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Predávajúci 

 
 
AUTONOVO a.s.  
 
Sídlo: Zvolenská cesta 40, 

97401  Banská Bystrica  
 

 

Zástupca: Filip Trochan 
Kontakt: 0902 979 905, ftrochan@autonovo.sk,  
 

Bankové spojenie: UNICREDIT BANK, 1064639000/1111 
IBAN : SK02 1111 0000 0010 6463 9000 BIC/SWIFT:  
UNCRSKBX 
 

 

 

 
Konfigurácia vozidla 

Model: Audi A6 Design 45 TDI quattro TT8, 231k/ 170KW, TT8-Automatická prevodovka 
 

Int.č.: 200-065 Číslo karosérie: WAUZZZF25LN047216  Typový kód: 4A2CTA 
 

Najazdené cca:  5 314 km         Dátum prvého prihlásenia: 04.02.2020          Záruka: 5 rokov / do 100 000km / koniec 2.12.2024       
 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 
 

4A2CTA A6 Design 45TDI quattro TT8, 231k/ 170KW, TT8-Automatická prevodovka- 63 780,-- EUR 
 

B/ Farba vozidla: 
 

0E0E čierna mythost metalíza  1 125,-- EUR 
 

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

FZ čierna-čierna  čierna  čierna 

D/ Doplnková výbava: 
 

1BK Adaptive air suspension 2 249,-- EUR 
9PF Adaptívne stierače čelného skla s 406,-- EUR 
 integrovanými ostrekovacími dýzami 
4X4 Airbagy - bočné vzadu 406,-- EUR 
PCZ Kamerový sytém okolo celého vozidla  2 587,-- EUR 

 A parkovací system vpredu a vzadu s ukazatelom 
okolia 

PCC Assistenčný balík Tour - 1 956,-- EUR 
 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 
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 
IT3 Audi connect Navigácia & Infotainment 0,-- EUR 
 plus - služby (IT3): prepojenie vozidla 
 s internetom prostredníctvom zabudovanej 
 SIM-karty vo vozidle. Umožňuje 

 využívanie nasledovných služieb (náklady 
 na dátové pripojenie sú zahrnuté v cene 
 služieb) – vyhľadávanie bodov záujmu 
 (POI - Point of Interest), dopravné 
 informácie, cestovanie, parkovanie, 
 správy, obmedzenia, kalendár, počasie, 
 ceny pohonných hmôt, prediktívne 
 navádzanie k cieľu, prístup na myAudi, 
 prístup k SMS, e-mailom a dostupným 
 sociálnym sieťam napr. Twitter, prístup 
 k navigácii prostredníctvom Google 
 Earth™, online rozšírienie interakcie 
 prirodzeného jazyka, online vyhľadávanie 
 navigačných cieľov, pokročilé 
 zobrazovanie cieľov na 3D mape atď. 
 Využívanie služieb ako streamovanie 
 online médií, hotspot WLAN, online 
 rádio, streamovanie cez Amazon Alexa 
 vyžaduje zakúpenie dátového balíka. Viac 
 informácií nájdete 
 nahttps://www.audi.sk/inovacie/audi- 
 connect/baliky-a-funkcie 
9ZE Audi phone box 562,-- EUR 
IU1 Audi smartphone interface 282,-- 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 
9VD Audi sound system 428,-- EUR 
 - 10 aktívnych reproduktorov 
 - 6-kanálový zosilňovač 
 - výkon 180 Watt 
7P1 Bederné opierky vpredu, el. nastaviteľné 315,-- EUR 
2Z0 Bez označenia typu a objemu 0,-- EUR 
Q0B Digitálny TV a rádiový tuner (príjem 1 519,-- EUR 



 závislý od lokálnej digitálnej siete) 
4E7 Elektrické otváranie a zatváranie veka 596,-- EUR 
 batožinového priestoru 
PXC HD Matrix LED svetlomety s ostrekovačmi 2 362,-- EUR 
 a dynamickými smerovkami vpredu;  zadné 
 LED svetlá s dynamickými smerovkami  a 
 svetelnou animáciou 
9AQ Klimatizácia komfortná 4-zónová 900,-- EUR 
PGB Komfortný kľúč (bezkľúčová manipulácia) 1 508,-- EUR 
 a alarm s funkciou proti odtiahnutiu; 
 vrátane senzorického otvárania 
 batožinového priestoru 
QQ2 Kontur/Ambiente Lichtpaket  - balík 280,-- EUR 
 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 
GB1 LTE podpora pre Audi phone box 0,-- EUR 
9M9 Nezávislé kúrenie s diaľkovým ovládaním 1 912,-- EUR 
5MG Obklad interiéru -  Nussbaumwurzel 371,-- EUR 
 naturell (orech prírodný) 
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 
EA8 Predĺžená záruka 2+3 do 100.000km 1 329,-- EUR 
$V6 PV6 Sedadlá elektricky nastaviteľné obidve 0,-- EUR 
 s pamäťou 
 - elektricky 
 nastaviteľá výška, vzdialenosť a sklon 
 sedadla, a taktiež sklon operadla (v 

 kombinácii s PS8 alebo Q4Q) 
PS8 N5D Sedadlá vpredu komfortné s poťahom koža5 138,-- EUR 
 Valcona 
4A3 Sedadlá vpredu vyhrievané 428,-- EUR 
GZ2 Servozatváranie dverí 719,-- EUR 
 - elektrické dovretie predných a zadných 
 dverí 
2C7 Stĺpik volantu elektricky nastaviteľný v 450,-- EUR 
 dvoch smeroch 
QL5 Stmavené sklá od "B" stĺpika (Privacy 507,-- EUR 
 Verglasung) 
6E3 Stredová opierka rúk vpredu 225,-- 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 
1D8 Ťažné zariadenie - príprava na montáž 225,-- EUR 
 - kabeláž 
 - zásuvka 
 - prispôsobené chladenie motora 
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 
6XL Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky 112,-- EUR 
 sklápateľné, s automatickou clonou a 
 Memory funkciou 
VC2 Zariadenie pre otváranie garážovej brány 282,-- EUR 
PNQ Navigačný systém plus s MMI touch              2 693,– EUR 
Zimná komplet sada kolies 17“                                1 920,– EUR 
  
 

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

 

 

 

E/ Medzisúčet: 99 856,– EUR 

F/ Osobitné podmienky (z vybraných položiek) zľava 40%: - 39 956,– EUR 
 

 

G/ Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR:  59 900,-- EUR 

H/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR:  49 916,66,-- 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" - pri servisných akciách nárok na náhradné vozidlo bezplatne 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

 


