
Model 4MGSU119

Motor: 8-valec diesel (3956 ccm) Výkon kW / PS: 320/435

Prevodovka: 8-st. Tiptronic Max krútiaci moment Nm pri ot/min: 900/1250-3250

Hmotnosť celková/užitočná (kg): 3155/695 Zrýchlenie z 0 - 100 km/h: 4,8 s

Počet miest na sedenie: 5 Max. rýchlosť km/h: 250

Číslo karosérie / Číslo motora: WAUZZZ4M1MD008571 / DMV 010797 Spotreba paliva (mesto/mimo mesta/kombinovaná) (l):   8,4/6,8/7,4

Stav najazdených km: 13 km Emisie CO2 (g/km): 194

Farba vozidla: 6Y6Y šedá daytona perleťová Farba interiéru: EI Čierna

92 888,45 EUR

Obj. kód Cena v EUR

6Y6Y 1 180,00

WCA

247,00

900,00

1 147,00

WVB

562,00

1 294,00

309,00

2 165,00

1D3 1 114,00

PHZ 5 398,00

2C7 450,00

2F1 181,00

2PF 130,00

3S2 0,00

4ZP 1 012,00

6FJ 119,00

7HH 1 632,00

C7P 3 261,00

PG3 1 384,00

1G1 282,00

1S1 0,00

2Z0 0,00

4A4 900,00

4D8 1 521,00

4X4 450,00

5KA 439,00

5XL 101,00

6E6 214,00

6XL 225,00

7D5 169,00

7K3 337,00

9R1 2 418,00

9TF 269,00

9VS 1 294,00

EA9 1 329,00

GZ2 719,00

KS1 1 574,00

N0Q 1 294,00

PCC 1 788,00

PCM 1 237,00

PCV 2 172,00

PK6 1 742,00

PV3 371,00

PXB 1 180,00

Q4Q 1 237,00

QL5 507,00

QQ2 271,00

UF8 169,00

$6S 1 700,00
-1 210,00

-1 310,00

Cenníková cena vozidla s 20% DPH                                                                                (cena pre poistenie: 135 450,45 - 1 7000 = 133 750,45 EUR) 135 450,45 EUR                       

127 750,45 EUR                   

106 458,71 EUR                           

10 220,00 EUR                 

Audi SQ7 TDI quattro TT8
Kom. č. 735298 / 36-076

Technické údaje

Cena základného modelu s 20% DPH

Komfort - akciový balík výbav obsahuje:

GS5 / WCA - Ovládacie tlačidlá na stredovej konzole a v interiéri v čiernom sklenenom vzhľade s haptickou odozvo

Doplnková výbava

Zdvihák

Strešné nosiče čierne 

Znaky Audi kruhy a nápisy v čiernom lesklom vyhotovení -  znak Audi kruhy vpredu a vzadu a nápisy na veku batožinového priestoru v čiernom lesklom vyhotovení; obsahuje 
Optikpaket schwarz 

Šedá daytona perleťová

Alarm s funkciou proti odtiahnutiu a komfortný kľúč vrátane senzorického otvárania batožinového priestoru a súčasne elektrického ovládania krytu batožinového priestoru

9AE / WCA - Komfortná klimatizácia 4-zónová

Komfort - hodnota akciového balíka spolu

Technik - akciový balík výbav obsahuje:

Bez označenia typu a technológie

9ZE/WVB - Audi phone box s bezdrôtovým nabíjaním

0N5/WVB - Allradlenkung - riadenie všetkých štyroch kolies

IU1/WVB - Audi smartphone interface

Technik - hodnota akciového balíka spolu

Ťažné zariadenie elektricky sklopné 

Mistošetriace rezervné koleso

Interiérové prvky v koži - vrchná časť - vrchná časť palubnej dosky vrátane krytky Head-up displeja (ak je objednaný) v čiernej koži; v kombinácii s WQS alebo WK8 s kontrastným 
stehom

Disky z ľahkých zliatin Audi Sport 10J x 22,  5-V-lúčové, Stern-dizajn, Titanoptik, matné, sústružené, pneu 285/35 R22

Kryty vonkajších spätných zrkadiel v čiernej farbe

Asistent nočného videnia - 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. V kombinácii s HD Matrich LED - svetlometmi bude označená osoba upozornená na približujúce sa vozidlo krátkym 
trojitým bliknutím. Systém sa aktivuje automaticky, pokiaľ sú zapnuté stretávacie svetlá alebo je zapínanie svetiel v polohe AUTO. Varovné signály sa zobrazujú aj na Head-up 
displeji (ak je súčasťou výbavy).

Vyhrievané predné a dve zadné krajné sedadlá v 2.rade s oddelenou reguláciou

Klimatizované a masážne sedadlá vpredu, 10 pneumatických vankúšov, 7 masážnych programov, 3 stupne intenzity;  program a intenzita sú nastaviteľné cez MMI

Bočné airbagy vzadu (len pre krajné sedadlá v 2. rade) 

2. rad sedadiel pozdĺžne manuálne nastaviteľný v pomere 35:30:35, sklápateľné až do roviny, vrátane možnosti nastavenia sklonu operadla; v strednej časti je integrovaná 
sklápateľná stredová opierka rúk s dvomi držiakmi na poháre

Slnečné clony  - výsuvné do strán, dvojité

Komfortná stredová opierka rúk vpredu, delená pre vodiča a spolujazdca 

Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky sklápateľné s pamäťou a automatickou clonou 

DVD prehrávač zabudovaný v príručnej skrinke. Podporuje MP3, WMA a AAC. 

Systém kontroly tlaku v pneumatikách - stav tlaku jednotlivých pneumatík je možné zobraziť prostredníctvom MMI

Head-up Display - zobrazovanie informácií zo systémov na čelnom skle 

Poťahy sedadiel v koži Valcona s kontrastným kosoštvorcovým štepovaním a S-emblémom vylisovaným na operadlách predných sedadiel; stredná časť sedadiel vpredu a krajných 
sedadiel v 2. rade v koži Valcona s kosoštvorcovým štepovaním; bočné časti sedadiel, stredné sedadlo v 2. rade, opierky hlavy, stredové opierky rúk a sedadlá v 3. rade v koži 
Valcona bez kosoštvorcového štepovania

S športové sedadlá plus vpredu

Stmavené sklá od "B" stĺpika

LED projekcia Audi kruhy - pri otvorení dverí (vpredu aj vzadu) sú kruhy Audi premietané na zem pomocou technológie LED. Technológia LED zabezpečuje nielen lepšie osvetlenia 
pri vstupe do vozidla, ale aj jedinečný svetelný efekt; (PHEV S line 60 TFSI e sériovo)

Bang & Olufsen Premium s 3D zvukovou reprodukciou, 17 reproduktorov, 16-kanálový zosilňovač,  výkon 730 Watt

Predĺžená záruka 3 roky, max. 150 000 km

Servozatváranie dverí - automatické dovretie neúplne zatvorených dverí do zámku

Asistenčný paket Tour - obsahuje: Adaptívny asistent rýchlosti (8T5), Adaptívny asistent jazdy s núdzovým asistentom (6I6), Ukazovateľ dopravných obmedzení (QR9 sériovo) a 
Audi presense front (6K8 sériovo). Asistenčný systém využíva permanentné monitorovanie vozidla prostredníctvom senzorov a prednej kamery. Adaptívny asistent rýchlosti 
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 
obmedzovač rýchlosti (od 30km/h), asistent efektívnej jazdy, asistent pri predchádzaní (od 30-150km/h) aj asistent pri odbočovaní. Adaptívny asistent jazdy napomáha 
predchádzať neúmyselnému opusteniu jazdného pruhu (bez smerovky), rozpoznáva hranice jazdného pruhu, umožňuje nastavenie vibrácií na volante a je aktívny od 60 do 
250km/h. Núdzový asistent v prípade zaznamenanej neaktivity vodiča, aktivuje optické, akustické i haptické upozorňovacie prostriedky. Ak následne nedôjde k reakcii vodiča, 
systém vozidlo zastaví, zabezpečí rozsvietenie varovných signálov a v prípade dostupnosti potrebných prostriedkov (podporovaná sieť operátora, a pod.) môže vyslať aj 
automatické tiesňové volanie.

Asistenčný paket Stadt (City) - sústava systémov zabezpečujúcich vyššiu bezpečnosť pasažierov pred možnou kolíziou obsahuje: Asistent rozpoznania križovatky (JX1); Audi pre 
sense 360°(7W3/6K8) - obsahuje Audi pre sense front (predný), rear (zadný) aj side (bočný); systém Audi pre sense side je funkčný do rýchlosti 60km/h a reaguje len na 
rozpoznané vozidlá, nie na chodcov, zver a pod.;  súčasťou balíka je aj asistent pri odbočovaní, vystupovaní a cúvaní; asistent pri cúvaní je aktívny do rýchlosti 10 km/h (napr. pri 
vyparkovávaní vozidla); v prípade hroziacej kolízie sú aktivované všetky dostupné 

Asistenčný paket Parken s parkovacím asistentom plus - balík obsahuje nasledovné prvky pre bezpečné zaparkovanie vozidla: aktívny akustický a optický parkovací systém vpredu 
a vzadu s funkciou automatického zaparkovania (7X5), kamerový systém celého okolia vozidla (KA6) a parkovací asistent plus  - P-tlačidlo na stredovej konzole (FT3; vodič je 
povinný neustále monitorovať proces parkovania a držať  P-tlačidlo stlačené až do ukončenia manévrovania).

Nezávislé kúrenie s diaľkovým ovládaním

Elektricky nastaviteľné predné sedadlá,  pre vodiča s pamäťou (pozdĺžne, výškovo, sklon operadla a poloha bedernej opierky)

HD Matrix LED svetlomety vpredu s Audi Laserlicht a  dynamickými smerovkami vpredu a vzadu

Audi servis plus 3+3 roky, max. 160 000 km

Zľava pre balík Komfort

Zľava pre balík Technik

Akciová cena vozidla      s 20% DPH    (Bonus Autonovo)

Kontur/Ambiente Lichtpaket  - balík 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 

Audi music interface v priestore pasažierov vzadu - 2 x USB rozhranie s dátovou a dobíjacou funkciou 

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

Akciova cena vozidla bez 20% DPH

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) 

Fahrwerkspaket advanced - balík obsahuje aktívny elektromechanický  stabilizačný systém, ktorý redukuje náklon vozidla v zákrutách; Allradlenkung-riadenie všetkých kolies 
(0N5); a pre modely SQ7 je súčasťou balíka aj quattro so športovým diferenciálom a  len s 1BK alebo 2MA, alebo výbavou, ktorá tieto prvky obsahuje

Stĺpik volantu elektricky nastaviteľný v dvoch smeroch

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

Športový kožený volant 3-ramenný s multifunkciou plus ( 12 tlačidiel)  a  funkciou radenia, v spodnej časti zrezaný 



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

130,- EUR
240,- EUR
750,- EUR
190,- EUR
10,- EUR
10,- EUR

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

1 500,- EUR

Základná výbava

Airbag vodiča a spolujazdca Športové sedadlá vpredu 

Kontrola zapnutia bezpečnostných pásov Operadlo zadných sedadiel delené a sklápateľné
Hlavové opierky na všetkých sedadlách Ukotvenie detskej sedačky ISO Fix vpredu vrátane deaktivátora airbagu spolujazdca  a v 2. 

Bočné airbagy vpredu Predné sedadlá elektricky nastaviteľné výškovo, pozdĺžne a sklon operadla; s elektricky 
Hlavové airbagy vpredu a vzadu nastaviteľnými bedernými opierkami v 4-smeroch

ABS brzdy s antiblokovacím systémom Poťahy sedadiel v kombinácii Alcantara Frequenz/koža s vylisovaným S emblémom na 
EBV brzdy s elektronickým rozdeľovaním brzdnej sily operadlách predných sedadiel

ESC elektronický stabilizačný program rade sedadiel na krajných sedadlách vrátane dodatočného ukotvenia Top Tether
ASR protipreklzový systém Päťmiestna verzia

quattro - stály pohon všetkých štyroch kolies Audi virtual cockpit
Adaptive air suspension sport Ukazovateľ vonkajšej teploty

EDS elektronická uzávierka diferenciálu Strop vozidla v čiernom látkovom poťahu
Aktívne vysunutie prednej kapoty v prípade kolízie s chodcom Obklad interiéru matný česaný hliník 

zatvorí okná a rozsvieti výstažné svetlá 1540 x720; aktualizácia máp online; 3D zobrazenie miest;  individuálny osobný profil; 
Audi pre sense front - monitoruje situáciu pred vozidlom a v prípade hroziacej kolízie inteligentné vyhľadávanie a zadávanie pomocou systému MMI touch;  1 x čítača SDXC 

Audi drive select Audi music interface vpredu - 2 x USB rozhranie s dátovou a dobíjacou funkciou 
Audi pre sense basis - v prípade hroziacej kolízie dotiahne bezpečnostné pásy, MMI navigačný systém plus s MMI touch - farebný displej 10,1" s vysokým rozlíšením 

opusteniu jazdného pruhu (bez smerovky); rozpoznáva hranice jazdného pruhu; možnosť vyhľadávanie informácií o rôznych bodoch záujmu (POI - Point of Interest) ako napr.  doprava, 
nastavenia vibrácií na volante; aktívny od 60 do 250km/h cestovanie, parkovanie, správy, obmedzenia, kalendár, počasie, ceny pohonných hmôt, streamovanie 

 upozorní akusticky/opticky a aktívnym brzdením pred prekážkou kariet; vrátane MMI Radio plus s MMI touch response;
Systém monitorovania jazdného pruhu - upozornením napomáha predchádzať neúmyselnému Audi connect Navigation & Infotainment: prepojenie vozidla s internetom - umožňuje 

Start-Stop systém Audi connect Safety & Service a Audi connect Remote & Control
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním Bluetooth rozhranie

Pozinkovaná karoséria streamovanie online médií;   prediktívne navádzanie k cieľu, rozšírené zobrazenie POI, hotspot 
Elektromechanické servoriadenie WiFi, prístup na myAudi, prístup k SMS, e-mailom a dostupným sociálnym sieťam napr. Twitter

Elektromechanická parkovacia brzda Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklápateľné;  
48-V-palubná sieť vpravo asférické

Elektronický imobilizér 10 aktívnych reproduktorov; 6-kanálový zosilňovač; celkový výkon 180 Watt
Elektrické otváranie a zatváranie batožinového priestoru Rádiový tuner digitálny 

Filter pevných častíc (nie pre modely PHEV) Determálne sklá

Tempomat Glanzpaket - okenné lišty hliníkové, obklad B a C stĺpika v čiernom lesklom vyhotovení

Ukazovateľ dopravných obmedzení Kryty vonkajších spätných zrkadiel v hliníkovom matnom vyhotovení
Zvýšený objem palivovej nádrže na 85 l (nie pre modely PHEV);  Ad Blue 24 l Integrované LED smerovky vo vonkajších spätných zrkadlách

Štandardné osvetlenie interiéru - oblasť stropu vrátane svetiel na čítanie, make-up zrkadlá zábrana proti podbehnutiu vpredu a rozšírené blatníky kolies lakované vo farbe vozidla
na strane vodiča aj spolujazdca, priestor pri nastupovaní vpredu a vzadu, vnútorné kľučky Mriežka chladiča v titánovočiernej farbe s dvojitými vertikálnymi lamelami v hliníkovom 

Akustický parkovací systém vzadu Strešné nosiče hliníkové
Asistent rozbehu pri stúpaní Celolakovaná karoséria - S špecifické nárazníky vpredu a vzadu, spodné lišty na dverách, 

Matrix LED svetlomety vpredu s dynamickými smerovkami vpredu a vzadu Ozdobná lišta na dverách vo farbe strieborná selenit  s vylisovaným nápisom quattro
Ostrekovače predných svetlometov Ozdobná lišta difúzora vo farbe strieborná selenit

dverí, príručná skrinka, priestor pod nohami vpredu a vzadu, batožinový priestor matnom vyhotovení
Ambiente Lichtpaket - prídavné osvetlenie interiéru Zábrana proti podbehnutiu vzadu a ozdobná lišta vo farbe strieborná selenit

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou S-špecifický strešný spojler vrátane integrovaného tretieho brzdového svetla
Kožený volant 3-ramenný s multifunkciou plus (12 talčidiel) a funkciou radenia Koncovky výfuku chrómové

Svetelný a dažďový senzor Hrana predného spojlera a  ozdobné prvky na vzduchových mriežkach  a zábrane proti 
Komfortná automatická klimatizácia 2-zónová podbehnutiu vo farbe strieborná selenit

Koberčeky vpredu a vzadu; obklad podlahy velúr TMS - sada na lepenie pneumatík s kompresorom, max. povolená rýchlosť 80km/h
Nefajčiarska výbava - 12V zásuvka vpredu a vzadu Disky z ľahkých zliatin 9Jx20, 5-lúčové, Turbinen-dizajn, pneu 285/45 R20

Slnečné clony vrátane osvetlených Make-up zrkadielok Kontrola tlaku v pneumatikách
Stredová opierka rúk vpredu Bezpečnostné skrutky kolies

Nástupné lišty s hliníkovým obkladom vpredu a vzadu, osvetlené, vpredu s S-emblémom
Pedále a opierka nôh na strane vodiča z ušľachtilej ocele 2-ročná záruka bez obmedzenia najazdených kilometrov
Deliaca sieť 3-ročná záruka na lak karosérie

Kryt batožinového priestoru, manuálny Náradie 
Nakladacia hrana batožinového priestoru z ušľachtilej ocele Výstražný trojuholník

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

Priestor na prepravu dlhých predmetov 12-ročná záruka na prehrdzavenie karosérie

Objednávam áno / nie Ponuka najžiadanejšich doplnkov

gumenné rohože predné
gumenné rohože zadné

1 l olej Audi Long Life
suchý zips na ŠPZ

gumenna rohož do kufra
strešný nosič
nosič bicyklov na ťažné zariadenie (2 ks)

nosič bicyklov na strechu
box na lyže

Adaptér na zástrčku ťažného zariadenia (č. dielu: 000055400WF)
Gumená krytka ťažného zariadenia (č. dielu: 8R0803910) obj. Botoš/Fidesová

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

značenie skiel VINPRINT

rožširovacia sada na 3. bicykel




