklopné,  vrátane asistenčného systému proti kolízii prívesného vozidla

Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky sklápateľné s pamäťou a automatickou clonou 

Adaptive air suspension 

PG3 / WBT - Alarm s funkciou proti odtiahnutiu a komfortný kľúč vrátane senzorického otvárania batožinového priestoru a súčasne elektrického ovládania 
krytu batožinového priestoru

6E6/WBT - Komfortná stredová opierka rúk vpredu

hodnota akciového balíka spolu

Technik - akciový balík výbav obsahuje: 

Lichtpaket plus - osvetlenie interiéru s reguláciou intenzity a farby prostredníctvom MMI

Zapalovač a popolník 12-ročná záruka na prehrdzavenie karosérie

Cena základného modelu s 20% DPH

Doplnková výbava

Komfort - akciový balík výbav obsahuje:

Biela gletscher metalíza

PCN/WBC - Assistenzpaket Tour - obsahuje: Audi lane assist, Adaptive cruise control s reguláciou rýchlosti, ukazovateľ rýchlostných obmedzení 

9S8/WBC - Audi virtual cockpit 

Multifunkčný športový kožený volant 3-ramenný s funkciou radenia, vyhrievaný 

Mechanická slnečná roleta na zadnom skle a zadných bočných oknách 

(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

2. rad sedadiel pozdĺžne manuálne nastaviteľný v pomere 35:30:35 vrátane sklonu operadla 

Celolakovaná karoséria (bez kontrastných prvkov)

Akciová cena vozidla      s 20% DPH   (do 27.11.2019)

Čelné sklo vyhrievané (bezdrôtové), akustické a klimakomfortné, s UV filtrom

Dokurovanie

Assistenzpaket Parken plus Stadt - obsahuje: kamerový systém vpredu a vzadu vrátane panoramatického zobrazenia, Parkassistent (7X5),  Audi side assist a 
Audi pre sense rear (vzadu) 

Allradlenkung - riadenie všetkých štyroch kolies. Systém zvyšuje jazdnú dynamiku a jazdný komfort prostredníctvom riadenia zadnej nápravy 

Elektricky nastaviteľné predné sedadlá,  pre vodiča s pamäťou (pozdĺžne, výškovo, sklon operadla a poloha bedernej opierky)

Stmavené sklá od "B" stĺpika

Obklad interiéru - vrchná časť česaný hliník Sono/spodná časť drevo Eiche grau (dub sivý)

S-line Sportpaket plus - obsahuje:  disky z ľahkých zliatin  9Jx20, 5-lúčové, Parallel-dizajn, pneu 285/45 R20; adaptive air suspension sport; športové 
sedadlá vpredu elektricky nastaviteľné s elektricky  nastaviteľnými bedernými opierkami; interiér, prístrojová doska, koberčeky a strop v čiernej farbe; vrchná 
časť obkladu interiéru česaný hliník Sono, spodná časť obkladu vo vyhotovení Chromlack schiefergrau (tmavosivý); pedále z ušľachtilej oclele (VF1); nápis S-
line na predných blatníkoch  a prahových lištách (okrem e-tron); hrana batožinového priestoru z ušľachtilej ocele; hlava radiacej páky v čiernej perforovanej 
koži, komfortná stredová opierka rúk vpredu

Audi smartphone interface - rozhranie pre prepojenie smartfónu s vozidlom

Príprava na Rear Seat Entertainment 

9ZE/WBC - Audi phone box s bezdrôtovým nabíjaním

IT1/WBC - Audi connect - prepojenie vozidla s internetom 

hodnota akciového balíka spolu

Disky z ľahkých zliatin Audi Sport 9,5J x 21,  5-lúčové, Blade-dizajn, čierne, leštené, sústružené, pneu 285/40 R21

Akciová cena vozidla bez 20% DPH

Ušetríte celkovo :  

Reproduktory Bose Soundsystem s 3D-zvukovou reprodukciou, 19 reproduktorov, 15-kanálový zosilňovač,  výkon 558 Watt

Head-up Display - zobrazovanie informácií zo systémov na čelnom skle 

Servozatváranie dverí - automatické dovretie neúplne zatvorených dverí do zámku

Komfortná klimatizácia, 4-zónová

Audi Matrix LED svetlomety, vrátane dynamických zadných LED svetiel

Opierky hlavy na predných sedadlách nastaviteľné v troch smeroch (výška, sklon, vzdialenosť od temena)

Poťahy sedadiel v kombinácii Alcantara/koža s vylisovaným nápisom S-line 

Vyhrievané predné a dve zadné krajné sedadlá v 2.rade s oddelenou reguláciou



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

gumenné rohože zadné

Objednávam áno / nie Ponuka najžiadanejšich doplnkov

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

nosič bicyklov na strechu

4 ks reflexná vesta s púzdrom

1 l olej Audi Long Life

gumenné rohože predné

box na lyže

satelitné zabezpečenie COBRA s kartou

gumenna rohož do kufra

strešný nosič

nosič bicyklov na ťažné zariadenie (2 ks)


