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
Motor: 6 – valec / 2967
Výkon kW/k: 180 / 245
Farba vozidla: modrá firmament metalíza (5U5U)
Vnútorné prevedenie: Látka/Koža (MZ)
VIN: WAUZZZF25MN094957
Interné číslo: 200-076
Prvé prihlásenie: 11.6.2021
Najazdené: cca 16 377km

€

67 640,00

€

1 125,00

Doplnková výbava:
Adaptívne stierače čelného skla s (9PF)
integrovanými ostrekovacími dýzami

€

406,00

Asistenčný paket Parken + (PBY)
S parkovacím asistentom plus a možnosťou diaľkového ovládania. Balík obsahuje:
- Aktívny akustický a optický parkovací systém vpredu a vzadu s funkciou
automatického zaparkovania (7X5)
- Kamerový systém celého okolia vozidla (KA6) a parkovací asistent plus (Ptlačidlo
na stredovej konzole) vrátane možnosti diaľkového ovládania (FT1) (Vodič je
povinný neustále monitorovať proces parkovania).

€

1 822,00

Audi connect kľúč (2F1)
- 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; smartfón musí
obsahovať technológiu NFC - Near Field Communication)

€

181,00

Audi phone box (9ZE)

€

562,00

Audi smartphone interface (IU1)
- umožňuje prepojenie smartfónu s vozidlom a komfortné zobrazenie obsahu
prostredníctvom USB pripojenia alebo bezdrôtovo na MMI-displeji

€

309,00

Bang & Olufsen Premium sound System (9VS)
Exkluzívna priestorová 3D reprodukcia zvuku vpredu a vzadu prostredníctvom 16
reproduktorov vrátane 3D reproduktorov vpredu
- súčasťou je Centerspeaker, Subwoofer a 15 kanálový zosilňovač
- celkový výkon 705 Watt
- 3D zvuková reprodukcia je dosiahnutá prostredníctvom strednotónových
reproduktorov umiestnených v A-stĺpikoch a technológiou Frauenhofer Symphoria

€

1 294,00

Bez označenia typu a objemu (2Z0)

€

0,00

Disky Alu 8,5Jx19, 5-ramenné, Dynamik- (42D)
dizajn (S-dizajn), pneu 245/45 R19

€

1 237,00
1

Head up display - zobrazovanie (KS1)
€
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 (QQ2)
prídavného osvetlenia s možnosťou nastavenia farebného profilu - 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

€

642,00

LTE podpora pre Audi phone box (GB1)

€

0,00

Matrix LED svetlomety (PX6)
€
S ostrekovačmi svetlometov vpredu vrátane zadných LED svetiel s dynamickými
smerovkami. Kompletné svetlomety na báze LED technológie vpredu obsahujú
nasledovnú funkcionalitu: denné, stretávacie, diaľkové, parkovacie, hmlové (do každého
počasia), odbočovacie, diaľničné, zákrutové a križovatkové osvetlenie

1 742,00

Nezávislé kúrenie s diaľkovým ovládaním (9M9)

€

1 912,00

Obklad interiéru - česaný hliník (5TG)

€

0,00

Predĺžená záruka 2+3 do 100.000km (EA8)

€

1 329,00

S-line Sportpaket plus (WQS)
- pedále a opierka nôh na strane vodiča z ušľachtilej ocele
- nástupné lišty vpredu a vzadu hliníkové, 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

€

1 091,00

Sedadlá športové v poťahu látka (N7V)
Microvlákno Alcantara Frequenz/koža s vylisovaným S-emblémom

€

950,00

Stredová opierka rúk vpredu (6E3)

€

225,00

Systém odkladacích priestorov v (QE1)
interiéri
- dva držiaky na poháre v stredovej opierke vzadu
- dve 12V zásuvky vzadu,sieť v batožinovom priestore

€

90,00

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

€

112,00

Ťažné zariadenie sklopné (1D4)
- integrovaná sklopná zásuvka pod nárazníkom umožňuje plnohodnotné využitie
elektrických spotrebičov počas jazdy v prívesnom vozidle

€

1 114,00

V cene vozidla komplet zimná sada kolies 18“ 5-arm design v hodnote 2 460€
Medzisúčet vrátane DPH v EUR

€

88 389,00

Osobitné podmienky (z vybraných položiek)

€

-20 889,00

Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR

€

67 500,00

Kúpna cena spolu bez DPH v EUR

€

56 250,01

2

3

4

5

5

