
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 A5 Sportback Advanced 45 TDI quattro TT8, 231k/ 170KW, TT8-Automatická prevodovka 
 

Int.č.: 200-071 Číslo karosérie: WAUZZZF59MA008163 Typový kód: F5FBWA 
 

Najazdené cca:  14 005 km         Dátum prvého prihlásenia: 05.02.2021          Záruka: 5 rokov / do 100 000km / koniec 04.10.2025       
 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 
 

F5FBWA A5 Sportback Advanced 45TDI quattro TT8, 231k/ 170KW, TT8-Automatická prevodovka- 55 490,-- EUR 
 

B/ Farba vozidla: 
 

M4M4 zelená distrikt metalíza  1 012,-- EUR 
 

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

YM čierna-čierna  čierna čierna 
 

D/ Doplnková výbava: 
 

4X4 Airbagy - bočné vzadu 406,-- EUR 
PYI Asistenčný balík Parken 1 025,-- EUR 
 - Asistent rozbehu pri stúpaní 
 - Parkovací sytém plus - akustický a 
 optický parkovací systém vpredu a vzadu 
 - Kamerový systém vzadu - umožňuje 
 monitorovanie priestoru za vozidlom, 
 zobrazenie na displeji MMI 
IT3 Audi connect Navigation & Infotainment 0,-- EUR 
 so zabudovanou SIM kartou: prepojenie 
 vozidla s internetom  - systém umožňuje 
 vyhľadávanie informácií o rôznych bodoch 
 záujmu (POI - Point of Interest) ako 
 napr.  doprava, cestovanie, parkovanie, 
 správy, obmedzenia, kalendár, počasie, 
 ceny pohonných hmôt, streamovanie online 
 médií;   prediktívne navádzanie k cieľu, 
 rozšírené zobrazenie POI, hotspot WiFi, 
 prístup na myAudi, prístup k SMS, e- 
 mailom a dostupným sociálnym sieťam 
 napr. Twitter; (len s 7UG; systém je 
 závislý od lokálneho pokrytia) 
7W1 Audi pre sense basic - preventívna 282,-- EUR 
 ochrana cestujúcich pri náraze 
9VD Audi Sound System - 10 aktívnych 360,-- EUR 
 reproduktorov, vrátane subwoofera a 
 stredového reproduktora, celkový výkon 
 180W 
V86 Disky Alu 8Jx18, 5-dvojitých lúčov, 169,-- EUR 
 Stern-dizajn 
 pneu 245/40 R18 
PYG Infotainmentpaket Smartphone 1 294,-- EUR 
 (Upozornenie, vloženie zvoleného prvku 
 výbavy môže oddialiť dodaciu lehotu 
 vozidla až na rok 2022) 
 - balík obsahuje: 
 - Audi phonebox light - bezdrôtové 

 dobíjanie, stav nabitia je možné 
 zobraziť prostredníctvom MMI, možnosť 
 handsfree až pre 2 pripojené mobilné 
 telefóny 
 - Audi smartphone interface - rozhranie 
 pre prepojenie smartfónu s vozidlom - 
 komfortný prenos dát z mobilného 
 telefónu a ovládanie prostredníctvom MMI 
 (príslušný adaptér je možné doobjednať 
 prostredníctvom Audi originálneho 
 príslušenstva 
 - USB nabíjacie zariadenie pre 
 pasažierov vzadu - 2x USB-A na stredovej 
 konzole vzadu 
GT6 Interiérové prvky v čiernom sklenenom 203,-- EUR 
 vyhotovení - na palubnej doske, 
 parapetoch dverí a stredovej konzole; v 
 kombinácii s automatickou prevodovkou aj 
 na krytke odkladacieho priestoru na 
 stredovej konzole 
9AQ Klimatizácia komfortná 3-zónová 781,-- EUR 
PGE Komfortný kľúč - vrátane senzorického 664,-- EUR 
 ovládania veka batožinového priestoru 
PYA Komfortpaket sedadlá 529,-- EUR 
 obsahuje: 
 - komfortnú stredovú opierku rúk vpredu 
 pozdĺžne nastaviteľnú s odkladacím 
 priestorom 
 - elektricky nastaviteľné bederné 
 opierky v 4-smeroch 
PYB Komfortpaket zrkadlá - balík obsahuje: 591,-- EUR 
 vnútorné spätné zrkadlo s automatickou 
 clonou, bezrámové 
 - vonkajšie spätné zrkadlá elektricky 
 nastaviteľné, vyhrievané, sklápateľné a 
 na oboch stranách s automatickou clonou 
GB1 LTE podpora pre Audi phone box 0,-- EUR 



PYH MMI Navigation plus s MMI touch - 2 807,-- EUR 
 navigačný systém s doživotnou 
 aktualizáciou dát (online aktualizácia), 
 10,1" farebný displej s vysokým 
 rozlíšením (1540x720), MMI touch, 
 možnosť hlasového ovládania, viacero 
 možností voľby trasy s farebným 
 vyobrazením na mape, ukážka 3D modelu 
 mesta s vyobrazením dôležitých alebo 
 zaujímavých bodov, dynamické navigovanie 
5ZC Opierky hlavy vpredu 141,-- EUR 
 - nastaviteľné v troch smeroch (výška, 
 sklon, vzdialenosť od temena) 
3NT Päťmiestna verzia - trojmiestne zadné 428,-- EUR 
 sedadlo 
N1F Poťahy - kombinácia koža/umelá koža 1 204,-- EUR 
 - stredový pás predných a zadných 
 sedadiel v koži 
 - bočné časti, opierky hlavy, stredné 
 sedadlo vzadu a vsadenia vo dverách v 
 umelej koži 
EA8 Predĺžená záruka 2+3 do 100.000km 1 297,-- EUR 

3L5 Sedadlá vpredu elektricky nastaviteľné 860,-- EUR 
4A3 Sedadlá vpredu vyhrievané 428,-- EUR 
6NQ Strop vozidla látka - čierna 287,-- EUR 
1D4 Ťažné zariadenie 1 114,-- EUR 
 (Upozornenie, vloženie zvoleného prvku 
 výbavy môže oddialiť dodaciu lehotu 
 vozidla až na rok 2022) 
 - výklopné (mechanicky) s elektrickým 
 uvoľnením mechanizmu 
 - ovládanie prostredníctvom tlačidla v 
 batožinovom priestore 
 - integrovaná zásuvka umožňuje  počas 
 jazdy prevádzku elektrických zariadení v 
 pripojenom vozidle 
1XW Volant - kožený, 3-ramenný, multifunkčný 169,-- EUR 
 s ovládaním plus (14 tlačidiel) 
FK2 Zvýšený objem na AD-blue - 24 litrov 57,-- EUR 
7EZ Zimná komplet sada kolies 245/40 R18           2 448,– EUR 
 
 

 
 

V cene vozidla komplet zimná sada kolies + konanie na obvodnom úrade + kontrola originality + návod na obsluhu 
v Slovenskom jazyku 

 

 

 

 

E/ Medzisúčet: 70 786,– EUR 

F/ Osobitné podmienky (z vybraných položiek) zľava 18%: - 12 886,– EUR 
 

 

G/ Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR:  57 900,-- EUR 

H/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR:  48 250,-- 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 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


