
                                                                                                

 

 

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 Design 40 TDI quattro STR 5-dverový 
Model 4A5CIY19 

Motor: 4-valec / 1968 
Výkon kW/k: 150 / 204 
Farba vozidla: modrá firmament metalíza (5U5U) 

€ 64 350,00 

 
 

€ 1 125,00 

Vnútorné prevedenie: Látka/Koža (FZ) 
VIN: WAUZZZF22MN103257 
Interné číslo: 200-073 
Prvé prihlásenie vozidla: 5.8.2021 
Najazdené km: cca 5 488 
Záruka 5 rokov / do 100 000km (plynie) 

 

Doplnková výbava: 
 

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

€ 406,00

Asistenčný balík Tour (PCC) € 1 956,00

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 

Asistenčný paket Parken + (PCF) € 1 822,00 
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). 

 

Audi phone box (9ZE) € 562,00 

Audi smartphone interface (IU1) € 309,00 

- umožňuje prepojenie smartfónu s vozidlom a komfortné zobrazenie obsahu 

prostredníctvom USB pripojenia alebo bezdrôtovo na MMI-displeji 
- ovládanie je možné cez MMI prípadne hlasom prostredníctvom smartfónu 

Audi sound system (9VD) € 428,00 

- 10 aktívnych reproduktorov 

- 6-kanálový zosilňovač 

- výkon 180 Watt 
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Audi virtual cockpit plus - 12,3" (9S9)                                                                  €          1 069,00   
   displej s Full-HD s grafickým zobrazením 
   klasik, sport alebo dynamik 

 

Bederné opierky vpredu, el. nastaviteľné (7P1) € 315,00 

Disky Alu 8,5Jx19, 5-dvojitých lúčov, (42R) 
kontrastné sivé, leštené pneu 245/45 R19 

€ 1 462,00 

DVD prehrávač (7D5) € 135,00 

Zabudovaný v príručnej skrinke, možnosť prehrávania MP3, WMA a AAC 

Head up display - zobrazovanie (KS1) € 1 574,00 

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 
 

Klimatizácia komfortná 4-zónová (9AQ) € 900,00 

Komfortný kľúč (bezkľúčová manipulácia) (PGC) € 944,00 

vrátane senzorického otvárania batožinového priestoru 

Kontur/Ambiente Lichtpaket - balík (QQ2) € 280,00 

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 

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

Matrix LED svetlomety (PX6) € 1 742,00 

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 
 

Nezávislé kúrenie s diaľkovým ovládaním (9M9) € 1 912,00 

Predĺžená záruka 2+3 do 100.000km (EA8) € 1 329,00 

Sedadlá elektricky nastaviteľné obidve ($V6PV6) € 0,00 

s pamäťou 

- elektricky nastaviteľá výška, vzdialenosť a sklon sedadla, a taktiež sklon operadla (v 
kombinácii s PS8 alebo Q4Q) 

Sedadlá masážne a klimatizované vpredu (4D8) € 1 744,00 

- masážna funkcia: 7 programov, 3 stupne intenzity, nastavenie prostredníctvom 

tlačidla na sedadle alebo cez MMI 
- klimatizačná funkcia -trojstupňové nastavenie prostredníctvom ovládania 

klimatizácie 

- kožené poťahy budú perforované 
 

Sedadlá vpredu komfortné s poťahom koža (PS8N0K) € 5 138,00 

Valcona/Milano perforovaná 

Sedadlá vpredu vyhrievané (4A3) 
 

€ 

 
428,00 

Sklá - bočné akustické dvojité zasklenie (VW0) € 562,00 

- zníženie vonkajšieho hluku 

Stmavené sklá od "B" stĺpika (Privacy (QL5) € 507,00 
Verglasung) 

Systém kontroly tlaku v pneumatikách (7K3) € 337,00  
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Systém odkladacích priestorov v (QE1) € 90,00 

interiéri 

- dva držiaky na poháre v stredovej opierke vzadu 

- dve 12V zásuvky vzadu 

- sieť v batožinovom priestore 

Ukazovateľ rýchlostných obmedzení ($R9QR9) € 0,00 

- na báze kamerového systému sú zaznamenávané a následne zobrazované 

informácie o rýchlostných obmedzeniach z rôznych bezpečnostných dôvodov 
- možnosť zobrazovania aj prostredníctvom Head up displeja ak je súčasťou 

výbavy (v kombinácii s PCC) 

Volant - kožený, multifunkčný, 3-ramenný (1XW) € 130,00 

športový, s funkciou radenia 

Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky (6XL) € 112,00 
sklápateľné, s automatickou clonou a Memory funkciou 

 

Zariadenie pre otváranie garážovej brány (VC2) € 282,00 

Ťažné zariadenie - príprava na montáž (1D8) € 225,00 

- kabeláž 

- zásuvka 

- prispôsobené chladenie motora 
 

 

Medzisúčet vrátane DPH v EUR € 92 175,00

Osobitné podmienky (z vybraných položiek) € -22 275,00

Medzisúčet € 69 900,00

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