
 

                                                                                                                         
 
                    
                                                                                                         Predavajúci:

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: Miroslav Trochan 
Telefón: +421 903 537 996 
E-Mail: trochan@autonovo.sk 

 

CENOVÁ PONUKA 
 
 
Konfigurácia vozidla:  
A8 50 TDI quattro TT8 4-dverový  
Model 4NC04A20 
Motor: 6-valcový 3.0 TDI 
Objem: 2967 ccm 
Výkon kW/k: 210 / 286 
Farba vozidla: čierna mythost metalíza (0E0E)                 

                             €          97 870,00 
 
    
     
                             €               1 248,00 

Vnútorné prevedenie: Látka/Koža Valcona - čierna (WH) 
VIN: WAUZZZF82MN026121 
Interné číslo: 200-079 
Prvé prihlásenie vozidla: 15.09.2021 
Najazdené km: cca 12 059km 
Záruka: 5rokov / do 100 000km (plynie) 

                    

Doplnková výbava: 
 

Akustické zasklenie (VW8) € 776,00

Asistenčný paket Plus s parkovacím (PBY) € 2 553,00
asistentom plus a možnosťou diaľkového ovládania - balík obsahuje nasledovné 
prvky pre bezpečné zaparkovanie vozidla: asistent priečnej premávky (JX1), 
aktívny akustický a optický parkovací systém vpredu a vzadu s funkciou 
automatického zaparkovania (7X5), kamerový systém celého okolia vozidla (KA6) 
a parkovací asistent plus (P-tlačidlo na stredovej konzole) vrátane možnosti 
diaľkového ovládania (FT1; vodič je povinný neustále monitorovať proces 
parkovania). 

Audi virtual cockpit plus (9S9) € 169,00 
- S prídavným grafickým zobrazením Dynamik a Sport 

Balík užitočných prvkov v batožinovom (6M1) € 181,00 
priestore: sieť na batožinu, menšia sieťka na ľavej strane, 12-V zásuvka a 
nakladacia hrana z ušľachtilej ocele 

Bang & Olufsen Premium Sound System s 3D (9VS) € 1 350,00 
zvukovou reprodukciou 
- exkluzívny zvukový systém 
- priestorová reprodukcia Surround Sound prostredníctvom 17 reproduktorov 
vrátane 3D reprodukcie zvuku, centrálneho reproduktora a subwoofera 
- 16-kanálový zosilňovač 
- Celkový výkon 730 Watt. 

 

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

Bezpečnostný balík výbavy (vpredu) (6C4) € 630,00 
- centrálny airbag medzi prednými sedadlami a crash-aktívne opierky hlavy vpredu 



 

Chrom Exterieurpaket (2K9) € 664,00 
- exteriérové prvky v chrómovom vyhotovení na prednom a zadnom nárazníku a 
vonkajších madlách dverí 

Disky Alu 9Jx20, 10-paralelných lúčov, (CJ4) € 3 486,00 
kontrastne sivé, čiastočne leštené pneu 265/40 R20 

 

Head-up Display (KS1) € 1 563,00 
- zobrazovanie informácií zo systémov na čelné sklo 

Interiérové lišty (spodné) - česaný (GT1) € 214,00 
hliník tmavý 

Klimatizácia komfortná automatická (9AU) € 1 394,00 
štvorzónová 

Lichtpaket Kontur/Ambiente (QQ2) € 675,00 
- balík prídavného osvetlenia s možnosťou nastavenia farebného profilu 
- k dispozícii sú 3 prednastavené farebné profily osvetlenia plus možnosť 
nastavenia individuálneho farebného profilu (na výber z 30 farieb) 
- nastavenie individuálneho profilu je možné prostredníctvom Audi drive select- 
módu 
- osvetlenie vonkajších a vnútorných kľučiek dverí len v bielej farbe 
- ostvetlené sú aj nástupné lišty vpredu a vzadu  

Nezávislé kúrenie s diaľkovým ovládaním (9M9) € 1 839,00 

Otvor na prepravu dlhých predmetov (3X4) € 225,00 

Predĺžená záruka 2+3 do 100.000km (EA9) € 2 921,00 

Rozšírená kožená výbava (7HC) € 2 485,00 
nasledovné časti sú potiahnuté kožou Feinnappa s ozdobným stehom: 
- stredová konzola, lakťové opierky rúk vo dverách 
- kryt airbagu na volante 
- vrchná časť palubnej dosky a parapety dverí 

Sedadlá komfortné kontúrované vpredu (PS8N5D) € 2 520,00 
elektricky nastaviteľné s pamäťou s kožou Valcona 

Sedadlá masážne a klimatizované vpredu (4D5) € 1 799,00 
- pneumatická masáž s 8 programami a 3 stupňami intenzity pre vodiča a 
spolujazdca 
- stredná časť predných sedadiel bude perforovaná 

Senzorické ovládacie tlačidlá v čiernom (GS5) € 269,00 
sklenenom vzhľade na stredovej konzole vrátane rozšírených prvkov interiéru v 
hliníkovom vyhotovení 

Servozatváranie dverí - automatické (GZ2) € 765,00 
dovretie neúplne zatvorených dverí 

Stmavené sklá od "B" stĺpika (Privacy (QL5) € 551,00 
Verglasung) 

Stredová opierka rúk vpredu a opierky (2L1) € 192,00 
rúk vo dverách vpredu vyhrievané 

Strešné okno panoramatické sklenené (3FB) € 1 811,00 
- jednodielne, elektricky nastaviteľné, tónované, so slnečnými roletkami a 
komfortným ovládaním 

 

Strop vozidla v čiernom látkovom poťahu (6NQ) € 394,00 

USB rozhranie na dobíjanie pre (UE8) 
pasažierov vzadu 

Volant - multifunkčný, kožený,4-ramenný (2ZM) 
s funkciou radenia, vyhrievaný 
 

€ 

 
€ 

169,00 

 
269,00 

  Elektricky nastaviteľná slnečná roleta na zadnom skle (3Y8)                                      €                 1 114,00 
        a na zadných bočných oknách 



 

Ťažné zariadenie - príprava na montáž (1D8) 

Allradlenkung - riadenie všetkych štyroch kolies (0N5)   

     Vylepšená jazdná dynamika a komfort prostredníctvom riadenia 

     zadnej nápravy: 
• Presnejšie riadenie. 
• Priamejšia odozva riadenia. 
• Lepšia agilita. 
• Lepšia stabilita pri zmene jazdného pruhu a odbočovaní pri 
   vysokých rýchlostiach. 
• Menši uhol natočenia volantu. 
• Menši polomer otáčania.        

€ 214,00 

€                      2 194,00 

 
Medzisúčet vrátane DPH v EUR 
 
Osobitné podmienky  ( z vybraných položiek ) 

 
€ 132 504,00 
 
€                   47 504,00 
 

Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR €   85 000,00 
Kúpna cena spolu bez DPH v EUR €   70 833,33 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   Štítky pneumatík 

EU-Energetické štítky pneumatík - Nakoľko cielené objednanie konkrétnej značky pneumatík nie je možné z logistických a 
výrobných dôvodov, informačné povinnosti na označenie pneumatík v zmysle Nariadenia EP a Rady č. (EÚ) 2020/740 si plníme vo 
vzťahu k schváleným pneumatikám. 

 

 
 
 


