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Predávajúci 

 
 
AUTONOVO a.s.  
 
Sídlo: Zvolenská cesta 40, 

97401  Banská Bystrica  
 

 

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

Bankové spojenie: UNICREDIT BANK, 1064639000/1111 
IBAN : SK02 1111 0000 0010 6463 9000 BIC/SWIFT:  
UNCRSKBX 
 

 

 

 
Konfigurácia vozidla 

Model: Audi A6 45 TDI quattro TT8, 231k/ 170KW, TT8-Automatická prevodovka 
 

Int.č.: 200-067 Číslo karosérie: WAUZZZF26LN071931  Typový kód: 4A2ATA 
 

Najazdené cca:  7 379 km         Dátum prvého prihlásenia: 15.05.2020          Záruka: 5 rokov / do 100 000km / koniec 19.02.2025       
 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 
 

4A2ATA A6 45TDI quattro TT8, 231k/ 170KW, TT8-Automatická prevodovka- 62 350,-- EUR 
 

B/ Farba vozidla: 
 

L5L5 strieborná florett metalíza  1 125,-- EUR 
 

C/ Farba interiéru: Farba palubnej dosky: Farba koberca: 
 

FZ čierna-čierna  čierna  čierna 

D/ Doplnková výbava: 
 

QQ1 Ambiente Lichtpaket - balík prídavného 360,-- EUR 
 osvetlenia - LED systém - prídavné 
 osvetlenie je umiestnené na dverách a 
 palubnej doske 
PCC Assistenčný balík Tour - 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 
9VD Audi sound system 428,-- EUR 
 - 10 aktívnych reproduktorov 
 - 6-kanálový zosilňovač 
 - výkon 180 Watt 
9S9 Audi virtual cockpit plus - 12,3" 1 069,-- EUR 
 displej s Full-HD s grafickým zobrazením 
 - klasik, sport alebo dynamik 

2Z0 Bez označenia typu a objemu 0,-- EUR 
Q0B Digitálny TV a rádiový tuner (príjem 1 519,-- EUR 
 závislý od lokálnej digitálnej siete) 
CE1 Disky Alu 8,5Jx19, 10-lúčové, Dynamik- 2 024,-- EUR 
 dizajn 
 pneu 245/45 R19 
7D5 DVD prehrávač zabudovaný v príručnej 135,-- EUR 
 skrinke; možnosť prehrávania MP3, WMA a 
 AAC 
4E7 Elektrické otváranie a zatváranie veka 596,-- EUR 
 batožinového priestoru 
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 
KA2 Kamera vzadu - umožňuje monitorovanie 529,-- EUR 
 priestoru za vozidlom, zobrazenie na 
 dispeji MMI 
9AQ Klimatizácia komfortná 4-zónová 900,-- EUR 
PX6 Matrix LED svetlomety s ostrekovačmi 1 742,-- EUR 
 vpredu vrátane zadných LED svetiel s 
 dynamickými smerovkami  - kompletné 
 svetlomety na báze LED technológie 
 vpredu obsahujú nasledovnú 
 funkcionalitu: denné, stretávacie, 
 diaľkové, parkovacie, hmlové (do každého 
 počasia),  odbočovacie, diaľničné, 
 zákrutové a križovatkové osvetlenie 
PNB 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) 
9M9 Nezávislé kúrenie s diaľkovým ovládaním 1 912,-- EUR 
3FB Panoramatické sklenené strešné okno 1 856,-- EUR 
 - extra veľký formát a progresívny 
 dizajn 
 - tónované sklo 
 - elektrické ovládanie, elektricky 
 ovládaná slnečná roleta 
 - komfortné otváranie a zatváranie 
 zvonka prostredníctvom diaľkového 
 ovládania 
 - integrovaný systém na redukciu 
 vonkajšieho hluku 
7X5 Park Assistent System 472,-- EUR 
 - aktívny akustický systém vpredu a 
 vzadu s funkciou automatického 
 zaparkovania 
N4M Poťahy v kombinácii koža/mono.pur 550 1 182,-- EUR 
6RB Prístrojová doska dvojdielna 0,-- EUR 
PV3 Sedadlá elektricky nastaviteľné vpredu, 1 407,-- EUR 
 pre vodiča s pamäťou 
 - vrátane elektricky nastaviteľných 
 bederných opierok - elektricky 
 nastaviteľá výška, vzdialenosť a sklon 

 sedadla, a taktiež sklon operadla 
4D3 Sedadlá klimatizované vpredu 900,-- EUR 
 - trojstupňové nastavenie 
 prostredníctvom ovládania klimatizácie - 
 kožené poťahy budú perforované 
4A3 Sedadlá vpredu vyhrievané 428,-- EUR 
GZ2 Servozatváranie dverí 719,-- EUR 
 - elektrické dovretie predných a zadných 
 dverí 
3Y5 Slnečná roleta elektrická na zadnom skle 562,-- EUR 
 a na bočných zadných oknách mechanická 
QE1 Systém odkladacích priestorov v 90,-- EUR 
 interiéri 
 - dva držiaky na poháre v stredovej 
 opierke vzadu 
 - dve 12V zásuvky vzadu 
 - sieť v batožinovom priestore 
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 
6XL Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky 112,-- EUR 
 sklápateľné, s automatickou clonou a 
 Memory funkciou 
EA8 Predĺžená záruka na 5 rokov/do 100 000km   1 329,– EUR 
 
Zimná komplet sada kolies 10-lúčová 225/60 R17 1 980,– EUR 
 

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

 

 

 

E/ Medzisúčet: 93 806,– EUR 

F/ Osobitné podmienky (z vybraných položiek) zľava 40,5%: - 37 906,– EUR 
 

 

G/ Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR:  55 900,-- EUR 

H/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR:  46 583,33,-- 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 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 


