
Model 8YABRG20

Motor: 4 - valec diesel (1968 ccm) Výkon kW / PS: 110/150
Prevodovka: 7-st. S-tronic Max krútiaci moment Nm pri ot/min: 360/1600 - 2750
Hmotnosť celková/užitočná (kg): 1960/470 Zrýchlenie z 0 - 100 km/h: 8,3 S
Počet miest na sedenie: 5 Max. rýchlosť km/h: 222
Číslo karosérie / Číslo motora: WAUZZZGY7MA062327/DTS 213262 Spotreba (mesto/mimo mesta/kombinovaná) (l): 4,8/3,7/4,1
Stav najazdených km: 8 km Emisie CO2 (g/km): 107
Farba vozidla: 3F3F Modrá atoll metalíza Farba interiéru: AI Čierna

Airbag vodiča a spolujazdca Nefajčiarska výbava - 12V zásuvka a odkladací priečinok

Bočné airbagy vpredu 12V zásuvka vzadu

Hlavové airbagy vpredu a vzadu Štandardné sedadlá vpredu, manuálne výškovo nastaviteľné

Kolenný airbag na strane vodiča Operadlo zadných sedadiel delené a sklápateľné 40:60

Bezpečnostný stĺpik volantu Tri opierky hlavy vzadu

Integrálny systém hlavových opierok Ukotvenie detskej sedačky i-Size ako aj ISO Fix vzadu na krajných sedadlách 

Brzdový asistent vrátane dodatočného ukotvenia Top Tether; deaktivátor airbagu spolujazdca

ESC elektronický stabilizačný program Látkové poťahy sedadiel - Index

ASR protipreklzový systém Strop vozidla v látkovom poťahu

ABS brzdy s antiblokovacím systémom Obklad interiéru - Seideneffektlack - platinovosivý na palubnej doske a stredovej konzole

EDS elektronická uzávierka diferenciálu Čierne prvky (akcenty) lesklého skleneného vzhľadu na balubnej v oblasti MMI-displeja

Kontrola zapnutia bezpečnostných pásov Digitálny prístrojový panel 10,25" - klasické zobrazenie: rýchlosť, čas, stav km, 

Pozinkovaná karoséria vonkajšia teplota, stav pohonných hmôt, odporúčanie prevodového stupňa (pri manuálnom

Elektromechanické servoriadenie  radení),  rádiostanica alebo hudobný titul, prípadne ak je dostupné aj menu telefónu; 

Start-Stop systém vrátane odporúčania prestávky a pokynov k ekonomickej/ekologickej jazde

Elektromechanická parkovacia brzda MMI Radio plus s ovládaním MMI touch - farebný displej 10,1"

Dynamický podvozok Rádiový tuner digitálny

Audi drive select - nastavenie jazdnej charakteristiky Audi music interface  1 x USB-A a 1x USB-C rozhranie pre prenos dát alebo dobíjanie

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním 6 reproduktorov (pasiv) - 4 x vpredu a 2x vzadu (celkový výkon 80 Watt)

Elektronický imobilizér Bluetooth rozhranie
Nastaviteľný obmedzovač rýchlosti Audi connect Notruf & Service s možnosťou ovládania vozidla 
Detská poistka ovládaná elektricky Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné a vyhrievané

Filter pevných častíc Kryty spätných zrkadiel lakované vo farbe karosérie vrátane integrovaných LED smeroviek

Upozornenie pred opustením jazdného pruhu Determálne sklá

Audi pre sense front - monitoruje situáciu pred vozidlom a v prípade hroziacej kolízie upozorní Okenné lišty - čierne

akusticky/opticky a aktívnym brzdením pred prekážkou Strešný spojler

Základné svetlomety vpredu na báze LED technológie; smerovky štandardné so žiarovkami Kontrola tlaku v pneumatikách

Denné svietenie TMS sada na lepenie pneumatík

Štandardné osvetlenie interiéru Disky z ľahkých zliatin 8J x 17, mnoholúčový dizajn, pneu 225/45 R17

Svetelný a dažďový senzor Náradie a zdvihák 

Manuálna klimatizácia Výstražný trojuholník

Elektrické ovládanie okien 

Kožený volant 3-ramenný s multifunkciou a funkciou radenia, 6 ovládačov  

Nástupné lišty s hliníkovým obkladom

Koberčeky vpredu a vzadu

32 510,00 EUR

Obj. kód Cena v EUR
3F3F 787,00

WCA
383,00

169,00

552,00
WTK

2 013,00

337,00

2 350,00
1G9 141,00

1PE 40,00

1S1 29,00

1XX 135,00

3A5 46,00

7W1 225,00

8T6 337,00

9JD 33,00

9S1 0,00

3NT 225,00

4L6 181,00

4ZB 225,00

7B9 57,00

7X5 1 012,00

8G1 112,00

9AK 664,00

9VD 326,00

IT3 247,00

KA2 461,00

PG2 483,00

U92 1 912,00

9ZV 169,00

PX2 1 001,00

QE1 225,00

QJ1 101,00

QQ1 271,00

UH2 90,00
Q1D 406,00
N5D 0,00

-1 100,00
-760,00

Cenníková cena vozidla s 20% DPH                                                                                                                                                                                                                        cena pre poistenie: 43 493,00 EUR                  

36 969,00 EUR              

30 807,50 EUR               

8 384,00 EUR      

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

Ušetríte celkovo :  

Športové sedadlá vpredu

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

Poťahy - látka Dynamik

Sústava úložných prvkov v interiéri a batožinovom priestore - obsahuje: sieťky na zadnej časti operadiel predných sedadiel, odkladací priečinok pod zadnými sedadlami, 12V zásuvku na 
stredovej konzole vzadu, prídavné LED osvetlenie v batožinovom priestore, multifixačné ukotvenie, bočné sieťky, sieť na batožinu a 12V zásuvku v batožinovom priestore 

Zľava pre Komfort

Akciová cena vozidla s 20% DPH    (Výpredaj)

Zľava pre Technikc

Ambiente Lichtpaket - balík prídavného interiérového LED osvetlenia (farba biela); osvetlené sú nasledovné prvky interiéru: strop vpredu a vzadu vrátane svetiel na čítanie; oblasť dverí; 
priestor pod nohami vpredu; make-up zrkadielka na strane vodiča a spolujazdca;  odkladací priestor na stredovej konzole

Audi phone box light  - umožňuje prepojenie mobilného telefónu s vozidlom; bezdrôtové indukčné dobíjanie (Qi-Standard) 5 Watt - úložná plocha na stredovej konzole 170x87mm - stav 
nabitia je možné zobraziť prostredníctvom MMI; možnosť handsfree až pre 2 pripojené mobilné telefóny; ovládanie je možné prostredníctvom MMI, volantu s multifunkciou plus, alebo 
hlasových pokynov; podpora LTE

7UG/WTK - MMI navigačný systém plus s MMI touch

IU1/WTK - Audi smartphone interface

Technik - hodnota akciového balíka spolu
Miestošetriace rezervné koleso 18" 

Bezpečnostné skrutky kolies

Akciová cena vozidla  bez 20% DPH

Parkassistent - aktívny akustický a optický parkovací systém vpredu a vzadu s funkciou automatického zaparkovania

Komfortná automatická klimatizácia 2-zónová 

Hliníkové prvky v interiéri - lem ovládacích prvkov na stredovej konzole, lišty na dverách vpredu a vzadu; prvky na ovládačoch spätných zrkadiel, okien a parkovacej brzde

LED svetlomety vpredu, LED zadné svetlá, dynamické smerovky vzadu

Asistent rozbehu pri stúpaní

Audi connect Navigation & Infotainment plus - služby:  obsahuje služby popísané v  IT4 a navyše:  prístup k navigácii prostredníctvom Google Earth™, online hlasové ovládanie rozšíriené o 
interakcie prirodzeného jazyka, online vyhľadávanie navigačných cieľov, pokročilé zobrazovanie cieľov na 3D mape, online rádio a hybrid rádio.  Služby sú poskytované prostredníctvom SIM 
karty zabudovanej vo vozidle. Náklady na dátové pripojenie sú v cene. Výnimkou sú dátové služby využívané prostredníctvom WLAN-Hotspot napr. online rádio, hypridné rádio,  spoplatnené 
podľa dátových taríf. Informácie o tarifách a rezerváciách nájdete na www.my.audi.com alebo www.audi.de/connect.

Kamera vzadu - umožňuje monitorovanie priestoru za vozidlom, zobrazenie na displeji MMI

Alarm  s funkciou proti odtiahnutiu 

6E3/WCA - Stredová opierka rúk vpredu

hodnota akciového balíka spolu

Asistent diaľkových svetiel

Zdvihák

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou

Audi virtual cockpit - plne digitálny 10,25" displej s možnosťou flexibilného zobrazovania širokého spektra informácií zo systémov vozidla (MMI, navigačný systém ak je súčasťou výbavy a 
pod.); možnosť nastavenia ďalšieho profilu "Sport", veľkosť formátu otáčkomera a tachometra na displeji je možné meniť prostredníctvom tlačidla VIEW na volante;   (okrem sériového 
profilu "Klasik"); ovládanie prostredníctvom multifunkčného volantu

Operadlo zadných sedadiel so stredovou opierkou, delené a sklápateľné 40:20:40

Glanzpaket - hliníkové lišty okolo okien 

USB  rozhranie s funkciou dobíjania; vzadu (2x)

Technik - akciový balík výbav obsahuje:

Doplnková výbava
Modrá atoll metalíza

Komfort - akciový balík výbav obsahuje:
4A3/WCA - Vyhrievané sedadlá vpredu 

2-ročná záruka bez obmedzenia najazdených kilometrov

3-ročná záruka na lak karosérie

12-ročná záruka na prehrdzavenie karosérie

Cena základného modelu s 20% DPH

Audi A3 SB advanced 35 TDI STR 
Kom. č. / int. č. 735175/38-129
Technické údaje

Základná výbava

Disky z ľahkých zliatin Audi Sport 8J x 18,  5-ramenné, Blade-dizajn, antracitovočierne,  sústružené, pneu 225/40 R 18

Kožený volant 3-ramenný s multifunkciou plus - 12 ovládačov a funkciou radenia

Ukotvenie detskej sedačky ISO Fix na sedadle spolujazdca (navyše k sériovému ukotveniu detskej sedačky i-Size ako aj ISO Fix vzadu na krajných sedadlách vrátane dodatočného ukotvenia 
Top Tether)

Audi pre sense basic - preventívne opatrenia pri systémami vyhodnotenom hroziacom nebezpečenstve -   elektrické dotiahnutie bezpečnostných pásov vpredu, automatické zatvorenie 
všetkých okien (vrátane strešného, ak  je súčasťou výbavy vozidla), aktivácia všetkých smeroviek

Tempomat 

Výbava pre fajčiarov - zapaľovač (namiesto 12V zásuvky vpredu) a odnímateľný popolník s krytom

Audi Sound System - 10 aktívnych reproduktorov, 6-kanálový zosilňovač, celkový výkon 180W 



Cena
25,- EUR
20,- EUR
32,- EUR
10,- EUR
45,- EUR
40,- EUR
90,- EUR
230,- EUR
750,- EUR
190,- EUR
10,- EUR
10,- EUR
165,- EUR
715,- EUR
250,- EUR

1 500,- EUR

gumenné rohože predné

Objednávam áno / nie Ponuka najžiadanejšich doplnkov
povinná výbava (lano + lekárnička + 1ks reflexná vesta + rukavice)
4 ks reflexná vesta s púzdrom
1 l olej Audi Long Life
suchý zips na ŠPZ

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

gumenné rohože zadné
gumenna rohož do kufra
strešný nosič
nosič bicyklov na ťažné zariadenie (2 ks)
rožširovacia sada na 3. bicykel

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
značenie skiel VINPRINT
satelitné zabezpečenie COBRA s kartou




