
Model 4MGCL219

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): 2830/665 Zrýchlenie z 0 - 100 km/h: 6,3 s
Počet miest na sedenie: 5 Max. rýchlosť km/h: 241
Číslo karosérie / Číslo motora: WAUZZZ4M8LD004662 / DHX 044317 Spotreba paliva (mesto/mimo mesta/kombinovaná) (l):   7,5/6,6/6,9
Stav najazdených km: max. 6 000 km Emisie CO2 (g/km): 181

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

68 690,00 EUR

Obj. kód Cena v EUR

2Y2Y 1 180,00

WBC

247,00

900,00

1 147,00

WVB

562,00

1 294,00

1 856,00

WQS 3 767,00

1D3 1 114,00

2Z0 0,00

3S2 0,00

GZ2 719,00

4ZD 732,00

4X4 450,00

$JA 0,00

PG3 1 947,00

KS1 1 574,00

PCD 1 294,00

PCM 1 574,00

PCC 1 788,00

QL5 507,00

2PF 271,00

N7K 225,00

4A3 450,00

6E6 214,00

5ZC 169,00

5KA 439,00

PV3 371,00

6FJ 119,00

6XL 225,00

PXC 1 519,00

V32 2 699,00

PMA 1 294,00

9WQ 247,00

EA9 1 329,00

-1 810,00

-1 270,00

107,00

3 300,00

Cenníková cena vozidla s 20% DPH                                                                                                                       (cena pre poistenie  =  98.237-1.329-107-3300  =  93.501,- EUR s DPH ) 98 237,00 EUR                         
84 012,00 EUR                         

70 010,00 EUR                          

17 305,00 EUR                         

 - strop vozidla v čiernom látkovom poťahu (6NQ)

 - nakladacia hrana batožinového priestoru z ušľachtilej ocele (2P2; línia S line sériovo)

zimná sada 4M00732208Z8S 

Výstražný trojuholník

Technik - akciový balík výbav obsahuje:

9ZE/WVB - Audi phone box s bezdrôtovým nabíjaním

0N5/WVB - Allradlenkung - riadenie všetkých štyroch kolies

Technik - hodnota akciového balíka spolu

Nástupné lišty s hliníkovým obkladom vpredu a vzadu, osvetlené, vpredu s S-emblémom
Deliaca sieť

9AE / WBC - Komfortná klimatizácia 4-zónová

Komfort - hodnota akciového balíka spolu

Komfort - akciový balík výbav obsahuje:

matnej farbe
S-špecifický strešný spojler vrátane integrovaného tretieho brzdového svetla
Koncovky výfuku hliníkové matné
S line emblém na predných blatníkoch

TMS - sada na lepenie pneumatík s kompresorom, max. povolená rýchlosť 80km/h
Disky z ľahkých zliatin 8,5Jx19. 5-ramenné, Stern-dizajn, pneu 255/55R 19

Bezpečnostné skrutky kolies

Celolakovaná karoséria - S line špecifické nárazníky vpredu a vzadu, spodné lišty na 
dverách, zábrana proti podbehnutiu vpredu a rozšírené blatníky kolies lakované vo farbe vozidla
Mriežka chladiča v titánovočiernej farbe s vertikálnymi lamelami v hliníkovom matnom vyhotovení
Zábrana proti podbehnutiu vzadu a ozdobná lišta v platinovosivej matnej farbe
Ozdobná lišta na dverách vo farbe v platinovosivej matnej farbe  s vylisovaným nápisom quattro
Hrana predného spojlera a ozdobné prvky na vzduchových mriežkach po stranách v platinovosivej 

Bočné airbagy vpredu
Predné sedadlá elektricky nastaviteľné výškovo, pozdĺžne a sklon operadla; s elektricky 

Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklápateľné;  vpravo asférické
Kryty vonkajších spätných zrkadiel vo farbe vozidla
Integrované LED smerovky vo vonkajších spätných zrkadlách
Determálne sklá

Ukotvenie detskej sedačky ISO Fix vpredu vrátane deaktivátora airbagu spolujazdca  a v 2. 

ESC elektronický stabilizačný program 

nastaviteľnými bedernými opierkami v 4-smeroch
Operadlo zadných sedadiel delené a sklápateľné

Glanzpaket - okenné lišty hliníkové, obklad B a C stĺpika v čiernom lesklom vyhotovení
Strešné nosiče - hliníkové

Hlavové airbagy vpredu a vzadu

Audi Q7 S line  50 TDI quattro TT8
Kom. č. 733684/34-127

Technické údaje

Základná výbava

Airbag vodiča a spolujazdca

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

Kontrola zapnutia bezpečnostných pásov
Hlavové opierky na všetkých sedadlách

ASR protipreklzový systém Poťahy sedadiel v kombinácii koža/umelá koža mono.pur 550

rade sedadiel na krajných sedadlách vrátane dodatočného ukotvenia Top Tether
Päťmiestna verzia

Strop vozidla v látkovom poťahu strieborná mond
Obklad interiéru - Diamantlack silbergrau (striebornosivá)

Elektrické otváranie a zatváranie batožinového priestoru
Elektromechanická parkovacia brzda

quattro - stály pohon všetkých štyroch kolies
Adaptive air suspension sport
Audi drive select

na volante; aktívny od 60 do 250km/h
opusteniu jazdného pruhu (bez smerovky); rozpoznáva hranice jazdného pruhu; možnosť nastavenia vibrácií 

Audi pre sense front - monitoruje situáciu pred vozidlom a v prípade hroziacej kolízie 

Elektromechanické servoriadenie

upozorní akusticky/opticky a aktívnym brzdením pred prekážkou 
Systém monitorovania jazdného pruhu - upozornením napomáha predchádzať neúmyselnému opusteniu

Pozinkovaná karoséria

Start-Stop systém
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním

Náradie 

Elektronický imobilizér

LED svetlomety vpredu; LED zadné svetlá

48-V-palubná sieť
Ukazovateľ dopravných obmedzení
Tempomat
Akustický parkovací systém vzadu

Štandardné osvetlenie interiéru 
Asistent rozbehu pri stúpaní

Svetelný a dažďový senzor

Kožený volant 3-ramenný s multifunkciou plus (12 talčidiel) a funkciou radenia

GS5 / WBC - Ovládacie tlačidlá na stredovej konzole a v interiéri v čiernom sklenenom vzhľade s haptickou odozvo

Cena základného modelu s 20% DPH

Nefajčiarska výbava - 12V zásuvka vpredu a vzadu
Kryt batožinového priestoru, manuálny

Komfortná automatická klimatizácia 2-zónová

Slnečné clony vrátane osvetlených Make-up zrkadielok
Stredová opierka rúk vpredu
Koberčeky vpredu a vzadu; obklad podlahy velúr

Kontrola tlaku v pneumatikách

Doplnková výbava

Biela gletscher metalíza

Priestor na prepravu dlhých predmetov 2-ročná záruka bez obmedzenia najazdených kilometrov
3-ročná záruka na lak karosérie

Štandardné sedadlá vpredu 12-ročná záruka na prehrdzavenie karosérie
Zvýšený objem palivovej nádrže na 85 l;  Ad Blue 24 l (len pre diesel)

Ťažné zariadenie elektricky sklopné 

Bez označenia typu a technológie

Športový kožený volant 3-ramenný s multifunkciou plus ( 12 tlačidiel)  a  funkciou radenia, v spodnej časti zrezaný 

Poťahy sedadiel v kombinácii Alcantara Frequenz/koža s vylisovaným S-emblémom na operadlách predných sedadiel; stred predných sedadiel, sedadiel v 2. rade v poťahu Alcantara Frequenz; 

Vyhrievané predné sedadlá s oddelenou reguláciou

Optikpaket schwarz - balík exteriérových prvkov v čiernej farbe  -  predná maska Audi Singleframe, ozdobné lišty okolo okien, nárazníky vpredu a vzadu, ozdobná lišta na dverách s vylisovaným nápisom quattro; 
celkový vzhľad je závislý od zvoleného modelu a ďalšej príplatkovej výbay; strešné nosiče budú dodané len v čiernej farbe

Bočné airbagy vzadu (len pre krajné sedadlá v 2. rade) 

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

Kamerový systém okolia vozidla  - balík výbavy obsahuje aj parkovací systém plus vpredu a vzadu so zobrazením okolia (KA6/9X0)

Asistenčný paket Stadt (City) - sústava systémov zabezpečujúcich vyššiu bezpečnosť pasažierov pred možnou kolíziou obsahuje: Asistent rozpoznania križovatky (JX1); Audi pre sense 360°(7W3/6K8) - 
obsahuje Audi pre sense front (predný), rear (zadný) aj side (bočný); systém Audi pre sense side je funkčný do rýchlosti 60km/h a reaguje len na rozpoznané vozidlá, nie na chodcov, zver a pod.;  súčasťou balíka 
je aj asistent pri odbočovaní, vystupovaní a cúvaní; asistent pri cúvaní je aktívny do rýchlosti 10 km/h (napr. pri vyparkovávaní vozidla); v prípade hroziacej kolízie sú aktivované všetky dostupné 

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

2. rad sedadiel pozdĺžne manuálne nastaviteľný v pomere 35:30:35, sklápateľné až do roviny, vrátane možnosti nastavenia sklonu operadla; 

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

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

Nefajčiarska úprava

Kryty vonkajších spätných zrkadiel v čiernej farbe 

Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky sklápateľné s pamäťou a automatickou clonou

Matrix LED svetlomety vpredu s dynamickými smerovkami vpredu a vzadu

Komfortná stredová opierka rúk vpredu, delená pre vodiča a spolujazdca

Stmavené sklá od "B" stĺpika

Bose Premium Sound System s 3D ozvučením, 19 reproduktorov, 15-kanálový zosilňovač, celkový výkon 558 Watt; Priestorová 3D reprodukcia zvuku 

Príprava na Rear Seat Entertainment (RSE)

Zľava pre balík Komfort

Zľava pre balík Technik

Cena vozidla      s 20% DPH, z predvádzacieho režimu 

Ušetríte celkovo :  

S line Sportpaket 

 - športové sedadlá vpredu (Q1D)

 - obklad interiéru metaný česaný hliník (5TG)

 - objednaný volant bude dodaný v S line vyhotovení, t.j. s perforovanými vsadeniami a S-emblémom; hlava radiacej páky bude dodaná v perforovanej koži

Ukazovateľ vonkajšej teploty
Audi music interface vpredu - 2 x USB rozhranie s dátovou a dobíjacou funkciou 
MMI navigačný systém plus s MMI touch - farebný displej 10,1" s vysokým rozlíšením 
1540 x720; aktualizácia máp online; 3D zobrazenie miest;  individuálny osobný profil; 
inteligentné vyhľadávanie a zadávanie pomocou systému MMI touch;  1 x čítača SDXC 

Nakladacia hrana batožinového priestoru z ušľachtilej ocele

Palubný počítač s farebným displejom
Audi virtual cockpit

Asistenčný paket Tour - obsahuje: Adaptívny asistent rýchlosti (8T5), Adaptívny asistent jazdy s núdzovým asistentom (6I6), Ukazovateľ dopravných obmedzení (QR9 sériovo) a Audi presense front (6K8 
sériovo). Asistenčný systém využíva permanentné monitorovanie vozidla prostredníctvom senzorov a prednej kamery. Adaptívny asistent rýchlosti 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 obmedzovač rýchlosti (od 30km/h), asistent efektívnej jazdy, asistent pri predchádzaní 
(od 30-150km/h) aj asistent pri odbočovaní. Adaptívny asistent jazdy napomáha predchádzať neúmyselnému opusteniu jazdného pruhu (bez smerovky), rozpoznáva hranice jazdného pruhu, umožňuje 
nastavenie vibrácií na volante a je aktívny od 60 do 250km/h. Núdzový asistent v prípade zaznamenanej neaktivity vodiča, aktivuje optické, akustické i haptické upozorňovacie prostriedky. Ak následne nedôjde 
k reakcii vodiča, systém vozidlo zastaví, zabezpečí rozsvietenie varovných signálov a v prípade dostupnosti potrebných prostriedkov (podporovaná sieť operátora, a pod.) môže vyslať aj automatické tiesňové 
volanie.

Bluetooth rozhranie
10 aktívnych reproduktorov; 6-kanálový zosilňovač; celkový výkon 180 Watt

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

Strešné nosiče čierne

Servozatváranie dverí - automatické dovretie neúplne zatvorených dverí do zámku

kariet; vrátane MMI Radio plus s MMI touch response;
Audi connect Navigation & Infotainment: prepojenie vozidla s internetom

Predĺžená záruka 3 roky, max. 150 000 km

suchý zips (10) + povinná výbava (25) + 4ks reflexná vesta (20) + adaptér na zástrčku ťažného zariadenia (10) + krytka ťažného zariadenia (10) + 1l olej AudiLong Life (32) 

 - pedále a opierka nôh na strane vodiča z ušľachtilej ocele (VF1)

 - nástupné lišty s hliníkovým obkladom vpredu a vzadu, osvetlené, vpredu s S-emblémom (VT5; línia S line sériovo)

Vozidlo v predvádzacom režime: záruka na vozidlo plynie od .... ,  k odberu po ...... ,  2020

(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

Cena vozidla bez 20% DPH, z predvádzacieho režimu 



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,- EURsatelitné zabezpečenie COBRA s kartou

nosič bicyklov na ťažné zariadenie (2 ks)

nosič bicyklov na strechu

box na lyže

v cene vozidla

v cene vozidla

gumenné rohože zadné

gumenna rohož do kufra

strešný nosič

v cene vozidla 1 l olej Audi Long Life

gumenné rohože predné

Objednávam áno / nie Ponuka najžiadanejšich doplnkov

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

v cene vozidla 4 ks reflexná vesta s púzdrom


