
Model GEACAE19

Motor: elektro Výkon kW : 300

Batéria: 95-kWh-Lithium-Ion Max krútiaci moment Nm pri ot/min: 664

Hmotnosť celková/užitočná (kg): 3150/595 Zrýchlenie z 0 - 100 km/h: 5,7 s

Počet miest na sedenie: 5 Max. rýchlosť km/h: 200

Číslo karosérie / Číslo motora: WAUZZZGE0LB032150 / EAS 041553 Spotreba kombinovaná v kWh/100 km: 26,0 - 21,9

Stav najazdených km: 10 km Emisie CO2 (g/km)/Energetická trieda: 0 / A+

Farba vozidla: Y6Y6 Catalunyanrot metalíza Farba interiéru: MP Čierna

88 530,00 €

Obj. kód Cena v EUR

Y6Y6 1 125,00

WBT
309,00
225,00
900,00

1 484,00
428,00

1 407,00
393,00

1 630,00

6 776,00
1BK 0,00

WQS 1 553,00

2F1 181,00

3FU 1 676,00

3S2 450,00

4ZD 675,00

5TG 450,00

6FJ 119,00

7HM 394,00

N7K 0,00

PC2 450,00

PCC 1 996,00

QV3 483,00
1D2 889,00
3Y4 225,00
5ZC 169,00
7D5 169,00

7X5 393,00

JS1 507,00
KA2 529,00

1S1 29,00

3F1 326,00

9S9 169,00

9VS 866,00

9ZE 562,00

GA2 90,00

GS5 242,00

NJ2 135,00

PCM 1 182,00

Q1D 714,00

QE1 135,00

QL5 507,00

QQ2 646,00

-1750,00

Cenníková cena vozidla s 20% DPH                                                                                                                                                                                        (cena pre poistenie) 111 592,00 EUR          

102 592,00 EUR          

85 493,33 EUR             

10 750,00 EUR     

 - elektricky nastaviteľné bederné opierky vpredu - horizontálne a vertikálne, v 4 smeroch (7P1) 

Ťažné zariadenie sklopné, uzamykateľné; stabilizácia prívesu prostredníctvom ESC

Audi e-tron Sportback S-line 55 quattro
Kom. č. 734713

Technické údaje

Cena základného modelu s 20% DPH

Komfortná nezávislá klimatizácia - umožňuje komfort naprogramovania vyhriatia/vychladenia kabíny na požadovanú teplotu pred jazdou. Umožňuje tiež prednastavenie 
vyhrievania sedadiel, klimatizovania sedadiel, vyhriatia volantu, ako aj vyhrievania skiel (ak sú tieto prvky súčasťou výbavy vozidla). Programovanie/aktivácia 
prostredníctvom MMI alebo smartfónu. V kombinácii s bezkľúčovou manipuláciou možnosť spustenia krátkeho intenzívneho programu klimatizácie pri odomknutí vozidla.

Ovládacie tlačidlá v čiernom sklenenom vzhľade s haptickou odozvou na lište s ovládacími tlačidlami pod dotykovým displejom klimatizácie a lište s ovládačmi svetiel; 
puzdro 12-V zásuvky v hliníkovom vyhotovení;

Audi virtual cockpit plus - inovatívny a plne digitálny 12,3" displej s možnosťou flexibilného zobrazovania širokého spektra informácií zo systémov vozidla (MMI, navigačný 
systém); 2 možnosti grafického zobrazenia displeja: štandradné a "e- tron Sport" ; ovládanie prostredníctvom multifunkčného volantu prostredníctvom tlačidla VIEW; 
prostredníctvom MMI možnosť nastavenia až 6 osobných profilov a jeden hosťovský profil (ergonómia, infotainment, atď), pri opustení vozidla bude zapamätaný na kľúči 
posledne aktivovaný profil, pri opätovnom odomknutí vozidla sa zobrazí na displeji osobný pozdrav priradený k danému profilu;

Bang & Olufsen Premium sound System s 3D 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;

Audi phone box s bezdrôtovým nabíjaním (Wireless Charging) - univerzálna priehradka (170 x 87 mm) zabudovaná v stredovej konzole s možnosťou nasledovných funkcií: 
dobíjanie mobilného telefónu prostredníctvom USB rozhrania, alebo bezdrôtovo - Wireless Charging (Qi-standard); pripojenie mobilného telefónu na vonkajšiu anténu 
vozidla - lepší príjem signálu a nižšie žiarenie v interiéri; funkcia autotelefónu prostredníctvom SIM karty alebo rSAP prepojenia s mobilným telefónom; podpora LTE; 
upozornenie na zabudnutý telefón v priehradke; aktuálny stav nabitia; pre Apple iPhone (Generácie 5 až 7 a iPhone SE) je dostupná indukčná nabíjačka v ponuke 
originálneho príslušenstva Audi

Catalunyanrot metalíza

Miestošetriace rezervné koleso
Zdvihák

2.  nabíjacia zásuvka (AC) na strane spolujazdca (Upozornenie: nie je možné súčasné nabíjanie z oboch strán)
Kamera vzadu - umožňuje monitorovanie priestoru za vozidlom, zobrazenie na displeji MMI 

Kontur/Ambiente Lichtpaket, viacfarebný - balík prídavného LED osvetlenia s možnosťou nastavenia individuálneho farebného profilu - k dispozícii 6 prednastavených 
farebných profilov, 30 farieb - kontúrované osvetlenie dverí vpredu a vzadu, stredovej konzoly vpredu a palubnej dosky vrátane osvetleného znaku e-tron; osvetlenie 
obkladu dverí vpredu a vzadu, odkladacích priečinkov vo dverách vpredu a stredovej konzoly vpredu;

Doplnková výbava

Parkassistent - aktívny akustický a optický parkovací systém vpredu a vzadu s funkciou automatického zaparkovania; vozidlo na pokyn vyhľadáva pomocou ultrazvukových 
senzorov vhodné priečne a pozdĺžne parkovacie miesta; vypočíta ideálnu parkovaciu dráhu a prevezme riadenie; vodič iba  radí systémom požadovanú rýchlosť, pridáva plyn 
a brzdí 

Mechanická slnečná roleta na zadných bočných oknách 
Opierky hlavy na predných sedadlách variabilne nastaviteľné v troch smeroch (výška, sklon, vzdialenosť od temena)
DVD prehrávač - zabudovaný v príručnej skrinke; podporuje formáty MP3, WMA a AAC.

Optikpaket schwarz (čierny) - balík exteriérových doplnkov v čiernej farbe  - prvky na prednom a zadnom nárazníku; lem mriežky chladiča Singleframe; lišty okolo okien; 
vyhotovenie sa môže meniť v závislosti od ostatnej výbavy

Obklad interiéru - Aluminium matt gebürstet dunkel - česaný hliník matný tmavý

Adaptive air suspension

Interiér S line

Akciová cena vozidla bez 20% DPH

Ušetríte celkovo : 

Zľava pre balík Komfort

Držiak na stenu pre nabíjaciu sadu

Assistenz-Paket Stadt (City) - sústava systémov zabezpečujúcich vyšší komfort a bezpečnosť jazdy najmä v meste obsahuje: multifunkčnú kameru (QK1), asistent 
rozpoznania a prejazdu križovatky (JX1); asistent pre monitorovanie situácie za vozidlom - pri vystupovaní, cúvaní (do 10km/h), mŕtveho uhla pri predchádzaní (7Y1) a Audi 
pre sense rear - v prípade hroziacej kolízie sa dotiahnu bezpečnostné pásy vpredu aj vzadu, zavrú sa všetky okná vrátane strešného, sedadlá sa vrátia do základnej polohy a 
rozsvietia sa výstražné smerovky (7W3)
Športové sedadlá vpredu - manuálne nastaviteľné výškovo, pozdĺžne, sklon
Balík odkladacích priestorov v interiéri a batožinovom priestore - 2 x držiak na poháre na stredovej opierke rúk vzadu, obklad úložného priestoru pre rezervné koleso, sieť 
na upevnenie batožiny a bočné sieťky v batožinovom priestore
Stmavené sklá od "B" stĺpika

(Navyše ziskavate: 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

Akciová cena vozidla      s 20% DPH    (online bonus do 31.07.2020)

Komfort - akciový balík výbav obsahuje:

6E3/WBT Komfortná stredová opierka rúk vpredu
9AQ/WBT Komfortná automatická klimatizácia 4-zónová 
PG3 - Alarm s funkciou proti odtiahnutiu a komfortný kľúč

IU1/WBT Audi smartphone interface

PV3 - Elektricky nastaviteľné sedadlá vpredu, pre vodiča s pamäťou
6XL - Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky sklápateľné s pamäťou a automatickou clonou
PX6 - Matrix LED svetlomety, vrátane dynamických  LED smeroviek vpredu a vzadu a zadné LED svetlá 

Komfort - hodnota akciového balíka spolu

4A3 - Vyhrievané predné sedadlá

Kryty vonkajších spätných zrkadiel v čiernej farbe 

 - nástupné lišty s hliníkovými vsadeniami vpredu, osvetlené, s nápisom S (VT5)

Strešné nosiče čierne

 - emblémy  (6F7)
 - strop vozidla v čiernom látkovom poťahu (6NQ)

Rádiový tuner digitálny

Assistenzpaket Tour - sústava systémov zabezpečujúcich vyšší komfort a bezpečnosť jazdy na dlhších trasách mimo mesta obsahuje: Adaptívny  asistent jazdy vrátane 
adaptívneho tempomatu (8T5/6I6) - v rámci systémových možností udržuje automaticky nastavenú rýchlosť a odstup od vpredu idúceho vozidla, vrátane asistenta pre 
jazdu v kolóne s funkciou Stop&Go, systém rozpoznáva jazdné pruhy a udržuje vozidlo v strede pruhu, účinný v rozmedzí od 0-250 km/h ; Obmedzovač rýchlosti - zabraňuje 
prekročeniu nastavenej rýchlosti (od cca 30 km/h), zrušenie je možné dôrazným šliapnutím na plynový pedál tzv. kick-down; Asistent vyhýbania - upozorní výstražným 
signálom na prekážku, dokáže automaticky pribrzdiť a mierne korigovať riadenie (účinný od 30-150km/h); Asistent pri odbočovaní -monitoruje situáciu pred i za vozidlom 
pri odbočovaní, upozorní výstražným signálom na prekážku, dokáže automaticky pribrzdiť a mierne korigovať riadenie, účinný pri rýchlosti cca 10km/h; Asistent efektivity - 
automaticky prispôsobí rychlosť podľa vyhodnotenia z navigačných údajov a ukazovateľa dopravných obmedzení; ; Núdzový asistent - v prípade neaktivity vozdiča aktivuje 
automatické zabrzdenie vozidla, zapnutie výstražných smeroviek a môže vyslať núdzové volanie;  Ukazovateľ dopravných obmedzení (QR9) - zobrazuje  dopravné značky na 
displeji; obsahuje multifunkčnú kameru (QK1)

 - koberčeky vpredu a vzadu s kontrastným stehom

Audi connect kľúč - prepojenie so smarfónom, kedy smartfón funguje ako digitálny kľúč od vozidla; umožňuje odomykanie, zamykanie aj naštartovanie vozidla; verifikácia 
prostredníctvom my Audi

Panoramatické strešné okno -  dvojdielne, elektricky nastaviteľná predná časť, s možnosťou komfortnej manipulácie prostredníctvom diaľkového ovládania,  elektricky 
nastaviteľná roleta (celoplošne)

Strmene kotúčových bŕzd lakované v oranžovej farbe vpredu a vzadu, 18"; vpredu s nápisom e-tron

Vrchná časť palubnej dosky a interiérové prvky v umelej koži 

Poťahy sedadiel v kombinácii Alcantara Frequenz/koža s vylisovaným S emblémom; vrátane vsadení vo dverách v poťahu Alcantara, stredová opierka rúk vpredu v koži ak je 
súčasťou výbavy



Cena
25,- EUR
20,- EUR
32,- EUR
10,- EUR
70,- EUR
55,- EUR

130,- EUR
275,- EUR
750,- EUR
190,- EUR
10,- EUR
10,- EUR

165,- EUR
715,- EUR
250,- EUR

1 500,- EUR

Bočné airbagy vpredu Strop vozidla v látkovom poťahu v svetlosivej farbe

Základná výbava

Airbag vodiča a spolujazdca Látkové poťahy sedadiel - Effekt

Kontrola zapnutia bezpečnostných pásov s rozpoznaním obsadenosti sedadiel MMI navigačný systém plus s MMI touch response - s online akutalizáciou dát 
Hlavové opierky na všetkých sedadlách prostredníctvom myAudi, 3D zobrazenie máp, TMC dopravné informácie, systém aktívne 

Hlavové airbagy vpredu a vzadu Obklad interiéru - lak sivý graphit

od 5 km/h; systém je schopný rozpoznať chodca do 85 km/h a vozidlo do 250km/h 1 x SDXC čítačka kariet
Audi pre sense basis - v prípade hroziacej kolízie dotiahne bezpečnostné pásy, MMI Radio plus s MMI touch response

Audi pre sense front - monitoruje situáciu pred vozidlom a v prípade hroziacej kolízie monitoruje jazdu (obmedzenia, preťaženie trasy, a pod.), kapacita až 10 navigačných 
upozorní akusticky/opticky/hapticky a aktívnym brzdením pred prekážkou; aktívny medzicieľov

ASR protipreklzový systém Spodný farebný displej 8,6" (1280x660) s akustickou a haptickou odozvou pre nastavenie 
ABS brzdy s antiblokovacím systémom klimatizácie a rukopis

zatvorí okná a rozsvieti výstažné svetlá Vrchný farebný dislplej 10,1" (1540x720) s akustickou a haptickou odozvou pre 
ESC elektronický stabilizačný program zobrazenie a ovládanie navigácie, médií a funkcií vozidla

quattro - plne elektrický pohon všetkých štyroch kolies zosilňovač, max. výkon spolu 180W

Adaptive air suspension sport Bluetooth rozhranie - nasledovné funkcie sú podporované: handsfree prostredníctvom 

EBV brzdy s elektronickým rozdeľovaním brzdnej sily Audi virtual cockpit s farebným displejom 12,3" s možnosťou zobrazenia navigácie
EDS elektronická uzávierka diferenciálu Audi sound systém - zvukový systém vrátane 10 aktívnych reproduktorov, 6 - kanálový 

(napr. v zákrutách) a nižšia námaha pri riadení (napr. pri parkovaní); prevodový pomer Audi music interface -2 x USB-A-rozhranie na prenos dát i dobíjanie; umožňuje prehrávanie 

závislý od uhla natočenia volantu; účinok posilňovača riadenia je závislý od rýchlosti vozidla hudby z prenosného zariadenia (MP3, smartfón a pod.)

Audi drive select reproduktorov a mikrofónu zabudovanom v strope; možnosť pripojenia dvoch mobilných 

Progresívne riadenie - zvýšená dynamika jazdy a komfort pomocou priameho riadenia telefónov (2x HFP/PBAP); zobrazenie prichádzajúcich SMS správ a e-mailov (MAP)

Elektromechanická parkovacia brzda  licencia na 3 roky, nutná vlastná dátová SIM karta alebo prepojenie rSAP cez mobilný telefón

Plne elektrický pohon Audi connect Notruf & Service s možnosťou ovládania vozidla  - služby tiesňového volania 

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním Audi connect & Infoteinment - online služby (e-tron plánovanie trás, Google Earth, dopravné

Elektronický imobilizér informácie, online radio, hybridné rádio, POI-zaujímavé miesta, e-mail, kalendár, a pod.),

Asistent rozbehu pri stúpaní ovládania vybraných funkcií pomocou aplikácie v mobilnom telefóne: zobrazenie aktuálneho 

Upozornenie pri opustení jazdného pruhu - systém upozorní na neúmyselné opustenie stavu vozidla, vyhľadanie vozidla-určenie parkovacej polohy, vzdialené nastavenie nabíjania, 

Tempomat s obmedzovačom rýchlosti (e Call) a servisných služieb Audi connect. Služby Audi connect Remote & Control umožňujú 

Akustický parkovací systém vpredu a vzadu prepojenie vozidla so smartfónom. Medzi služby Remote & Control patrí napríklad možnosť 

LED predné svetlomety; LED zadné svetlá Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné a vyhrievané

Svetelný a dažďový senzor Integrované LED smerovky vo vonkajších spätných zrkadlách

jazdného pruhu bez smerovky, monitoruje jazdné pruhy, udržuje líniu prostredníctvom ovládanie nezávislej klimatizácie, odomknutie/zamknutie vozidla a iné funkcie, ktoré je 

korigujúcich  zásahov do riadenia možné ovládať na diaľku. Podmienkou funkčnosti je verifikovaný účet na my.audi.com.

pred jazdou. Programovanie/aktivácia prostredníctvom MMI alebo smartfónu. V kombinácii Bez strešných nosičov

s bezkľúčovou manipuláciou možnosť spustenia krátkeho intenzívneho programu klimatizácie Celolakovaná karoséria 

Komfortná automatická klimatizácia 2-zónová Determálne sklá

Štandardná nezávislá klimatizácia - umožňuje naprogramovanie vyhriatia/vychladenia kabíny Ozdobné lišty okolo okien z eloxovaného hliníka

dotykovým displejom klimatizácie a lišta s ovládačmi svetiel Bezpečnostné skrutky kolies vrátane rozpoznania uvoľnených/chýbajúcich skrutiek, 

Akustické čelné sklo zobrazenie na palubnom počítači

pri odomknutí vozidla Spodná časť predného nárazníka a difúzor vzadu vo farbe strieborná selenit

Ovládacie prvky (tlačidlá) v čiernej matnej farbe - lišta s ovládacími tlačidlami pod Kontrola tlaku v pneumatikách

pre multifunkčné ovládanie a 3 stupne pre nastavenie rekuperácie, pričom stupeň 3 Disky z ľahkých zliatin, 9Jx20, 5-ramenné, Dynamik-dizajn, pneu 255/50 R20

znamená maximálnu rekuperáciu a stupeň 1 znamená nulovú rekuperáciu s možnosťou Náradie

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou, bezrámové Sada na lepenie pneumatík TMS, kompresor 12V; maximálna povolená rýchlosť po 

Multifunkčný kožený volant 4-ramenný s pádlami pre nastavenie rekuperácie - 12 tlačidiel oprave 80km/h

Slnečné clony vrátane osvetlených make-up zrkadielok priemyselnú zásuvku (380V), rovné vyhotovenie; manuálne nastavenie nabíjacieho výkonu 

Stredová opierka rúk vpredu (50/100 %), nabíjací výkon až 11 kW (v závislosti od napätia v zásuvke a príkonu siete)

tzv. "plachtenia" Výstražný trojuholník

Elektrické otváranie a zatváranie piatych dverí Nabíjacia sada compact: 4,5 m dlhý nabíjací kábel s koncovkami pre domácu (230V) a 

Kryt batožinového priestoru Palubná nabíjačka 11 kW na striedavý prúd (AC) - umožňuje nabitie batérie  striedavým 

Nástupné lišty s hliníkovým obkladom vpredu a vzadu, osvetlené, vpredu s S-emblémom prúdom  za  cca 8,5h na 100 % (pri takmer vybitej batérii). 

Koberčeky vpredu a vzadu Nabíjacia zásuvka na strane vodiča na striedavý (AC) aj jednosmerný prúd (DC); nabíjací 

Nefajčiarska verzia výbavy (bez zapaľovača a popolníka) výkon 11 kW pre nabíjanie striedavým prúdom a až 150

Štandardné sedadlá vpredu, manuálne nastaviteľné výškovo, pozdĺžne, sklon operadla, 
vysunutie stehennej opierky, opierky hlavy aj výška bezpečnostných pásov

Priestor na prepravu dlhých predmetov Mode 3 kábel pre dobíjanie 11kW (3-fázy, 16A) - dĺžka kábla 6 m pre komfortné nabíjanie mimo 

Tri 12V zásuvky (vpredu, vzadu a v batožinovom priestore)

Ukotvenie detskej sedačky ISO Fix vpredu vrátane deaktivátora airbagu spolujazdca a vzadu 2-ročná záruka bez obmedzenia najazdených kilometrov

na krajných sedadlách vrátane dodatočného ukotvenia Top Tether 3-ročná záruka na lak karosérie

Zadné sedadlá delené a sklápateľné v pomere 40:20:40 alebo úplne; stredová opierka rúk 
vzadu sklápateľná s úložným priestorom

suchý zips na ŠPZ

Päťmiestna verzia 12-ročná záruka na prehrdzavenie karosérie

Objednávam áno / nie Ponuka najžiadanejšich doplnkov

Gumená krytka ťažného zariadenia (č. dielu: 8R0803910) obj. Botoš/Fidesová

povinná výbava (lano + lekárnička + 1ks reflexná vesta + rukavice)
4 ks reflexná vesta s púzdrom
1 l olej Audi Long Life

strešný nosič
nosič bicyklov na ťažné zariadenie (2 ks)

Adaptér na zástrčku ťažného zariadenia (č. dielu: 000055400WF)

gumenné rohože predné
gumenné rohože zadné

v prípade záujmu o ďalšie doplnky navštívte náš e-shop na stránke www.autonovo.sk

rožširovacia sada na 3. bicykel

nosič bicyklov na strechu

značenie skiel VINPRINT
box na lyže

satelitné zabezpečenie COBRA s kartou

gumenna rohož do kufra




