
Model GAGAZG20

Motor: 4- valec benzín (1498 ccm) Výkon kW / PS: 110 / 150
Prevodovka: 7-st. S tronic Max krútiaci moment Nm pri ot/min: 250/1500 - 3500
Hmotnosť celková/užitočná (kg): 1870 / 490 Zrýchlenie z 0 - 100 km/h: 8,6 s
Počet miest na sedenie: 5 Max. rýchlosť km/h: 218
Číslo karosérie / Číslo motora: WAUZZZGA0MA011772 / DPC 572113 Spotreba paliva (mesto/mimo mesta/kombinovaná) (l): 6,1 / 4,8 / 5,3
Stav najazdených km: 5 km Emisie CO2 (g/km): 121
Farba vozidla: T9T9 Biela ibis Farba interiéru: YM Čierna

Airbag vodiča a spolujazdca Sedadlá vzadu 3-miestne
Bočné airbagy vpredu Operadlo zadných sedadiel delené a sklápateľné 40:60
Hlavové airbagy Ukotvenie detskej sedačky ISO FIX vzadu vrátane ukotvenia TopTether 
Integrálny systém hlavových opierok Deaktivátor airbagu na strane spolujazdca
Kontrola zapnutia bezpečnostných pásov Látkové poťahy sedadiel - Skript
Audi presense front s rozpoznávaním chodcov Strop vozidla v látkovom poťahu sivá titan
ESC elektronický stabilizačný program Obklad interiéru - Diamantlack silbergrau (striebornosivý)
ASR protipreklzový systém MMI Radio plus
ABS brzdy s antiblokovacím systémom 4 reproduktory vpredu
EBV brzdy s elektronickým rozdeľovaním brzdnej sily Palubný počítač s monochromatickým displejom
EDS elektronická uzávierka diferenciálu Bluetooth rozhranie
Pozinkovaná karoséria Audi music interface - 2 x USB rozhranie funkčné aj pre dobíjanie
Progresívny posilňovač riadenia Rádiový tuner digitálny
Start-Stop systém Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné a vyhrievané, s integrovanými LED smerovkami
Elektromechanická parkovacia brzda Kryty spätných zrkadiel lakované vo farbe karosérie
Štandardný podvozok Determálne sklá
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním Čelné sklo zvukovoizolačné, so sivým pásom
Elektronický imobilizér Ozdobné lišty okolo okien - čierne
Audi drive select Strešný spojler vo farbe vozidla
Zadné svetlá štandradné (žiarovky) Nárazníky a blatníky kontrastné - nelakované 
Denné svietenie Blade - kryt C sĺpika - vo farbe vozidla
Svetelný a dažďový senzor Kontrola tlaku v pneumatikách
Štandardné osvetlenie interiéru Tire mobility system - sada na lepenie pneumatík; s 12V kompresorom; 
Manuálna klimatizácia maximálna povolená rýchlosť 80 km/h
Elektrické ovládanie okien Oceľové disky s puklicami 6Jx16, pneu 205/60 R16
Štandardný volant 3-ramenný Náradie a zdvihák
Koberčeky vpredu a vzadu Výstražný trojuholník
Nástupné lišty štandardné (čierny plast)
Nefajčiarska výbava
Zásuvky na 12V na stredovej konzole
Štandardné sedadlá vpredu, sedadlo vodiča manuálne výškovo nastaviteľné

29 360,00 EUR

Obj. kód Cena v EUR
WTK

394,00

394,00

41S 1 237,00

4A3 372,00

4F2 439,00

5TG 225,00

7X5 957,00

8T6 315,00

9AK 664,00

9S6 169,00

9VD 287,00

PID 90,00

PXC 1 114,00

PYA 247,00

PYB 849,00

PYG 1 114,00

PYM 485,00

PYN 445,00

QE7 260,00

1XW 371,00

-1 230,00

Cenníková cena vozidla s 20% DPH                                                                                                 (cena pre poistenie) 38 164,00 EUR                                    

35 496,00 EUR                                    

Akciová cena vozidla bez 20% DPH 29 580,00 EUR                                        

3 898,00 EUR                                 

2-ročná záruka bez obmedzenia najazdených kilometrov

3-ročná záruka na lak karosérie

Audi Q2 35 TFSI STR
Kom. č. 736114

Technické údaje

Základná výbava

Komfortpaket zrkadlá plus - obsahuje: vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou (4L6), vonkajšie spätné zrkadlá elektricky sklápateľné s 
automatickou clonou (6XK) a elektricky nastaviteľné bederné opierky vpredu (7P1)

Infotainment paket Connectivity - balík výbavy obsahuje: Audi smartphone interface - rozhranie pre prepojenie smartfónu s vozidlom a 
prípravu pre navigačný systém

Funkčný balík - obsahuje: zadné sedadlá delené a sklápateľné (3NT) a balík odkladacích priestorov v interiéri a v batožinovom priestore (QE1) - 
odkladacie vrecká na zadnej strane operadiel predných sedadiel, odkladací priečinok pod sedadlom spolujazdca, uzamykateľnú príručnú 
skrinku, priečinok na palubnú literatúru pod sedadlom vľavo,  12V zásuvku v batožinovom priestore,  sústavu sietí na batožinu a prídavné 
osvetlenie batožinového priestoru 

Balík alarm - obsahuje: alarm s funkciou proti odtiahnutiu (7AL) a bezpečnostné skrutky  kolies (1PE)

Technik - hodnota akciového balíka spolu pre basis

12-ročná záruka na prehrdzavenie karosérie

Cena základného modelu s 20% DPH

Doplnková výbava
Technik - akciový balík výbav obsahuje:

9ZE (GB1)/WTK - Audi phone box

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) 

Komfortpaket sedadlá - obsahuje manuálne výškovonastaviteľné predné sedadlá (3L3) a komfortnú stredovú opierku rúk vpredu 

Akciová cena vozidla      s 20% DPH      (Bonus Autonovo)

Palubný počítač s farebným displejom (len s multifunkčným volantom)

Audi sound system - 10 aktívnych reproduktorov, výkon spolu 180 W 

Ukotvenie detskej sedačky ISO FIX vpredu s deaktivátorom airbagu; plus ukotvenie TopTether na krajných sedadlách vzadu

Matrix LED svetlomety vpredu vrátane LED zadných svetiel s dynamickými smerovkami vpredu a vzadu a dynamickou svetelnou animáciou

Sústava úložných priestorov v interiéri a batožinovom priestore plus obsahuje: odkladacie vrecká na zadnej strane operadiel predných sedadiel, 
odkladací priečinok pod sedadlom spolujazdca, uzamykateľnú príručnú skrinku, priečinok na palubnú literatúru pod sedadlom vľavo,  12V 
zásuvku v batožinovom priestore,  sústavu sietí na batožinu, prídavné osvetlenie batožinového priestoru, 12V zásuvku na stredovej konzole 
vzadu  a 2 x USB rozhranie pre pasažierov vzadu

Kožený volant 3-ramenný s multifunkciou plus (12 ovládačov)

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

Disky z ľahkých zliatin  7Jx17 , 5-ramenné, Y-dizajn, pneu 215/55 R17

Vyhrievané sedadlá vpredu s oddelenou reguláciou 

Komfortný kľúč (incl. Safelock) - bezkľúčová manipulácia

Obklad interiéru - matný česaný hliník

Parkassistent so selektívnym zobrazením - aktívny akustický a optický parkovací systém, s funkciou automatického zaparkovania

Tempomat 

Komfortná automatická klimatizácia 2-zónová 

Zľava pre balík Technik



Cena
25,- EUR
20,- EUR
32,- EUR
10,- EUR
45,- EUR
35,- EUR
85,- EUR

220,- EUR
750,- EUR
190,- EUR
10,- EUR
10,- EUR

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

1 500,- EUR
značenie skiel VINPRINT
satelitné zabezpečenie COBRA s kartou

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

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

nosič bicyklov na ťažné zariadenie (2 ks)
rožširovacia sada na 3. bicykel
Adaptér na zástrčku ťažného zariadenia (č. dielu: 000055400WF)

gumenné rohože zadné
gumenna rohož do kufra
strešný nosič

1 l olej Audi Long Life
suchý zips na ŠPZ
gumenné rohože predné

Objednávam áno / nie Ponuka najžiadanejšich doplnkov
povinná výbava (lano + lekárnička + 1ks reflexná vesta + rukavice)
4 ks reflexná vesta s púzdrom


