
        

 

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:  

A4 limousine 40 TDI quattro STR  
Model 8WCAFY 

Motor: 4-valec / 1968 
Výkon kW/k: 140 / 190 
Farba vozidla: florettsilber metalíza (L5L5) 

€ 46 590,00 

 
 

€ 1 012,00 

Vnútorné prevedenie: Látka/Látka (YM) 
VIN: WAUZZZF4XLN014651 
Interné číslo: 200-075 
Prvé prihlásenie: 7.7.2020 
Najazdené: cca 11 265km 
 

 

Doplnková výbava: 
 

Airbagy - bočné vzadu (4X4) € 406,00

Asistent Paket Tour (PCN) 
- adaptive cruise control 

€ 1 574,00

- Audi pre sense front 

- Audi active lane assist 

- ukazovateľ dopravných obmedzení 

Asistent plynulého rozbehu pri stúpaní (UH2) € 90,00 

audi hold assist 

Assistenzpaket Parken + Stadt (PCZ) € 2 710,00 

- Asistenčný systém pre vodiča 

- Audi pre sense rear 

- Audi side assist 

- kamera - umožňuje priestorové monitorovanie 

- parkovací asistent 

Audi connect Navigation & Infotainment (IT3) € 0,00 
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, emailom 
a dostupným sociálnym sieťam napr. Twitter; (len s 7UG; systém je závislý od 

lokálneho pokrytia) 

Audi phonebox (9ZE) € 507,00 

- 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 

Audi Sound System - 10 aktívnych (9VD) € 360,00 
reproduktorov, vrátane subwoofera a stredového reproduktora, výkon 180W  



 

 

 
 

Volant - kožený, 3-ramenný, multifunkčný (1XW) € 169,00 

Audi virtual cockpit plus (9S9) € 675,00 

- 12,3" displej s Full-HD s grafickým zobrazením - klasik, sport alebo dynamik 

Balík odkladacích priestorov - v (QE1) € 214,00 
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 

 

Bez označenia typu a objemu (2Z0) € 0,00 

Glanzpaket aluminium - ozdobné lišty z (4ZB) € 225,00 

eloxovaného hliníka okolo okien 

- vonkajší obklad B a C stĺpika v čiernom lesklom vyhotovení 

Head-up Display (KS1) € 1 102,00 

- zobrazovanie informácií zo systémov na čelné sklo 

Interiérové prvky v čiernom sklenenom (GT6) € 203,00 
vyhotovení - na palubnej doske, parapetoch dverí a stredovej konzole; v kombinácii 

s automatickou prevodovkou aj na krytke odkladacieho priestoru na stredovej 
konzole 

Klimatizácia komfortná 3-zónová (9AQ) € 781,00 

Komfortný kľúč so senzorickým otváraním (PGD) € 1 204,00 
batožinového priestoru a alarmom s ochranou proti odtiahnutiu 

Lichtpaket - balík prídavného osvetlenia (QQ2) € 394,00 
s reguláciou 

- 3 prednastavené farebné profily ako aj možnosť interaktívneho a individuálneho 

profilu 

- nastaviteľné prostredníctvom Audi drive select - Modi 

LTE podpora pre Audi phone box (GB1) € 0,00 

Matrix LED svetlomety (PXC) € 1 788,00 

- stretávacie, diaľkové a denné 

- svetlomety do nepriaznivého počasia (hmla, dážď, sneh) 

- statické odbočovacie svetlo 

- dynamický asistent diaľkových svetiel 

- dynamické osvetlenie križovatiek a zákrut vrátane sekvenčného rozsviecovania 

smeroviek 

MMI Navigation plus s MMI touch - (7UG) € 1 956,00 

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 

Opierky hlavy vpredu (5ZC) € 141,00 

- nastaviteľné v troch smeroch (výška, sklon, vzdialenosť od temena) 
 

Poťahy - látka System (N2E) € 0,00 

Predĺžená záruka 2+3 do 100.000km (EA8) € 941,00 

Sedadlá vpredu elektricky nastavaviteľné (PV3) € 1 389,00 

- s elektricky nastaviteľnými bedernými opierkami 

- sedadlo vodiča s pamäťou 

 

Sedadlá vpredu vyhrievané (4A3) € 428,00 

Sedadlá vpredu športové (Q1D) € 421,00 

Slnečné clony - výsuvné (5XF) € 57,00 

Slnečné rolety na zadných bočných oknách (3Y4) € 169,00 



 

 

  

  

 

Stredová opierka rúk vpredu komfortná (6E3) €                        214,00 

Strešné okno elektrické sklenené (3FE)   € 1 237,00 

Volant - kožený, 3-ramenný, multifunkčný (1XW) € 169,00      
s ovládaním plus (14 tlačidiel) 

Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky (6XL) € 394,00 
sklápateľné, s automatickou clonou a Memory funkciou 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zvýšený objem na AD-blue - 24 litrov (FK2) 
 

Vozidlo na celoročných pneumatikách. 

    €     57,00

Medzisúčet vrátane DPH v EUR € 67 408,00

Osobitné podmienky (z vybraných položiek) € -21 439,00

 

Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR    € 45 969,00
Kúpna cena spolu bez DPH v EUR € 38 307,51
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