
CENOVÁ PONUKA 

 

  
 
  

      

 

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 Avant Sport 45 TDI quattro TT8, 231k/ 170KW, TT8-Automatická prevodovka 
 

Int.č.: 200-066 Číslo karosérie: WAUZZZF24LN080160  Typový kód: 4A5BTA 
 

Najazdené cca:  8 988 km         Dátum prvého prihlásenia: 17.07.2020          Záruka: 5 rokov / do 100 000km / koniec 15.03.2025       
 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 
 

4A5BTA A6 Avant Sport 45TDI quattro TT8, 231k/ 170KW, TT8-Automatická prevodovka- 67 640,-- EUR 
 

B/ Farba vozidla: 
 

L5L5 Strieborná florret  metalíza  1 125,-- EUR 
 

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

FZ čierna-čierna  čierna  čierna 

D/ Doplnková výbava: 
 

9PF Adaptívne stierače čelného skla s 406,-- EUR 
 integrovanými ostrekovacími dýzami 
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 
2F1 Audi connect kľúč - prepojenie so 181,-- EUR 
 smarfónom, kedy smartfón funguje ako 
 digitálny kľúč od vozidla; umožňuje 
 odomykanie, zamykanie aj naštartovanie 
 vozidla; verifikácia prostredníctvom my 
 Audi; (len s komfortným kľúčom; smartfón 
 musí obsahovať technológiu NFC - Near 
 Field Communication) 
9ZE Audi phone box 562,-- EUR 
 (Upozornenie, vloženie zvoleného prvku 
 výbavy môže oddialiť dodaciu lehotu 
 vozidla až na rok 2022) 
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 
9VD Audi sound system 428,-- EUR 
 - 10 aktívnych reproduktorov 
 - 6-kanálový zosilňovač 
 - výkon 180 Watt 
9S9 Audi virtual cockpit  - 10,1" displej 0,-- EUR 
8G1 Automatické ovládanie diaľkových svetiel       157,-- EUR 
 - systém rozpozná blížiace sa protiidúce 
 alebo vpredu idúce vozidlo a automaticky 
 stlmí diaľkové svetlá, po opätovnom 
 vyhodnotení situácie automaticky vráti 
 do činnosti zapnuté diaľkové svetlá 
2Z0 Bez označenia typu a objemu 0,-- EUR 
CE1 Disky Alu 8,5Jx19, 10-lúčové, Dynamik- 1 237,-- EUR 
 dizajn 
 pneu 245/45 R19 
KA2 Kamera vzadu - umožňuje monitorovanie 529,-- EUR 
 priestoru za vozidlom, zobrazenie na 
 dispeji MMI 
9AQ Klimatizácia komfortná 4-zónová 900,-- EUR 
PGC Komfortný kľúč (bezkľúčová manipulácia) 944,-- EUR 
 vrátane senzorického otvárania 
 batožinového priestoru 
QQ1 Ambiente Lichtpaket  - balík 642,-- EUR 
 prídavného osvetlenia  
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 
6XK Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky 112,-- EUR 
 sklápateľné, s automatickou clonou 
7X2 Parkovacie sensory vpredu aj vzadu           0,-- EUR 



PNQ MMI navigačný system plus s MMI touch    3 733,-- EUR 
 
 

 

     

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

 

 

 

E/ Medzisúčet: 86 335,– EUR 

F/ Osobitné podmienky (z vybraných položiek) zľava 31%: - 26 435,– EUR 
 

 

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

H/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR:  49 916,66,-- 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 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 



 

Hliníkové zimné kolesá v 5-ramennom prevedení, veľkosť 8 J x 18, s pneumatikami 
Môžu byť vybavené snehovými reťazami, maximálna povolená rýchlosť 240 km / h 

 

 
 

 
 
 
 


