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Predávajúci: 
AUTONOVO, a.s. 
Zvolenská cesta 40 
97403 Banská Bystrica 
Bankové spojenie:  

UNICREDIT BANK / IBAN: SK 
02 1111 0000 0010 6463 
9000 BIC/SWIFT: UNCRSKBX 

 

 

 

 

Zástupca:  
Filip Trochan 
Telefón: +421 902 979 905 

E-Mail: ftrochan@autonovo.sk 

 

 

 

    

 

CENOVÁ PONUKA 
 
 

Konfigurácia vozidla:  

A6 Avant Sport 45 TDI quattro STR 5-dverový 
Model 4A5BJY19 
Výkon kW/k: 180 / 245 
Farba vozidla: florettsilber metalíza (L5L5) 

€ 67 640,00 

 
 

€ 1 125,00 
Vnútorné prevedenie: Látka/Koža (MZ) 
VIN:WAUZZZF2XMN104852 
Int.č.: 200-072 
Prvé prihlásenie: 5.8.2021 
Najazdené km: cca 7106 
Záruka 5 rokov / do 100 000km (plynie) 

 

Doplnková výbava: 
 

Assistenčný balík Tour - (PCC)  

-  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. (len s QR9) 

€ 1 956,00

Audi phone box (9ZE) € 562,00
Audi smartphone interface (IU1)  

- umožňuje prepojenie smartfónu s vozidlom a komfortné 
zobrazenie obsahu prostredníctvom USB pripjenia na MMI-
displeji; ovládanie je možné cez MMI prípadne hlasom 
prostredníctvom smartfónu; prepojenie s Apple iPhone 
(minimálne iOS9) môže byť bezdrôtové  

€ 309,00

Audi sound system (9VD)  
- 10 aktívnych reproduktorov, 6-kanálový zosilňovač, výkon 180 

Watt 

€ 428,00

Audi virtual cockpit plus - 12,3" (9S9)  
- 12,3" displej s Full-HD s grafickým zobrazením - klasik, sport 

alebo dynamik (len s volantmi s multifunkčným ovládaním plus; 
nie pre modely PHEV) 

€ 1 069,00

Disky Alu 8,5Jx19, 5-dvojitých lúčov, (42R) 
- Disky z ľahkých zliatin 8,5Jx19, 5-dvojitých lúčov, kontrastné 

sivé, leštené, pneu 245/45 R19; pre allroad quattro pneu 
235/50 R19 

€ 1 462,00

HD Matrix LED svetlomety s ostrekovačmi (PXC) 
- s dynamickými smerovkami vpredu;  zadné LED svetlá s 

dynamickými smerovkami  a svetelnou animáciou; 

€ 2 362,00
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Head up display - zobrazovanie (KS1) 
- zobrazovanie 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 

€ 1 574,00

Klimatizácia komfortná 4-zónová (9AQ) € 900,00
Komfortný kľúč (bezkľúčová manipulácia) (PGC) 

- vrátane senzorického otvárania batožinového priestoru 
€ 944,00

Kontur/Ambiente Lichtpaket - balík prídavného osvetlenia s 
možnosťou nastavenia farebného profilu  (QQ2) 

- LED systém - k dispozícii je 6 prednastavených farebných profilov 
osvetlenia plus  možnosť nastavenia individuálneho farebného 
profilu (na výber z 30 farieb); nastavenie individuálneho profilu 
je možné prostredníctvom Audi drive select-módu; prídavné a 
kontúrované osvetlenie  je umiestnené na dverách, stredovej 
konzole a palubnej doske (nie s QQ1) 

€ 642,00

LTE podpora pre Audi phone box (GB1) € 0,00
Nezávislé kúrenie s diaľkovým ovládaním (9M9) € 1 912,00
Obklad interiéru - česaný hliník (5TG) € 0,00
Park Assistent System (7X5) 

- aktívny akustický parkovací systém s funkciou automatického 
zaparkovania 

€ 472,00

Predĺžená záruka 2+3 do 100.000km (EA8) € 1 329,00
S-line Sportpaket plus (WQS) 

- Prvky obsiahnuté vo WQS: 
- - pedále a opierka nôh na strane vodiča z ušľachtilej ocele 
- - nástupné lišty vpredu a vzadu, hliníkové a osvetlené; vpredu s 

S-emblémom 
- - športový podvozok 
- - nápisy S line na predných blatníkoch 
- - strop vozidla v čiernom látkovom poťahu 
- - koberčeky s dvojitým lemom, lem a steh v kontrastnej farbe 

€ 1 188,00

Sedadlá elektricky nastaviteľné vpredu, (PV3) 
- pre vodiča s pamäťou; vrátane elektricky nastaviteľných 

bederných opierok - elektricky nastaviteľá výška, vzdialenosť a 
sklon sedadla, a taktiež sklon operadla (len s 6XF alebo 6XL) 

€ 1 091,00

Sedadlá vpredu vyhrievané (4A3) € 428,00
Sedadlá športové v poťahu látka (N5K) 

- Poťahy sedadiel v kombinácii látka Mikrovlákno Dinamica 
Frequenz/koža s vylisovaným S-emblémom (len s WQS; S6 a 
PHEV 55 TFSIe sport sériovo) 

€ 950,00

Stmavené sklá od "B" stĺpika (Privacy (QL5) € 507,00
Stredová opierka rúk vpredu (6E3) € 225,00
Systém odkladacích priestorov v (QE1) 

- dva držiaky na poháre v stredovej opierke vzadu, sieť v 
batožinovom priestore 

€ 90,00

Ukazovateľ rýchlostných obmedzení (QR9) € 225,00
Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky (6XL) 

- Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky sklápateľné s automatickou 
clonou a pamäťou 

€ 112,00

Medzisúčet vrátane DPH v EUR € 89 502,00

Osobitné podmienky (z vybraných položiek) € -19 602,00

Medzisúčet    € 69 900,00

 

Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR € 69 900,00 
Kúpna cena spolu bez DPH v EUR € 58 250,01 

Cenová ponuka nie je záväzná. 

Kúpna cena a príslušná sadzba dane budú na faktúre zaokrúhlené v súlade s platnými cenovými a daňovými predpismi. 

Kúpna cena zahŕňa 20% DPH (11 649,99€ bez DPH 58 250,01€). ID ponuky 08153/12/168/2/13.04.2022 
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