
CENOVÁ PONUKA 

 

  
 
  

      

 

Predávajúci 

 
 
AUTONOVO a.s.  
 
Sídlo: Zvolenská cesta 40, 

97401  Banská Bystrica  
 

 

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

 

 

 

Konfigurácia vozidla 

Model: Audi A8 55 TFSI quattro TT8, 340 k/ 250 KW, TT8-Automatická prevodovka 
 

Int.č.: 200-046 Číslo karosérie: WAUZZZF82JN009508  Typový kód: 4N20DA19 
 

Najazdené cca: 12 300km         Dátum prvého prihlásenia: 10.4.2018          Záruka: 5 rokov/100 000 km      Koniec záruky: 18.3.2023 

 
 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 
 

4N20DA19 A8 55 TFSI quattro TT8, 340 k/ 250 KW, TT8-Automatická prevodovka- 94 730,-- EUR 
 

B/ Farba vozidla: 
 

F4F4 šedá vesuv metalíza  1 248,-- EUR 
 

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

WH čierna-čierna  čierna-čierna  čierna 
 

D/ Doplnková výbava: 
 

0N5 Allradlenkung - riadenie všetkých 2 194,-- EUR 
 štyroch kolies. Systém zvyšuje jazdnú 
 dynamiku a jazdný komfort 
 prostredníctvom riadenia zadnej nápravy 
 (dostupnosť v kombinácii so zvolenými 
 diskami prosíme konzultovať) 
9R1 Asistent nočného videnia 2 530,-- EUR 
 - za pomoci termovíznej kamery 
 monitoruje pohyb osôb (aj väčších 
 zvierat) a informáciu prenáša na displej 
 Audi vitual cockpitu (žltý symbol), 
 v prípade hroziacej kolízie sa ozve 
 zvukový signál a symbol sa rozsvieti na 
 červeno 
 - v prípade vybavenia vozidla Head up 
 displejom (výbava za príplatok) sa tieto 
 informácie prenášajú aj prostredníctvom 
 tohto zariadenia 
PCM Assistenz-Paket Stadt (City) 1 576,-- 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 
UF8 Audi music interface 169,-- EUR 
 - prídavné 2 x USB vzadu s dátovou a 
 dobíjacou funkciou 
9ZE Audi phone box 671,-- EUR 
IU1 Audi smartphone interface 309,-- 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; prepojenie s Apple iPhone 

 (minimálne iOS9) môže byť bezdrôtové 
6M1 Balík užitočných prvkov v batožinovom 181,-- EUR 
 priestore: sieť na batožinu, menšia 
 sieťka na ľavej strane, 12-V zásuvka a 
 nakladacia hrana z ušľachtilej ocele 
9VS Bang & Olufsen Premium Sound System s 3D1 350,-- EUR 
 zvukovou reprodukciou 
 - exkluzívny zvukový systém 
 - priestorová reprodukcia Surround Sound 
 prostredníctvom 17 reproduktorov vrátane 
 3D reprodukcie zvuku, centrálneho 
 reproduktora a subwoofera 
 - 16-kanálový zosilňovač 
 - Celkový výkon 730 Watt. 
2Z7 Bez označenia motorizácie 0,-- EUR 
6C4 Bezpečnostný balík výbavy (vpredu) 494,-- EUR 
 - centrálny airbag medzi prednými 
 sedadlami a crash-aktívne opierky hlavy 
 vpredu 
U22 Disky Alu 9Jx20, 5-ramenné, Turbinen- 4 161,-- EUR 
 dizajn, Magnesiumoptik leštené 
 pneu 265/40 R20 
6G0 DVD/CD menič a prehrávač 619,-- EUR 
 - umiestnený medzi zadnými sedadlami - 
 zásobník na 6 DVD alebo CD 
 - so stabilizátorom proti otrasom 
 - nepodporuje MP3 a WMA 
QF8 Funkcia telefonovania vzadu vrátane Audi 821,-- EUR 
 phone box bez indukčného dobíjania 
KS1 Head-up Display 1 563,-- EUR 
 - zobrazovanie informácií zo systémov na 
 čelné sklo 
GT1 Interiérové lišty (spodné) - česaný 214,-- EUR 
 hliník tmavý 
PCZ Kamerový monitorovací systém celého 1 372,-- EUR 
 okolia vozidla 



 - a parkovací systém vpredu a vzadu s 
 bočnými senzormi 
9AH Klimatizácia komfortná 4-zónová 1 394,-- EUR 
7K3 Kontrola tlaku v pneumatikách 337,-- EUR 
 a zobrazenie stavu jednotlivých 
 pneumatík prostredníctvom  Audi virtual 
 cockpitu 
QQ2 Lichtpaket Kontur/Ambiente 675,-- EUR 
 - balík prídavného osvetlenia s 
 možnosťou nastavenia farebného profilu 
 - k dispozícii sú 3 prednastavené 
 farebné profily osvetlenia plus  možnosť 
 nastavenia individuálneho farebného 
 profilu (na výber z 30 farieb) 
 - nastavenie individuálneho profilu je 
 možné prostredníctvom Audi drive 
 select-módu 
 - osvetlenie vonkajších a vnútorných 
 kľučiek dverí len v bielej farbe 
 - ostvetlené sú aj nástupné lišty vpredu 
 a vzadu 
GB1 LTE podpora pre Audi phone box 0,-- EUR 
9M9 Nezávislé kúrenie s diaľkovým ovládaním 1 727,-- EUR 
5TL Obklad interiéru - klavírový lak 843,-- EUR 
3X4 Otvor na prepravu dlhých predmetov 225,-- EUR 
N5D Poťahy - koža Valcona 675,-- EUR 
EA8 Predĺžená záruka 2+3 do 100.000km 2 921,-- EUR 
9WF Rear Seat Entertainment plus (RSE plus) 3 486,-- EUR 
 - integrovaná zábava prostredníctvom 
 dvoch Audi tabletov 
 - tablety sú odnímateľné a dajú sa 
 používať aj mimo vozidla 
 Technická špecifikácia: 
 • Antireflexná dotyková obrazovka s 
 rozlíšením 10,1 palcov (1920 x 1200 
 pixelov) 
 • Pamäť 32 GB, podpora Micro SD 
 • Pripojenie Micro USB 
 • Nastavenie pripojenia cez Bluetooth 
 4.0, WiFi 802.11 n MIMO, WiFi Direct 
 • Výstup zvuku cez integrované 
 reproduktory, zvukový systém vozidla 
 alebo slúchadlá (káblové pripojenie, 
 bluetooth) 
 • Rozlíšenie fotoaparátu 2 MP 
 • Operačný systém: Android 5.1 Lollipop 
 • Procesor: NVIDIA Tegra 4 
QW5 Rear Seat Remove 551,-- EUR 
 - centrálna riadiaca jednotka pre 
 diaľkové ovládanie komfortného vybavenia 
 a infotainmentu vozidla 
 - prostredníctvom OLED Touch displeja 
 5,7" s vysokým rozlíšením je možné 
 nastavovanie sedadiel, vyhrievania, 
 masáží, klimatizácie, osvetlenia 
 interiéru, slnečných roliet 
 - umožňuje ovládanie médií, či diskrétne 
 telefonovanie vzadu a mnoho ďalších 
 funkcií. 
7HC Rozšírená kožená výbava 3 824,-- EUR 
 nasledovné časti sú potiahnuté kožou 
 Feinnappa s ozdobným stehom: 
 - stredová konzola, lakťové opierky rúk 
 vo dverách 

 - kryt airbagu na volante 
 - vrchná časť palubnej dosky a parapety 
 dverí 
PS8 Sedadlá komfortné kontúrované vpredu 1 755,-- EUR 
 elektricky nastaviteľné s pamäťou 
PE6 Sedadlá krajné dve vzadu elektricky 4 190,-- EUR 
 nastaviteľné 
 - 3-miestne sedadlá vzadu, dve krajné 
 elektricky nastaveiteľné 
 - elektricky nastaviteľné bederné 
 opierky vpredu a vzadu na dvoch krajních 
 sedadlách 
 - komfortné opierky hlavy vzadu 
 - vyhrievanie sedadiel vpredu a vzadu 
 - elektricky nastaviteľná slnečná roleta 
 na zadnom skle a na zadných bočných 
 oknách 
4D2 Sedadlá masážne a klimatizované vpredu a 3 779,-- EUR 
 vzadu 
 - masážna funkcia 3 stupne intenzity a 7 
 programov 
 - klimatizačná funkcia 3 stupne 
 intenzity 
GS5 Senzorické ovládacie tlačidlá v čiernom 271,-- EUR 
 sklenenom vzhľade na stredovej konzole 
 vrátane rozšírených prvkov interiéru v 
 hliníkovom vyhotovení 
GZ2 Servozatváranie dverí - automatické 765,-- EUR 
 dovretie neúplne zatvorených dverí do 
 zámku 
PDG Sklá - dvojité zasklenie, izolačné 1 350,-- EUR 
 s UV filtrom 
QL5 Stmavené sklá od "B" stĺpika (Privacy 551,-- EUR 
 Verglasung) 
3FB Strešné okno panoramatické sklenené 1 811,-- EUR 
 - jednodielne, elektricky nastaviteľné, 
 tónované, so slnečnými roletkami a 
 komfortným ovládaním 
6NQ Strop vozidla v čiernom látkovom poťahu 394,-- EUR 
8S3 Svetlá Matrix-LED na čítanie vzadu 280,-- EUR 
 - nastaviteľné prostredníctvom Rear Seat 
 Remot 
1D3 Ťažné zariadenie 1 462,-- EUR 
 - elektricky výklopné so stabilizačným 
 programom 
Q0B Tuner TV a rádiový digitálny 2 226,-- EUR 
 - príjem závislý od lokálnej digitálnej 
 siete 
2ZM Volant - multifunkčný, kožený,4-ramenný 269,-- EUR 
 s funkciou radenia, vyhrievaný 
9JB Výbava pre fajčiarov 90,-- EUR 
 - popolník a zapalovač vpredu a vzadu s 
 osvetlením 
9Z3 Zásuvka 230V 190,-- EUR 
 - maximálny výkon 150 W (funkčná pri 
 naštartovanom motore, umiestnenie 
 namiesto zapalovača, resp. 12V zásuvky 
 vzadu 
PCN Asistent paket tour      2 531,-- EUR 
PX6 HD Matrix LED svetlomety     1 799,-- EUR 
7BG Komplet zimná sada kolies 265/40 R20          4 080,– EUR 
 
 

 
 
 

V cene vozidla  komplet zimná sada kolies +  
konanie na obvodnom úrade + kontrola originality + návod na obsluhu v Slovenskom jazyku 

 

 

 

 

E/ Medzisúčet: 158 653,– EUR 

F/ Osobitné podmienky (z vybraných položiek) zľava 51,6%: - 81 953,– EUR 
 

 

G/ Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR: 76 700-- EUR 

H/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR:  63 916,66– 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" - počas plánovanej záručnej opravy a pri servisných akciách nárok na náhradné vozidlo bezplatne 



 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 


