
 

 

                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 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: Patrik Kalmár 
Telefón: +421 902 979 933 
E-Mail: kalmar@autonovo.sk 

 

CENOVÁ PONUKA 
 
 

Konfigurácia vozidla:  

A8 50 TDI quattro TT8 4-dverový 
Model 4N204A19 
Výkon kW/k: 210 / 286 
Farba vozidla: čierna mythost metalíza (0E0E) 

€ 91 660,00 
 
 

€ 1 248,00 
Vnútorné prevedenie: Látka/Koža (WH) 
Najazdené cca: 12 565km 
Dátum prvého prihlásenia: 11.5.2021 
VIN: WAUZZZF89MN018419 
Záruka 5 rokov / do 100 000km (od prvého prihlásenia) 

 

Doplnková výbava: 
 

Adaptívne stierače čelného skla (9PF) 
- S integrovanými ostrekovacími dýzami 

€ 507,00 

Assistenz-Paket Stadt (City) - sústava systémov 
zabezpečujúcich vyššiu bezpečnosť pasažierov obsahuje: Asistent 
rozpoznania križovatky (JX1); Audi pre sense rear (360°) a Audi 
side assist vrátane upozornenia pri vystupovaní a monitorovania 
dopravnej situácie za vozidlom (7Y1) 

€ 1576,00 

Audi phone box vzadu bez funkcie (QF8) € 394,00 
bezdrôtového nabíjania 

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 

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

Diaľkové otváranie garáže (VC2) € 293,00 

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) € 1 729,00 

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

Rear Seat Remote (QW5) € 551,00 
- centrálna riadiaca jednotka pre diaľkové ovládanie komfortného vybavenia a 
infotainmentu vozidla 
- prostredníctvom OLED Touch displeja 5,7" s vysokým rozlíšením je možné 
nastavovanie sedadiel, vyhrievania, masáží, klimatizácie, osvetlenia interiéru, 
slnečných roliet 
- umožňuje ovládanie médií 

Sedadlá krajné dve vzadu elektricky (PE6) € 4 190,00 
nastaviteľné 

-  3-miestne sedadlá vzadu, dve krajné elektricky nastaveiteľné (5KF) 
- elektricky nastaviteľné bederné opierky vpredu a vzadu na dvoch krajních sedadlách (7P3) 
- komfortné opierky hlavy vzadu (3Q3) 
-  vyhrievanie sedadiel vpredu a vzadu (4A4) 
- elektricky nastaviteľná slnečná roleta na zadnom skle a na zadných bočných 

oknách (3Y8) 

Sedadlá masážne a klimatizované vpredu a (4D2) € 3 779,00 
vzadu 
- pneumatická masáž s 8 programami a 3 stupňami intenzity vpredu a vzadu 
- stredná časť predných a krajných zadných sedadiel bude perforovaná 

Komfortné kontúrované sedadlá (PS8) € 1 755,00 
- elektricky nastaviteľné s pamäťou  

Interiér v koži Valcona (N5D)                                                                                          €                     675,00 

Senzorické ovládacie tlačidlá v čiernom (GS5) € 271,00 
sklenenom vzhľade na stredovej konzole vrátane rozšírených prvkov interiéru v 
hliníkovom vyhotovení 

Servozatváranie dverí - automatické (GZ2) € 765,00    

                                                                                                                                            dovretie neúplne zatvorených dverí 

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

Svetlá Matrix-LED na čítanie vzadu (8S3) € 280,00 
- nastaviteľné prostredníctvom Rear Seat Remote 

Tuner TV a rádiový digitálny (Q0B) € 2 226,00 
- príjem závislý od lokálnej digitálnej siete 

Audi music interface vzadu (UF8) € 169,00 
- prídavné 2 x USB vzadu s dátovou a dobíjacou funkciou 

Zásuvka 230V (9Z3) € 190,00 
- maximálny výkon 150 W (funkčná pri naštartovanom motore, umiestnenie 
namiesto zapaľovača, resp. 12V zásuvky vzadu 

 
Audi smartphone interface (IU1) 
      - umožňuje prepojenie smartfónu s vozidlom a komfortné zobrazenie obsahu             €                       309,00 
        prostredníctvom USB pripjenia na MMI-displeji;  
        ovládanie je možné cez MMI prípadne hlasom 



 

 
Kamerový monitorovací systém celého okolia vozidla (PCZ)                                        €                     1372,00 
       -(KA6) plus parkovací systém vpredu a vzadu s bočnými senzormi 
 
DVD prehrávač (7D5)                                                                                                              €                     135,00 
- umiestnenie v príručnej skrinke; ovládanie cez MMI, alebo multifunkčný volant 
 
Disky z ľahkých zliatin (CD3)                                                                                                 €                    1237,00    
kované,  8Jx18, 5-lúčové, V-dizajn, pneu 235/55 R18          
 
Kompletná zimná sada                                                                                                              € 

- disky z ľahkých zliatin, 8,0Jx18 zimné pneu 235/55 R18                                                   €                  2 300,00 
 
 

Medzisúčet € 128 384,00

Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR € 86 900,00
Kúpna cena spolu bez DPH v EUR € 72 416,66

Cenová ponuka nie je záväzná. 
Kúpna cena a príslušná sadzba dane budú na faktúre zaokrúhlené v súlade s platnými cenovými a daňovými predpismi. 

  
 
 

 
 
 



 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 



 



 

 
Zimná sada 
 



 

Kúpna cena zahŕňa 20% DPH (21 382,33€ bez DPH 106 911,67€). ID ponuky 08153/22/1019/1/16.09.2022 

WLTP - Spotreba - kombinovaná: 7,1 l/100km 
WLTP - CO2 - pomalý jazdný cyklus: 278,0 g/km 
WLTP - CO2 - stredný jazdný cyklus: 205,0 g/km 
WLTP - CO2 - rýchly jazdný cyklus: 155,0 g/km 
WLTP - CO2 - veľmi rýchly jazdný cyklus: 171,0 g/km 
WLTP - CO2 - Kombinované: 187,0 g/km 
NEDC - CO2 - Kombinované: 170,0 g/km 
NEDC - Spotreba - Kombinovaná: 6,5 l/100km 

 
Údaje o spotrebe a CO2 

Uvedené hodnoty spotreby paliva, emisií CO2 a spotreby elektrickej energie sú namerané na základe cyklu WLTP v zmysle 

Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/1151. Tieto údaje slúžia len pre účel porovnania medzi jednotlivými typmi vozidiel a 

nevzťahujú sa na jednotlivé vozidlo a nie sú súčasťou ponuky. Spotreba paliva, elektrickej energie a emisií CO2 vozidla sú 

ovplyvnené viacerými faktormi, ako výbava a príslušenstvo vozidla (napr. širšie pneumatiky, klimatizácia, strešný nosič), ale 

aj štýlom jazdy a okolitými podmienkami, ktoré môžu viesť k odchýlkam od uvedených hodnôt pre konfigurovaný model. Viac 

informácií nájdete na https://www.audi.sk/servis-a-prislusenstvo/wltp, alebo u každého autorizovaného predajcu AUDI. 



 

Sériová výbava A8 50 TDI quattro TT8 
 

12-ročná záruka na neprehrdzavenie 
karosérie 

2- ročná záruka bez obmedzenia 
najazdených kilometrov 

3- ročná záruka na lak karosérie 3-

ročný bezplatný servis vozidla 

ABS s antiblokovacím systémom 

Adaptive air suspension 

Adaptívny asistent jazdy s núdzovým 
asistentom - adaptívny asistent jazdy umožňuje 
reguláciu rýchlosti (zrýchlenie, spomalenie, zastavenie) 
a dodržiavanie odstupu, spolupracuje so systémom na 
udržiavanie jazdného pruhu, je účinný od 0-250km/h; 
núdzový asistent 
- upozorňuje na neaktivitu vodiča opticky, akusticky aj 
hapticky, v prípade nulovej odozvy vozidlo bezpečne 
zastaví a rozsvieti varovné signály 

Adaptívny tempomat s obmedzovačom 
rýchlosti, asistentom účinnosti, asistentom vybočenia a 
asistentom odbočenia 

Airbagy - bočné vzadu 

Alarm 

Asistent diaľkových svetiel 

ASR protipreklzový systém 

Audi connect Navigácia & Infotainment: 
prepojenie vozidla s internetom prostredníctvom 
zabudovanej SIM-karty vo vozidle. Umožňuje využívanie 
nasledovných služieb (náklady na dátové pripojenie sú 
zahrnuté v cene služieb) – vyhľadávanie bodov záujmu 
(POI - Point of Interest), dopravné informácie, 
cestovanie, parkovanie, správy, obmedzenia, kalendár, 
počasie, ceny pohonných hmôt, prediktívne navádzanie k 
cieľu, prístup na myAudi, prístup k SMS, e-mailom 
a dostupným sociálnym sieťam napr. Twitter atď. 
Využívanie služieb ako streamovanie online médií, 
hotspot WLAN, online rádio, streamovanie cez Amazon 
Alexa vyžaduje zakúpenie dátového balíka.Viac 
informácií nájdete na https://www.audi.sk/inovacie/audi- 
connect/baliky-a-funkcie 

Audi connect Safety & Service a Audi 
connect Remote & Control: možnosť ovládania 
vybraných funkcií pomocou aplikácie myAudi v mobilnom 
telefóne. Prostredníctvom služieb Safety & Service 
je možné spustiť tiesňové volanie, online volanie v 
prípade poruchy vozidla či online komunikácia vozidla so 
servisom. 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 drive select 
nastavenie jazdnej charakteristiky vozidla 

Audi phone box 

Audi pre sense front 

Audi pre sense rear (360°) 

Audi side assist vrátane upozornenia pri 

 
 

vystupovaní a monitorovania dopravnej situácie za 
vozidlom 

Audi smartphone interface 
umožňuje prepojenie smartfónu s vozidlom a komfortné 
zobrazenie obsahu prostredníctvom USB pripojenia 
na MMIdispleji; ovládanie je možné cez MMI prípadne 
hlasom prostredníctvom smartfónu; prepojenie s Apple 
iPhone (minimálne iOS9) môže byť bezdrôtové 

Audi virtual cockpit Bezpečnostné 

skrutky kolies Bočné a zadné 

okná determálne 

Bočné airbagy vpredu a vzadu s hlavovými 
airbagmi 

Deaktivátor airbagu spolujazdca 

Denné stretávacie svetlá 

Disky z ľahkých zliatin, kované, 8Jx18, 5-
lúčové, V-dizajn, pneu 235/55 R18 

Doživotná garancia Audi mobility 

DVD prehrávač 
- umiestnenie v príručnej skrinke 
- ovládanie cez MMI alebo multifunkčný volant 

EBV brzdy s elektronickým rozdeľovaním 
brzdnej sily 

EDS elektronická uzávierka diferenciálu 

Elektricky nastaviteľné bederné opierky 
na predných sedadlách, 4-spôsoby nastavenia 

Elektrické otváranie a zatváranie veka 
batožinového priestoru 

Elektromechanická parkovacia brzda 

ESC elektronický stabilizačný program 

Hlava radiacej páky - v koži 

Hliníková karoséria ASF 

Integrálny systém opierok hlavy 

Interiérové lišty (spodné) - šedá Grafit 

Koberčeky velúrové vpredu a vzadu 

Komfortný kľúč - vrátane senzorického 
ovládania a elektrického otvárania a zatvárania veka 
batožinového priestoru (Safelock) 

Kontrola tlaku v pneumatikách 

Kontrola zapnutia bezpečnostných pásov 

Kotúčové brzdy vpredu 

Kotúčové brzdy vzadu 

Krajina schválenia 

Kryty vonkajších zrkadiel vo farbe 
karosérie 

LED predné svetlomety 

Limuzína 

LTE podpora pre Audi phone box 

Mild-hybrid 

MMI Navigačný systém plus s MMI touch 



 

response - farebný displej 10,1" s vysokým rozlíšením 
1540 x720; 
aktualizácia máp online; 3D zobrazenie miest; 
individuálny osobný profil; 
inteligentné vyhľadávanie a zadávanie pomocou systému 
MMI touch 

Nefajčiarska výbava 
- 12V zásuvka vpredu a vzadu 
- bez popolníka 

Nezatmavené sklá 

Náradie 

Návod po slovensky 

Obklad interiéru - jaseň sivohnedý prírodný 
- Eschenmaser 

Ochrana chodca pred nárazom 

OLED zadné svetlomety 
- S digitálnym svetelným podpisom 

Opierky rúk vo dverách v umelej koži 

Ozdobné lišty okien hliníkové 

Parkovací systém plus 
akustický a optický parkovací systém vpredu a vzadu 
(optický pomocou MMI) 

Predné uchytenie evidenčného čísla 

Progresívne riadenie 

Quattro - permanentný pohon všetkých 
kolies 

quattro - permanentný pohon všetkých 
kolies 

Rozlišovací kód 

Rozlišovací kód 

Rozlišovací kód 

Rozlišovací kód 

Sedadlá predné elektricky nastaviteľné 
(8-smerov), pre vodiča s pamäťou 

Sedadlá vpredu a vzadu vyhrievané 
(počet stupňou regulácie 3 alebo 6 závisí od druhu 
klimatizácie) 

Sedadlá vzadu 3-miestne, nesklopné, 
stredová opierka vzadu sklopná s držiakmi na poháre a 
odkladacím priečinkom 

Senzor kvality ovzdušia 

Senzor vlhkosti vnútorného priestoru 

Slnečná roleta elektricky nastaviteľná 
na zadnom skle a na zadných bočných oknách 

Start-Stop-System 

Stredová opierka rúk vpredu komfortná, 
dvojdielna 

Strop vozidla v látkovom poťahu Stĺpik 

volantu elektricky nastaviteľný Svetelný a 

dažďový senzor 

Tire mobility system - sada na lepenie 
pneumatík 

Typový štítok 

Ukazovateľ rýchlostných obmedzení 

- 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 

Ukotvenie detskej sedačky ISO FIX so 
systémom Top Tether s deaktivátorom airbagu na 
krajných sedadlách vzadu 

Variabilný servisný interval (30 000km 
alebo 2 roky) 

Vnútorné spät. zrkadlo s automat. clonou 

Volant multifunkčný kožený 4-ramenný s 
funkciou radenia 

Vonkajšie spätné zrkadlá s pamäťou, 
elektricky nastaviteľné, vyhrievané, elektricky 
sklápateľné, s automatickou clonou 

Výstražný trojuholník 

Zvýšený objem nádrže na 82 litrov Čelné 

sklo - determálne 



6  

Kúpou vozidla Audi získava zákazník prémiové benefity v cene vozidla: 
 

- predĺženú fabrickú záruku 2+1 rok (90.000 km) grátis 

- 3 ročný Audi servis (120.000 km) grátis - (neplatí pre elektrické vozidlá BEV) 

- garancia mobility - pomoc v núdzi na území celej EU cez operátora 0800 145 136 

- financovanie na 1/3 a 1/5 (cez partnera Volkswagen Finančné Služby VWFS) 

- možnosť financovania cez operatívny leasing na 2 roky s voliteľným nájazdom 40.000 / 60.000 km (cez partnera VWFS) 

- možnosť predĺženia fabrickej záruky za príplatok na: 2+2 

roky (120.000 km) alebo 

2+3 roky (150.000 km) 
 
 

 
 

 
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. 

 

 
 

Vyššie uvedené obrázky sú ilustračné fotografie. Ponuka 

zo dňa 16.09.2022 

Váš predajca: Patrik Kalmár 
Telefón: +421 902 979 933 
E-Mail: kalmar@autonovo.sk 


