
CENOVÁ PONUKA 

 

  
 
  

      

 

Predávajúci 

 
 
AUTONOVO a.s.  
 
Sídlo: Zvolenská cesta 40, 

97401  Banská Bystrica  
 

 

Zástupca: Filip Trochan – 0902979905 ,ftrochan@autonovo.sk 
 

 

 

 
Konfigurácia vozidla 

Model: Audi A6 Avant Design 50 TDI quattro TT8, 286 k/ 210 KW, TT8-Automatická prevodovka 
 

Int.č.: 200-055 Číslo karosérie: WAUZZZF24KN064099  Typový kód: 4A5CGA 
 

Najazdené cca: 5 629km         Dátum prvého prihlásenia: 20.2.2019          Záruka: 5 rokov/100 000 km      Koniec záruky: 7.2.2024 
 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 
 

4A5CGA18 A6 Avant Design 50 TDI quattro TT8, 286 k/ 210 KW, TT8-Automatická prevodovka- 65 640,-- EUR 
 

B/ Farba vozidla: 
 

2Y2Y biela gletscher metalíza  1 125,-- EUR 
 

C/ Farba interiéru: Farba palubnej dosky: Farba koberca: 
 

MP čierna-čierna-šedá  čierna  čierna 
 

D/ Doplnková výbava: 
 

1BK Adaptive air suspension 2 249,-- EUR 
4X4 Airbagy - bočné vzadu 406,-- EUR 
PCC Asistent Paket Tour 1 956,-- EUR 
 - Adpative cruise control a Asistent 
 udržiavania jazdného pruhu vrátane 
 asistenta núdzového zastavenia 
 - Asistenčný systém využíva permanentné 
 monitorovanie vozidla. 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, asistent 
 efektívnej jazdy, asistent pri 
 predchádzaní aj asistent pri odbočovaní. 
PCM Assistenz-Paket Stadt (City) 1 632,-- EUR 
 - sústava systémov zabezpečujúcich 
 vyššiu bezpečnosť pasažierov obsahuje: - 
 Asistent rozpoznania križovatky 
 - Audi pre sense rear (vzadu) 
 - Audi side assist vrátane upozornenia 
 pri vystupovaní a monitorovania 
 dopravnej situácie za vozidlom 
IT1 Audi connect Navigation & Infotainment 0,-- EUR 
WK8 Audi design selection 879,-- EUR 
 - nástupné lišty vpredu a vzadu, 
 hliníkové a osvetlené, bez nápisu 
 - Kontur/Ambiente Lichtpaket  - balík 
 prídavného osvetlenia s možnosťou 
 nastavenia farebného profilu 
 - štandardné sedadlá 
 - koberčeky vpredu a vzadu s dvojitým 
 lemom 
9ZE Audi phone box 562,-- EUR 
$U1 IU1 Audi smartphone interface 0,-- EUR 
 - umožňuje prepojenie smartfónu s 

 vozidlom a komfortné zobrazenie obsahu 
 prostredníctvom USB pripjenia na MMI- 
 displeji 
 - ovládanie je možné cez MMI prípadne 
 hlasom prostredníctvom smartfónu 
9VS Bang & Olufsen Premium sound System s 3D1 294,-- EUR 
 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 
7P1 Bederné opierky vpredu, el. nastaviteľné 315,-- EUR 
2Z0 Bez označenia typu a objemu 0,-- EUR 
4GR Čelné sklo vyhrievané (bezdrôtové) 664,-- EUR 
 - akustické a klimakomfortné 
46Q Disky Alu 8,5Jx21, 5 dvojitých ramien 3 824,-- EUR 
 Audi Sport,pneu 255/35 R21 
PHZ Dynamik-Allradlenkung - systém kombinuje 2 137,-- EUR 
 prednosti dynamického riadenia s 
 riadením všetkých štyroch kolies. 
 Natáčaním kolies zadnej nápravy sa 
 zvyšuje dynamika a komfort jazdy 
9JC Fajčiarska výbava 68,-- EUR 
PXC HD Matrix LED svetlomety s ostrekovačmi 2 362,-- EUR 
 a dynamickými smerovkami vpredu;  zadné 
 LED svetlá s dynamickými smerovkami  a 
 svetelnou animáciou 
KS1 Head up display - zobrazovanie 1 574,-- EUR 
 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 
7HF Interiérové prvky v pravej koži 1 563,-- EUR 
 (celokožený interiér) - nasledovné prvky 
 sú potiahnuté v koži 
 - palubná doska, parapety dverí, opierka 
 rúk vo dverách a stredová konzola  - 
 farebné vyhotovenie je prispôsobené 
 zvolenej farbe interiéru 
PCZ Kamerový monitorovací systém celého 1 294,-- EUR 
 okolia vozidla 
 - a parkovací systém vpredu a vzadu s 
 bočnými senzormi 
9AQ Klimatizácia komfortná 4-zónová 900,-- EUR 
PGB Komfortný kľúč - vrátane senzorického 944,-- EUR 
 ovládania a elektrického otvárania a 
 zatvárania veka batožinového priestoru 
 - plus alarm 
GB1 LTE podpora pre Audi phone box 0,-- EUR 
PNQ MMI navigačný systém plus s MMI touch - 3 733,-- EUR 
 vyšší stupeň navigačného systému 
 -  farebný displej 10,1" s vysokým 
 rozlíšením 1540 x720 
 - Audi virtual cockpit 
 - individuálny osobný profil - možnosť 
 nastavenia ergonómie, infotainmentu, 
 podvozku a pod. (v závislosti od ďalšej 
 výbavy); celkovo je možné nastaviť až 6 
 osobných profilov 
 - Audi connect Navigation & Infotainment 
 (portfolio podľa dostupnosti) 
9M9 Nezávislé kúrenie s diaľkovým ovládaním 1 799,-- EUR 
4ZD Optikpaket schwarz 675,-- EUR 
 - exteriérové doplnky v čiernom 
 vyhotovení 
 - čierne prvky v oblasti prednej masky 
 Audi Singleframe, čierne lišty na 
 bočných oknách a nárazníkoch vpredu a 
 vzadu 
 - konečný vzhľad závisí od zvoleného 
 modelu a ďalšej príplatkovej výbavy 
GS5 Ovládacie tlačidlá na stredovej konzole 337,-- EUR 
 a v interiéri v čiernom sklenenom 
 vzhľade so senzorickou odozvou 
 - vrátane rozšírených prvkov interiéru v 
 hliníkovom vyhotovení 
N0Q Poťahy - koža Valcona s lemovkou 1 462,-- EUR 
EA8 Predĺžená záruka 2+3 do 100.000km 1 329,-- EUR 
GH2 quattro so športovým diferenciálom 1 687,-- EUR 
QV3 Rádiový tuner digitálny (príjem závislý 483,-- EUR 
 od lokálnej digitálnej siete) 
$V6 PV6 Sedadlá elektricky nastaviteľné obidve 0,-- EUR 
 s pamäťou 
 - elektricky 
 nastaviteľá výška, vzdialenosť a sklon 

 sedadla, a taktiež sklon operadla 
4A4 Sedadlá vpredu a vzadu vyhrievané 428,-- EUR 
PS8 Sedadlá vpredu komfortné 2 496,-- EUR 
GZ2 Servozatváranie dverí 719,-- EUR 
 - elektrické dovretie predných a zadných 
 dverí 
VW0 Sklá - bočné akustické dvojité zasklenie 562,-- EUR 
 - zníženie vonkajšieho hluku 
3Y4 Slnečné rolety na zadných bočných oknách 315,-- EUR 
 mechanické 
4L6 Spätné zrkadlo automaticky zacloniteľné 222,-- EUR 
2C7 Stĺpik volantu elektricky nastaviteľný v 450,-- EUR 
 dvoch smeroch 
QL5 Stmavené sklá od "B" stĺpika (Privacy 507,-- EUR 
 Verglasung) 
3S2 Strešné nosiče čierne 0,-- EUR 
3FU Strešné okno panoramatické sklenené 2 126,-- EUR 
 - 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 
6NQ Strop vozidla v čiernom látkovom poťahu 360,-- EUR 
7K3 Systém kontroly tlaku v pneumatikách 337,-- EUR 
QE1 Systém odkladacích priestorov v 90,-- EUR 
 interiéri 
 - dva držiaky na poháre v stredovej 
 opierke vzadu 
 - dve 12V zásuvky vzadu 
 - sieť v batožinovom priestore 
1D4 Ťažné zariadenie - sklopné; integrovaná 1 114,-- EUR 
 sklopná zásuvka pod nárazníkom umožňuje 
 plnohodnotné využitie elektrických 
 spotrebičov počas jazdy v prívesnom 
 vozidle 
QR9 Ukazovateľ rýchlostných obmedzení 225,-- EUR 
 - na báze kamerového systému sú 
 zaznamenávané a následne zobrazované 
 informácie o rýchlostných obmedzeniach z 
 rôznych bezpečnostných dôvodov 
 - možnosť zobrazovania aj 
 prostredníctvom Head up displeja ak je 
 súčasťou výbavy 
1XP Volant - kožený, multifunkčný, 3-ramenný 342,-- EUR 
 športový s funkciou radenia, vyhrievaný 
6XL Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky 394,-- EUR 
 sklápateľné, s automatickou clonou a 
 Memory funkciou 
VC2 Zariadenie pre otváranie garážovej brány 282,-- EUR 
4D8 Masážne a klimatizované sedadlá vpredu        1 744,–EUR    
2F1 Audi connect kľúč otváranie vozidla mobilom (NFC) 
6I6 NOTFALL assistent                                                 394,–EUR 
       

 
 
 
 

V cene vozidla konanie na obvodnom úrade + kontrola originality + návod na obsluhu v Slovenskom jazyku 
 
 
 

 

 

 

 

E/ Medzisúčet: 115 999,6,– EUR 

F/ Osobitné podmienky (z vybraných položiek) zľava 36%: - 41 999,6,– EUR 
 

 

G/ Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR: 74 000,-- EUR 

H/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR:  61 666,66,– EUR  
 

 

 
Kúpou vozidla Audi získava zákazník prémiové benefity v cene vozidla: 
- garancia mobility - pomoc v núdzi na území celej EU cez operátora 0800 145 136 
- "Audi for Audi" - počas plánovanej záručnej opravy a pri servisných akciách nárok na náhradné vozidlo bezplatne 
           
 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


