
Model F3BBGY18

Motor: 4- valec benzín ( 1984 ccm) Výkon kW / PS: 140/190
Prevodovka: 7-st. S-tronic Max krútiaci moment Nm pri ot/min: 320/1500 - 4100
Hmotnosť celková/užitočná (kg): 2200/505 Zrýchlenie z 0 - 100 km/h: 7,4 s
Počet miest na sedenie: 5 Max. rýchlosť km/h: 220
Číslo karosérie / Číslo motora: WAUZZZF35M1032684 / DKT 112929 Spotreba paliva (mesto/mimo mesta/kombinovaná) (l): 9,4/ 6,4 / 7,5
Stav najazdených km: max. 6000 km Emisie CO2 (g/km): 171
Farba vozidla: M9M9 Oranžová puls Farba interiéru: EI Čierna

Airbag vodiča a spolujazdca Zadné sedadlá plus - nastaviteľné (sklon a vzdialenosť); operadlo zadných 
Bočné airbagy vpredu sedadiel delené a sklápateľné v pomere 40:20:40
Hlavové airbagy Ukotvenie detskej sedačky ISO Fix vpredu vrátane deaktivátora airbagu spolujazdca  
Integrálny systém hlavových opierok a v 2. rade sedadiel na krajných sedadlách vrátane dodatočného ukotvenia Top Tether
Kontrola zapnutia bezpečnostných pásov Látkové poťahy sedadiel - Argument
ESC elektronický stabilizačný program Strop vozidla v látkovom poťahu
ASR protipreklzový systém Obklad interiéru - Micrometallic silber (strieborný)
ABS brzdy s antiblokovacím systémom Interiérové prvky (akcenty) na palubnej doske čierne matné
EBV brzdy s elektronickým rozdeľovaním brzdnej sily Digitálna prístrojová doska  - plne digitálny 10,25" displej pre zobrazenie tachometra, 
EDS elektronická uzávierka diferenciálu stavu a spotreby paliva, času, vonkajšej teploty a ďalších funkcií palubného 
Pozinkovaná karoséria počítača - druh zobrazenia "Klassik" (klasické)
Elektromechanické servoriadenie MMI Radio (bez prídavného displeja)
Start-Stop systém 4 reproduktory vpredu
Elektromechanická parkovacia brzda Bluetooth rozhranie
Komfortný podvozok eCall - núdzové volanie
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním Rádiový tuner digitálny
Elektronický imobilizér Vonkajšie spätné  zrkadlá elektricky nastaviteľné a vyhrievané, vpravo asferické
Audi drive select Kryty spätných zrkadiel lakované vo farbe karosérie
Nastaviteľný obmedzovač rýchlosti Determálne sklá
Audi hold assist - asistent rozbehu pri stúpaní Čelné sklo zvukovoizolačné
Upozornenie pri opustení jazdného pruhu Ozdobné lišty okolo okien - čierne
Audi pre sense front - monitoruje situáciu pred vozidlom a v prípade hroziacej Strešné nosiče - čierne
kolízie upozorní akusticky/opticky a aktívnym brzdením  pred prekážkou Kontrastné lakovanie - nárazníky, rozšírené časti blatníkov a prahy lakované vo farbe
Základné svetlomety na báze LED technológie sivá manhattan metalíza 
Svetelný a dažďový senzor Kontrola tlaku v pneumatikách
Denné svietenie Bezpečnostné skrutky kolies
Manuálna klimatizácia Tire mobility system - sada na lepenie pneumatík; s 12V kompresorom; 
Elektrické ovládanie okien maximálna povolená rýchlosť 80 km/h
Kožený volant 3-ramenný s multifunkciou (6 ovládačov) Disky z ľahkých zliatin 7Jx18, 5-ramenné, pneu 235/55 R18
Koberčeky vpredu a vzadu Náradie
Nástupné lišty vpredu hliníkové Výstražný trojuholník
Nakladacia hrana batožinového priestoru z ušľachtilej ocele
Nefajčiarska úprava
Detská poistka elektricky ovládaná
Štandardné sedadlá vpredu, manuálne výškovo nastaviteľné
Stredová opierka rúk vpredu

38 620,00 EUR
Obj. kód Cena v EUR

M9M9 388,00
WCA

236,00
551,00
382,00
196,00

1 365,00

PCE 619,00

WQS 1 586,00

1G9 141,00
1M6 1 001,00
1S1 29,00
2PF 298,00
3PB 432,00
5KR 135,00
6XE 247,00
7B6 57,00
7HC 0,00
7P1 298,00
7X5 957,00
8G1 152,00
8RL 0,00
9AK 664,00

EL1 0,00

KA6 900,00

N7K 450,00

PG3 944,00

QQ1 282,00

RCM 534,00
UG5 112,00
UI2 602,00
V72 1 182,00
EA6 521,00

75,00
1 824,00

-1 010,00

Cenníková cena vozidla s 20% DPH                                                                                                         (cena pre poistenie: 51 581 - 521 = 51 060,00 Eur) 53 405,00 EUR                         

45 667,00 EUR

38 055,83 EUR

8 748,00 EUR            

12-ročná záruka na prehrdzavenie karosérie

3-ročná záruka na lak karosérie

Audi Q3 advanced 40 TFSI quattro STR
Kom. č. 735361 / 36-085

Technické údaje

Základná výbava

2-ročná záruka bez obmedzenia najazdených kilometrov

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

 - obklad interiéru Aluminium matt gebürstet - matný česaný hliník (5TG)
 - emblémy S line na blatníkoch vpredu (6F7)

Komfort - hodnota akciového balíka spolu

 - pedále a opierka na nohu na strane vodiča z ušľachtilej ocele (VF1)

Asistenčný paket  - sústava asistenčných systémov obsahuje: parkovací systém plus (7X2); adaptívny asistent jazdy (8T8/79D) - umožňuje reguláciu rýchlosti (zrýchlenie, 
spomalenie, zastavenie) a dodržiavanie odstupu, spolupracuje so systémom na udržiavanie jazdného pruhu, je účinný od 0-200km/h; núdzový asistent  - upozorňuje na 
neaktivitu vodiča opticky, akusticky aj hapticky, v prípade nulovej odozvy vozidlo bezpečne zastaví a rozsvieti varovné signály
Interieur S line
 - športové sedadlá vpredu, manuálne výškovo nastaviteľné  (Q4H)

WCA/4E7 Elektrické otváranie a zatváranie piatych dverí
WCA/4A3 Vyhrievané sedadlá vpredu 
WCA/4L6 Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou, bezrámové

Cena základného modelu s 20% DPH
Doplnková výbava

Komfort - akciový balík výbav obsahuje:
WCA/QE1 Sústava úložných priestorov v interiéri

Oranžová puls

Zľava pre balík Komfort

Disky z ľahkých zliatin  7J x 19, 20-lúčové, V-dizajn, kontrastné sivé, leštené, pneu 235/50 R19

Ambiente Lichtpaket - balík prídavného interiérového LED osvetlenia (farba biela); osvetlené sú nasledovné prvky interiéru: vnútorné kľučky dverí vpredu a vzadu; obklad 
dverí  vpredu a vzadu; priestor pod nohami vpredu a vzadu; držiak na poháre vpredu; stredová konzola; odkladacia priehradka pod prístrojovou doskou; make-up zrkadielka 
na strane vodiča a spolujazdca
MMI Radio plus -  8,8" farebný displej (rozlíšenie 1280x720) vrátane MMI touch; lem okolo displeja v efektnom čiernom sklenenom vyhotovení Glasoptik
Asistent rýchlosti pri klesaní - systém udržiava konštantnú rýchlosť pri klesaní - aktivácia prostredníctvom tlačidla

Povinná výbava (25) + 4 ks refl.vesta (20) + Suchý zips na ŠPZ (10) + Adaptér na ťažného zariadenia (10) + Gumená krytka ťažného zariadenia (10)
Predĺžená záruka 2 roky, max. 120 000 km

Audi smartphone interface - obsahuje Audi music interface a Audi smartphone interface 

Zimná sada 83A07327AX1S: 5-Arm-Serra-Design 215/65 R17

Akciová cena vozidla      s 20% DPH,  z predvádzacieho režimu

Vozidlo v predvádzacom režime: záruka na vozidlo plynie od 22.10.2020

www.autonovo.sk,  0903 537 996 - trochan@autonovo.sk, 0915 984 544 - sasak@autonovo.sk, 0902 979 905 - ftrochan@autonovo.sk

Akciová cena vozidla bez 20% DPH,  z predvádzacieho režimu 

Ušetríte celkovo :  
(Navyše ziskavate: Bezplatný servis vozidla na 3 roky/120 000 km + Predĺženú záruku 2 + 1 rok/90 000 km a Dožívotnú garanciu Audi mobility) 

Alarm a komfortný kľúč vrátane senzorického otvárania batožinového priestoru

12V zásuvka a 2 x USB na stredovej konzole vzadu

Parkovací asistent - aktívny akustický a optický  parkovací systém, s funkciou automatického zaparkovania (nie so sériovým rádiom)

Monitorovací (kamerový) systém celého okolia vozidla - vrátane panoramatického náhľadu; obrazenie na displeji MMI 

Opierky rúk vo dverách v umelej koži

 - nakladacia hrana batožinového priestoru z ušľachtilej ocele (2P2)

Športový kožený volant 3-ramenný s multifunkciou plus - 12 ovládačov; v spodnej časti zrezaný 

 - strop vozidla v čienom látkovom poťahu (6NQ)

Ťažné zariadenie - mechanicky sklopné
Zdvihák

Miestošetriace rezervné koleso, maximálna povolená rýchlosť 80 km/h

 - dekoračné prvky (akcenty) na stredovej konzole a madlách dverí vpredu lakované vo farbe schiefergrau (sivá)

Sedadlo vodiča elektricky nastaviteľné; sedadlo spolujazdca manuálne nastaviteľné 

Poťahy sedadiel v kombinácii Alcantara Frequenz/umelá koža mono.pur 550 - stred sedadiel vpredu a stred krajných sedadiel vzadu v čiernom poťahu Alcantara Frequenz; 
bočné časti sedadiel (vnútorná i vonkajšia časť), stredové sedadlo vzadu a stredová opierka rúk vpredu v čiernej umelej koži mono.pur 550; na vonkajších bočných častiach 
sedadiel vpredu ozdobný pás v čiernej koži; na operadlách predných sedadiel vylisovaný S-emblém; kontrastný steh vo farbe felsgrau (sivá) 

 - koberčeky vpredu a vzadu čierne s kontrastným stehom vo farbe felsgrau (sivá)

Komfortná automatická klimatizácia 2-zónová 
Audi connect Remote & Control - možnosť ovládania vybraných funkcií pomocou aplikácie myAudi v mobilnom telefóne. Služby Remote & Control umožňujú diaľkové 
zamknutie/odomknutie vozidla, sledovanie statusu vozidla, vyhľadanie parkovacej pozície vozidla, vzdialené nastavenie nabíjania (pre vozidlá BEV a PHEV), ovládanie 
nezávislej klimatizácie. Podmienkou funkčnosti je verifikovaný účet na my.audi.com

Elektricky nastaviteľné bederné opierky vpredu - horizontálne a vertikálne (v 4 smeroch) 

6 pasívnych reproduktorov s celkovým výkonom 80 Watt
Asistent diaľkových svetiel

Zadné sedadlá plus vrátane stredovej opierky rúk vzadu s držiakom na poháre
Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky sklápateľné



Cena

25,- EUR
20,- EUR
32,- EUR

10,- EUR
55,- EUR

40,- EUR

100,- EUR

230,- EUR

750,- EUR

190,- EUR

10,- EUR
10,- EUR

165,- EUR

715,- EUR

250,- EUR

1 500,- EUR

s vozidlom
s vozidlom povinná výbava (lano + lekárnička + 1ks reflexná vesta + rukavice)

suchý zips na ŠPZs vozidlom 

Objednávam áno / nie Ponuka najžiadanejšich doplnkov

1 l olej Audi Long Life

4 ks reflexná vesta s púzdrom

strešný nosič

s vozidlom Gumená krytka ťažného zariadenia (č. dielu: 8R0803910) obj. Botoš/Fidesová
nosič bicyklov na strechu

nosič bicyklov na ťažné zariadenie (2 ks)

v prípade záujmu o ďalšie doplnky navštívte náš e-shop na stránke www.autonovo.sk
satelitné zabezpečenie COBRA s kartou

značenie skiel VINPRINT

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

box na lyže

gumenna rohož do kufra

rožširovacia sada na 3. bicykel

gumenné rohože predné

gumenné rohože zadné


