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 Predávajúci 
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:  

Q2 advanced 35 TFSI STR 4-dverový 
Model GAGBZG20 

Motor: 4 –valec / 1498 ccm 
Výkon kW/k: 110 / 150 
Farba vozidla: florettsilber metalíza (L5L5) 

€ 33 040,00 

 
 

€ 732,00 

Vnútorné prevedenie: Látka/Koža (YM) 
VIN: WAUZZZGA8MA031641 
Interné číslo: 200-077 
Prvé prihlásenie vozidla: 15.3.2021 
Najazdené km: cca 7 617 km 
Záruka 5 rokov / do 100 000km (plynie) 

 

Doplnková výbava: 
 

Asistenčný balík Parken (parkovanie) - (PYI) € 1 069,00 

balík výbavy obsahuje: akustický a optický parkovací systém vzadu a vpredu 

(7X2), kameru vzadu (KA2) a Asistent rozbehu pri stúpaní (UH2) 

Audi connect Navigation & Infotainment (IT1) € 394,00 

- služby: prepojenie vozidla s internetom - 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 
(nutná vlastná SIM-karta) 

Audi connect Remote & Control (pre MMI (EL5) € 0,00 
Navigation plus) - možnosť ovládania vybraných funkcií pomocou aplikácie myAudi 

v mobilnom telefóne. Služby Remote & Control umožňujú diaľkové zamknutie/ 
odomknutie vozidla, sledovanie statusu vozidla, vyhľadanie parkovacej pozície 
vozidla, vzdialené nastavenie nabíjania (pre vozidlá BEV a PHEV), ovládanie 

nezávislej klimatizácie. Podmienkou funkčnosti je verifikovaný účet na my.audi.com 

Audi sound system - 10 aktívnych (9VD) € 287,00 

reproduktorov, výkon spolu 180 W 

Automatické otváranie a zatváranie veka (4E7) € 551,00 

batožinového priestoru 
 

Balík alarm - obsahuje: alarm s funkciou (PYN) 
proti odtiahnutiu (7AL) a bezpečnostné skrutky 

 
kolies (1PE) 

€ 445,00 

Blade - kryt C stĺpika - vo farbe vozidla (6H0)  € 0,00 

Centrálne zamykanie s diaľkovým (4K4) 
ovládaním (v kombinácii s alarmom) 

 € 0,00 
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Disky z ľahkých zliatin 7J x 17, 5- (U47) 
lúčové, V-dizajn, pneu 215/55 R17 

 € 0,00 

Funkčný balík - obsahuje: zadné sedadlá (PYM)  € 485,00 

delené a sklápateľné (3NT) a balík odkladacích priestorov v interiéri a v 
batožinovom priestore (QE1) - odkladacie vrecká na zadnej strane operadiel 
predných sedadiel, odkladací priečinok pod sedadlom spolujazdca, uzamykateľnú 

príručnú skrinku, priečinok na palubnú literatúru pod sedadlom vľavo, 12V zásuvku v 
batožinovom priestore, sústavu sietí na batožinu a prídavné osvetlenie batožinového 
priestoru 

Funkčný balík pre disky - obsahuje: (PYF) € 141,00 
miestošetriace rezervné koleso (1G5) a zdvihák (1S1) 

Komfortná automatická klimatizácia (9AK) € 664,00 

- 2-zónová 

Komortpaket sedadlá - obsahuje manuálne (PYA) € 247,00 
výškovo nastaviteľné predné sedadlá (3L3) a komfortnú stredovú opierku rúk 
vpredu (6E3) 

Komortpaket zrkadlá plus - obsahuje: (PYB) € 849,00 
vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou (4L6), vonkajšie spätné zrkadlá 

elektricky sklápateľné s automatickou clonou (6XK) a elektricky nastaviteľné bederné 
opierky vpredu (7P1) 

Matrix LED svetlomety vpredu vrátane LED (PXC) € 1 114,00 

zadných svetiel s dynamickými smerovkami vpredu a vzadu a dynamickou 
svetelnou animáciou 

MMI Navigation plus s MMI touch - (PYH) € 2 351,00 

navigačný systém s farebným displejom s vysokým rozlíšením, aktualizácia máp 
online, 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; palubný počítač s 

farebným displejom 
 

Predĺžená záruka 2+3 do 100.000km (EA8) € 632,00 

Sedadlá vpredu vyhrievané s odd. regul. (4A3) € 372,00 

Tempomat (8T6) € 315,00 

Ukotvenie detskej sedačky ISO FIX vpredu (PID) € 90,00 

a detská poistka elektricky ovládaná (Upozornenie, vloženie zvoleného prvku 

výbavy môže oddialiť dodaciu lehotu vozidla) 

Volant - kožený, 3-ramenný, športový, (2PF) € 501,00 

multifunkčný 

- v spodnej časti zrezaný 

Ťažné zariadenie odnímateľné, (1D2) € 889,00 

uzamykateľné 
  Oceľové kolesá s celoplošnými krytmi kolies, (2WC)                                                   €                     750,00 
       6.0Jx16, zimné pneu 205/60 R16  

 

Medzisúčet vrátane DPH v EUR € 45 918,00

Osobitné podmienky (z vybraných položiek) € -9 018,00

Medzisúčet € 36 900,00

Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR € 36 900,00
Kúpna cena spolu bez DPH v EUR € 30 750,01

Cenová ponuka nie je záväzná. 
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