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                                            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: florettsilber metalíza (L5L5) 

€ 97 870,00 

 
 

€ 1 248,00 

Vnútorné prevedenie: Látka/Koža (WS) 
VIN: WAUZZZF89MN015262 
Interné číslo: 200-078 
Prvé prihlásenie: 24.02.2021 
Najazdené km: cca 6853km 
Záruka 5rokov / do 100 000km (plynie) 

 

Doplnková výbava: 
 

Adaptívne stierače čelného skla (9PF) € 507,00 

- S integrovanými ostrekovacími dýzami 

Akustické zasklenie (VW8) € 776,00 

Allradlenkung - riadenie všetkých (0N5) € 2 194,00 
štyroch kolies. Systém zvyšuje jazdnú dynamiku a jazdný komfort prostredníctvom 

riadenia zadnej nápravy (dostupnosť v kombinácii so zvolenými diskami prosíme 

konzultovať) 

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 connect kľúč - prepojenie so (2F1) € 236,00 

smarfónom, kedy smartfón funguje ako digitálny kľúč od vozidla; umožňuje 

odomykanie, zamykanie aj naštartovanie vozidla; verifikácia prostredníctvom my 
Audi; (smartfón musí obsahovať technológiu NFC - Near Field Communication; len pre 

Android) 

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. 

Chrom Exterieurpaket (2K9) € 664,00 

- exteriérové prvky v chrómovom vyhotovení na prednom a zadnom nárazníku a 

vonkajších madlách dverí 

Disky Alu, 9Jx19, 15-lúčové (CW4) € 1 912,00 

pneu 255/45 R19 

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

hliník tmavý 

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 
 

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

Predĺžená záruka 2+3 do 100.000km (EA8) € 2 921,00 

Quattro so športovým diferenciálom (GH2) € 1 856,00 

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 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 

Sedadlá športovo-komfortné vpredu (PS1N1W) € 3 138,00 

elektricky nastaviteľné s pamäťou s kožou Valcona 

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 

Slnečná roleta elektricky nastaviteľná (3Y2) € 540,00 
na zadnom skle 

 

 

Medzisúčet vrátane DPH v EUR € 124 547,00

Osobitné podmienky (z vybraných položiek) € -44 647,00

Medzisúčet € 79 900,00

Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR € 79 900,00
Kúpna cena spolu bez DPH v EUR € 66 583,34

Cenová ponuka nie je záväzná.



  

     

 

                   

 

                  


