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Predávajúci 

 
 
AUTONOVO a.s.  
 
Sídlo: Zvolenská cesta 40, 

97401  Banská Bystrica  
 

 

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

 

 

 
Konfigurácia vozidla 

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

Int.č.: 200-058 Číslo karosérie: WAUZZZF27KN005340  Typový kód: 4A2CGA 
 

Najazdené cca:  581 km         Dátum prvého prihlásenia: 13.04.2018          Záruka: bez predĺženej záruky       
 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 
 

4A2CGA18 A6 Design 50 TDI quattro TT8, 286 k/ 210 KW, TT8-Automatická prevodovka- 65 810,-- EUR 
 

B/ Farba vozidla: 
 

2L2L šedá taifun 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 
9PF Adaptívne stierače čelného skla s 406,-- EUR 
 integrovanými ostrekovacími dýzami 
9R1 Asistent nočného videnia 2 417,-- EUR 
 za pomoci termovíznej kamery monitoruje 
 pohyb chodcov a informáciu prenáša 
 prostredníctvom palubného počítača (žltý 
 symbol), v prípade hroziacej kolízie 
 sa ozve zvukový signál a symbol sa 
 rozsvieti červene 
PCC Assistenčný balík Tour (nové) - 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 
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 
UF8 Audi music interface vzadu 169,-- EUR 
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 
8RF Bang & Olufsen Advanced Sound System s 7 255,-- EUR 
 3D reprodukciou zvuku vpredu - unikátna 
 priestorová reprodukcia zvuku 
 prostredníctvom 19 reproduktorov, 
 vrátane 3D reproduktorov vpredu a vzadu; 
 centrálny reproduktor a  subwoofer s 
 exkluzívnymi hliníkovými krytmi a 
 kvalitnými neodymovými magnetmi;  dve 
 automaticky výsuvné  akustické šošovky 
 na palubnej doske; 19-kanálový BeoCore 
 zosilňovač; celkový výkon 1820 Watt; 3D 
 zvuková reprodukcia je dosiahnutá 
 prostredníctvom strednotónových 
 reproduktorov umiestnených v A a B- 
 stĺpikoch a využitím technológie 
 Frauenhofer Symphoria 2.0 3D 
7P1 Bederné opierky vpredu, el. nastaviteľné 315,-- EUR 
4GR Čelné sklo vyhrievané (bezdrôtové) 664,-- EUR 
 - akustické a klimakomfortné 
C1S Disky Alu  8,5Jx20, 5-lúčové, V-dizajn, 2 474,-- EUR 



 kontrastné sivé, leštené 
 pneu 255/40 R20 
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 
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 
7HD Interiérové prvky v umelej koži 1 091,-- EUR 
 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 (bezkľúčová manipulácia) 1 508,-- EUR 
 a alarm s funkciou proti odtiahnutiu; 
 vrátane senzorického otvárania 
 batožinového priestoru 
GB1 LTE podpora pre Audi phone box 0,-- EUR 
PNQ MMI Navigačný systém plus s MMI touch 2 693,-- EUR 
 response a Audi virtual cockpit - vyšší 
 stupeň navigačného systému - obsah: 
 -  farebný displej 10,1" s vysokým 
 rozlíšením 1540 x720 
 - Audi virtual cockpit plus s dodatočným 
 grafickým zobrazením "dynamik" a "sport" 
 (modely S6 majú špecifické zobrazenie) 
 - 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 
 (zariadenie) 
5MU Obklad interiéru - hliník 494,-- EUR 
GS5 Ovládacie tlačidlá na stredovej konzole 337,-- EUR 
1G8 Sada na opravu pneumatík 
   

 a v interiéri v čiernom sklenenom 
 vzhľade so senzorickou odozvou 
 - vrátane rozšírených prvkov interiéru v 
 hliníkovom vyhotovení 
N0Q Poťahy sedadiel v koži Valcona/Milano 1 462,-- EUR 
 perforovaná, s ozdobným lemom 
GH2 quattro so športovým diferenciálom 1 687,-- EUR 
$V6 PV6 Sedadlá elektricky nastaviteľné obidve 0,-- EUR 
 s pamäťou 
 - elektricky 
 nastaviteľá výška, vzdialenosť a sklon 
 sedadla, a taktiež sklon operadla 
4D8 Sedadlá masážne a klimatizované vpredu 1 744,-- EUR 
 - masážna funkcia: 7 programov, 3 stupne 
 intenzity, nastavenie prostredníctvom 
 tlačidla na sedadle alebo cez MMI 
 - klimatizačná funkcia -trojstupňové 
 nastavenie prostredníctvom ovládania 
 klimatizácie 
 - kožené poťahy budú perforované 
4A4 Sedadlá vpredu a vzadu vyhrievané 855,-- EUR 
PS8 Sedadlá vpredu komfortné 2 496,-- EUR 
VW0 Sklá - bočné akustické dvojité zasklenie 562,-- EUR 
 - zníženie vonkajšieho hluku 
QL5 Stmavené sklá od "B" stĺpika (Privacy 507,-- EUR 
 Verglasung) 
6NQ Strop vozidla v čiernom látkovom poťahu 360,-- 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 
1XW Volant - kožený, multifunkčný, 3-ramenný 130,-- EUR 
 športový, s funkciou radenia 
6XL Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky 112,-- EUR 
 sklápateľné, s automatickou clonou a 
 Memory funkciou 
QQ2 Ambiente light paket 
4L6 Vnútorné spätné zrkadlo s automaticku clonou 
QV3 Digitálny rádiový tuner 

 
 
 

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

 

 

 

 

E/ Medzisúčet: 112 815,– EUR 

F/ Osobitné podmienky (z vybraných položiek) zľava 47%: - 52 915,– EUR 
 

 

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

H/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR:  49 916,67,– 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 
 
Interaktívna obhliadka vozidla: 
 

https://showroom.photofairy.de/3d923b81-a945-4a46-89af-683d925ada3c:15fc8e9ff791025d88f711c6894873a7d0a728bc 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 

           
 


