AUDI A4 advanced 35 TDI STR
Model

8WCBJG18

Kom. č. / int. č.733741 / 36-083
Technické údaje

Motor:

4-valec diesel (1968 ccm)

Výkon kW / PS:

120/163

Prevodovka:

7-stupňová S tronic

Max krútiaci moment pri ot/min:

320/1500 - 2750

Hmotnosť celková/užitočná:

2090/525

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h:

9,5 S

Počet miest na sedenie:

5

Max. rýchlosť km/h:

214

Číslo karosérie / Číslo motora:

WAUZZZF44LN003368 / DEZ 012860

Spotreba paliva (mesto/mimo mesta/kombinovaná):

4,6/3,9/4,2

Stav najazdených km:

13 km

Emisie CO2 (g/km):

109

Farba vozidla:

0E0E Čierna mythost metalíza

YM Čierna

Farba interiéru:
Základná výbava

Airbag vodiča a spolujazdca
Bočné airbagy vpredu
Hlavové airbagy vpredu a vzadu
Bezpečnostný stĺpik volantu
Integrálny systém hlavových opierok
Brzdový asistent
ESC elektronický stabilizačný program
ASR protipreklzový systém
ABS brzdy s antiblokovacím systémom
EBV brzdy s elektronickým rozdeľovaním brzdnej sily
EDS elektronická uzávierka diferenciálu
Kontrola zapnutia bezpečnostných pásov
quattro so samosvorným stredovým diferenciálom (nie pre 45 TFSI)
Pozinkovaná karoséria
Elektromechanický posiľňovač riadenia
Start-Stop systém
Elektromechanická parkovacia brzda
Štandardný podvozok
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
Elektronický imobilizér
Audi drive select - auto/comfort/dynamic/efficiency/individual; pre allroad
quattro navyše modus offroad; (sériovo len pre modely od 140kW)
Audi pre sense city
AdBlue-Tank®8 (12 l) - len pre TDI motorizácie
Filter pevných častí (benzín aj diesel)
Maximálna rýchlosť regulovaná na 210 km/h
Svetelný a dažďový senzor
Štandardné svetlomety na báze LED technológie vrátane zadných LED svetiel
Denné svietenie
Automatická klimatizácia
Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu
Kožený volant 3-ramenný s multifunkčným ovládaním (6 tlačidlá)
Koberčeky vpredu a vzadu
12V zásuvka na stredovej konzole vpredu pred držiakom na poháre a vzadu
pre 2. rad sedadiel (bez fajčiarskej výbavy)

Nástupné lišty s hliníkovým obkladom vpredu
Štandardné sedadlá vpredu, manuálne výškovo nastaviteľné
Ukotvenie detskej sedačky ISO Fix vpredu vrátane deaktivátora airbagu spolujazdca
a vzadu na krajných sedadlách vrátane dodatočného ukotvenia Top Tether
Stredová opierka rúk vpredu
Zadné sedadlá delené a sklápateľné
Látkové poťahy sedadiel - Index
Obklad interiéru Diamantlack silbergrau (sivý)
Hliníkové aplikácie v interiéri
Interiérové prvky v čiernom matnom vyhotovení
Palubný počítač monochromatický 5"
MMI Radio plus - 10,1" farebný displej (1540x720) vrátane ovládania MMI touch,
Audi music interface s 1 x USB-A a 1x USB C rozhraním, s dátovou a dobíjacou
funkciou; WLAN-hardvér;
8 pasívnych reproduktorov - celkový výkon 100W
Bluetooth rozhranie
Audi connect Notruf & Service s možnosťou ovládania vozidla - služby tiesňového
volania a servisných služieb Audi connect. Služby Audi connect Remote & Control
umožňujú prepojenie vozidla so smartfónom. Medzi služby Remote & Control
patria napríklad zobrazenie aktuálneho stavu vozidla, určenie parkovacej polohy,
odomknutie/zamknutie vozidla a iné funkcie, ktoré je možné ovládať na diaľku.
Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné a vyhrievané
Kryty spätných zrkadiel lakované vo farbe karosérie
Determálne sklá
Okenné lišty - čierne
Kontrola tlaku v pneumatikách
Tire Mobility System - sada na lepenie pneumatík
Disky z ľahkých zliatin, 7,5Jx17, 5-ramenné, Dynamik-dizajn, pneu 225/50 R17
Náradie
Výstražný trojuholník

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

41 600,00 EUR

Obj. kód

Doplnková výbava

0E0E

Čierna mythost metalíza

WDN

Technik - akciový balík výbav obsahuje:
7UG/WDN - MMI Navigation plus s MMI touch

Cena v EUR
1 012,00
2 525,00

hodnota akciového balíka spolu
WBT

2 525,00

Komfort - akciový balík výbav obsahuje:
6E3/WBT - Stredová opierka rúk vpredu

214,00

9AQ/WBT - Komfortná 3-zónová klimatizácia

781,00

4L6/WBT - Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou

196,00

hodnota akciového balíka spolu

1 191,00

IU1

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)

360,00

1G5

Rezervné koleso (dojazdové); max. rýchlosť 80km/h

141,00

1PD

Bezpečnostné skrutky kolies

1XW

Kožený volant 3-ramenný s multifunkčným ovládaním plus (12 tlačidiel)

169,00

2F1

Audi connect kľúč - prepojenie so smarfónom, kedy smartfón funguje ako digitálny kľúč od vozidla; umožňuje odomykanie, zamykanie aj naštartovanie vozidla; verifikácia prostredníctvom my Audi;
(len s komfortným kľúčom a navigačným systémom PNQ; smartfón musí obsahovať technológiu NFC - Near Field Communication)

136,00

2H9

Audi drive select efficiency - nastavenie jazdnej charakteristiky vozidla auto/comfort/dynamic/individual s ekonomickým módom; allroad quattro navyše modus "offroad"

225,00

4ZB

Glanzpaket - ozdobné lišty z eloxovaného hliníka okolo okien

225,00

5ZC

Variabilne nastaviteľné opierky hlavy vpredu

141,00

7X2

Parkovací sytém plus - akustický a optický parkovací systém vpredu a vzadu

878,00

7P1

Elektricky nastaviteľné bederné opierky vpredu

315,00

8G1

Asistent diaľkových svetiel

169,00

8T6

Tempomat

371,00

9JE

2x USB - A - rozhranie vzadu pre dobíjanie a 12V zásuvka na stredovej konzole vpredu

9VD

Audi Sound System - 10 aktívnych reproduktorov, vrátane subwoofera a stredového reproduktora, celkový výkon 180W

360,00

9ZE

Audi phonebox - bezdrôtové dobíjanie, stav nabitia je možné zobraziť prostredníctvom MMI, možnosť handsfree až pre 2 pripojené mobilné telefóny, kvalitnejší príjem signálu prostredníctvom antény
zabudovanej vo vozidle, nižšie žiarenie, podpra LTE

507,00

FK2

Nádrž Ad blue 24l

GT6

Interiérové prvky v čiernom sklenenom vyhotovení - na palubnej doske, parapetoch dverí a stredovej konzole; v kombinácii s automatickou prevodovkou aj na krytke odkladacieho priestoru na
stredovej konzole

29,00

29,00

57,00
203,00

1S1

Zdvihák

N7U

Poťahy sedadiel v kombinácii Alcantara/koža

1 468,00

PGD

Komfortný kľúč so senzorickým otváraním batožinového priestoru a alarmom s ochranou proti odtiahnutiu

1 204,00

PX2

LED svetlomety vrátane zadných LED svetiel s dynamickými smerovkami

1 114,00

UH2

Asistent rozbehu pri stúpaní

VW5

Akustické zasklenie predných bočných okien - tlmí hluk z vonkajšieho prostredia

169,00

4A3

Vyhrievané sedadlá vpredu

428,00

7TL

Drevený obklad interiéru Eiche grau naturell - dub sivý prírodný

518,00

9S7

Palubný počítač s farebným displejom 7"

282,00

29,00

90,00

IT3

Audi connect Navigation & Infotainment 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

Q1D

Športové sedadlá vpredu manuálne nastaviteľné

421,00

QE1

Balík odkladacích priestorov - v interiéri (Lim/Av/allroad): sieťky na zadnej strane operadiel predných sedadiel, držiak na poháre v stredovej opierke rúk vzadu, odkladací priečinok na strane vodiča,
uzamykateľná skrinka na strane spolujazdca; v batožinovom priestore pre Limousine: sieť na batožinu, 12-V zásuvka, sieťka na výklenku vľavo a háčiky na tašky; v batožinovom priestore pre Avant a
allroad quattro: sieť na batožinu, sieťka na výklenku vľavo a napínacie pásy vpravo a vľavo;

214,00

QQ1

Prídavné osvetlenie interiéru "Lichtpaket" - osvetlené sú nasledovné časti: make-up zrkadlá, vonkajšie kľučky dverí vpredu, vnútorné kľučky dverí vpredu a vzadu, nástupný priestor dverí vpredu,
držiak na poháre vpredu, priestor nôh vpredu a vzadu, oblasť dverí vpredu a vzadu a stredová konzola

$6S

Audi servis plus 3+3 roky, max. 160 000 km

1 550,00

Zľava pre balík Komfort

-2 110,00

Zľava pre balík Technik

282,00

-2 830,00

Cenníková cena vozidla s 20% DPH
Akciová cena vozidla

0,00

s 20% DPH

(cena pre poistenie: 53 472 - 1 550 = 51 922,00 EUR)

53 472,00 EUR

40 584,00 EUR

(do 31.03.2021)

33 820,00 EUR

Akciová cena vozidla bez 20% DPH

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

12 888,00 EUR

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
gumenné rohože predné
gumenné rohože zadné
gumenna rohož do kufra
strešný nosič
nosič bicyklov na ťažné zariadenie (2 ks)
rožširovacia sada na 3. bicykel
Adaptér na zástrčku ťažného zariadenia (č. dielu: 000055400WF)
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
v prípade záujmu o ďalšie doplnky navštívte náš e-shop na stránke www.autonovo.sk

Cena
25,- EUR
20,- EUR
32,- EUR
10,- EUR
60,- EUR
45,- EUR
100,- EUR
235,- EUR
750,- EUR
190,- EUR
10,- EUR
10,- EUR
165,- EUR
715,- EUR
250,- EUR
1 500,- EUR

