
Model F4BAC320

Motor: elektro Elektrický výkon kW: 150

Batéria: 82 (brutto) / 77 (netto) kWh-Lithium-Ion Elektrický krútiaci moment Nm: 310

Druh pohonu: Pohon zadných kolies Elektrický dojazd (kombinovaný), WLTP km: 475 - 520

Hmotnosť celková/užitočná (kg): 2640 / 515 Zrýchlenie z 0 - 100 km/h: 8,5 s

Počet miest na sedenie: 5 Max. rýchlosť km/h: 160

Číslo karosérie / Číslo motora: WAUZZZFZ4PP015347 / EBJ 678414 Kombinovaná spotreba energie WLTP v kWh/100 km: 17,3 - 19,0

Stav najazdených km: 4 km Emisie CO2 (g/km)/Energetická trieda: 0 / A+
Farba vozidla: 2Y2Y Biela gletscher metalíza Farba interiéru: EI Čierna

Bočné airbagy vpredu 
Hlavové airbagy vpredu a vzadu a interaktívny airbag vpredu
Audi pre sense front
ESC elektronický stabilizačný program 
ASR protipreklzový systém 
ABS brzdy s antiblokovacím systémom
EBV brzdy s elektronickým rozdeľovaním brzdnej sily
EDS elektronická uzávierka diferenciálu
Funkcia tiesňového volania
Technika
Komfortný podvozok
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
Elektronický imobilizér
Elektromechanická parkovacia brzda
Plne elektrický pohon
Upozorňujúci zvuk vozidla pre vyššiu bezpečnosť najmä chodcov a cyklistov
Asistenčné systémy
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
Akustický parkovací systém vzadu
Asistent rozbehu pri stúpaní
Upozornenie pri opustení jazdného pruhu 
Asistent pri predchádzaní a odbočovaní
Osvetlenie
LED svetlomety vpredu
LED zadné svetlá 
Denné svietenie
Svetelný a dažďový senzor
Štandardné osvetlenie interiéru 
Vnútorná výbava
Komfortná automatická klimatizácia 
Štandardná nezávislá klimatizácia
Športový kožený volant s dvojitými lúčmi a multifunkciou, v hornej aj spodnej časti zrezaný
Komfortná stredová opierka rúk vpredu; nastaviteľná (sklon a vzdialenosť)
Koberčeky vpredu a vzadu, čierne, velúr
Nefajčiarska verzia výbavy (bez zapaľovača a popolníka); 12V zásuvka vpredu a 2 x USB-C
Sedadlá

54 580,00 EUR

Obj. kód Cena v EUR

2Y2Y 787,00
1D7 192,00
4E6 Elektrické otváranie a zatváranie veka batožinového priestoru so senzorickým otváraním (pohybom nohou)  pre kombináciu s komfortným kľúčom 551,00
4ZD 562,00
8A2 0,00
9JD 68,00
AI9 203,00
C1P 2 631,00

PXC 1 270,00

PY3 692,00

PY9 1 552,00

PYA 939,00

PYC 665,00

9M3 1 114,00

9VS 461,00

FB4 282,00
NJ2 135,00
PG3 1 069,00

PWK 2 230,00

PYL 1 200,00

VW6 135,00
3S2 0,00
PY1 562,00

PYU 770,00

PYW 371,00

QL5 450,00

Cenníková cena vozidla s 20% DPH                                                                                                                                                                                                                                                                          C ena pre poistenie:                                                                                    73 471,00 EUR      

61 225,83 EUR        

Matrix LED svetlomety vpredu a LED svetlá vzadu. Výbava obsahuje nasledovné:
• Inovatívne vysokovýkonné svetlomety s digitálnou technológiou Matrix LED.
• Dynamická svetelná animácia pri funkcii Coming/Leaving home.
• Dynamické smerovky vpredu a vzadu.
• Ostrekovače svetlometov vpredu.
• Funkciu jazdných pruhov, ktorá umožňuje svetelné navádzanie v jazdných pruhoch alebo zúžených jazdných pruhoch bez oslnenia ďalších vozidiel v premávke.
• Denné svietenie digitálne s možnosťou výberu zo 4 variantov svetelných podpisov.

Akustický parkovací systém

Biela gletscher metalíza

Fajčiarska výbava - popoľník a zapaľovač
Vyhrievanie volantu
Disky z ľahkých zliatin Audi Sport 8,5J x 21 vpredu a 9,0Jx21 vzadu, 5- ramenné-Rotor, Aero-dizajn, čierne, sústružené • Pneu vpredu 235/45 R 21. • Pneu vzadu 255/40 R 21.

Príprava na montáž ťažného zariadenia

Optikpaket schwarz (čierny)

(Navyše ziskavate: Predĺženú záruku 2 + 1 rok/90 000 km, Záruka na vysokonapäťovú batériu (HV) - 8-rokov alebo 160000 km a Dožívotnú garanciu Audi mobility) 

Clip - držiak na stenu pre nabíjaciu sadu
Komfortný kľúč vrátane funkcie Safelock a alarm
Interiér pre športové sedadlá v poťahu látka Puls/umelá koža mono.pur 550 v čiernej farbe. Tento interiérový paket obsahuje:
• Športové sedadlá v poťahu látka Puls/umelá koža s vylisovaným S-emblémom na operadlách predných sedadiel. Prešívanie stredovej časti predných a zadných sedadiel v látkovom poťahu Puls vo farbe 
čierna/strieborná, postranné časti predných a zadných sedadiel a predná laťková opierka v umelej koži mono.pur 550 v čiernej farbe, kontrastné prešívanie vo farbe sivá fels.
• Sedadlá vpredu manuálne nastaviteľné.
• Interiérové doplnky lesklé čierne.
• Hliníkové nástupné lišty vpredu, osvetlené s S-emblémom.
• Obklad interiéru matný česaný hliník na palubnej doske.
• Ambietné jednofarbné osvetlenie interriéru.
• Vyhotovenie volatnu - chrómové doplnky, S-emblém na volante, perforované časti kože a kontrastný steh.
• Pedále a opierka na nohu z ušlachtilej ocele.
• Hliníková optika interéru.
• Strop vozidla v čiernom látkovom poťahu.
Asistenčný balík plus. Asistenčný balík plus obsahuje:
• Parkovací systém plus, akustický aj optický, vpredu a vzadu.
• Kameru vzadu.
• Adaptívny tempomat.

Cenníková cena vozidla bez 20% DPH

Akustické zasklenie bočných okien vpredu Zníženie vonkajšieho hluku.
Strešné nosiče - čierne

Tepelné čerpadlo
SONOS prémiový zvukový systém - Exkluzívna priestorová reprodukcia zvuku prostredníctvom 10 reproduktorov vrátane stredového reproduktora a subwoofera; celkový výkon 580 Watt; s technológiou 
Frauenhofer Sonamic Panorama Algorithmus.
Celolakovaná karoséria

www.autonovo.sk,  0903 537 996 - trochan@autonovo.sk, 0902 979 905 - ftrochan@autonovo.sk, 0902 979 933 - kalmar@autonovo.sk

Stmavené sklá od "B" stĺpika

advanced exteriér - obsahuje: nárazníky špecifické pre líniu advanced, kontrastné lakovanie spodnej časti (bottom line) vo farbe sivá manhattan metalíza
Asistenčný balík bezpečnosť plus - obsahuje: Audi pre sense basic, Audi pre sense rear (vzadu) (7W1) a side assist - upozornenie pri zmene jazdného pruhu vrátane monitorovania pri vystupovaní z 
vozidla alebo vychádzaní z parkovacieho miesta (79H)
Funkčný balík odkladacích priestorov pre Q4 e-tron.  Tento balík obsahuje:
• Odkladacie sieťky na zadnej časti operadiel predných sedadiel.
• Držiak na poháre vpredu.
• Uzamykateľnú príručnú skrinku.
• Sieť v batožinovom priestore.
• 12V zásuvku v batožinovom priestore.
• Variabilnú podlahovú plochu delenú a sklopnnú v pomere 40:60.
• Odnímateľnú deliacu sieť.

Cena základného modelu s 20% DPH

Doplnková výbava

Vyhrievané predné sedadlá s oddelenou reguláciou pre vodiča a spolujazdca 3-ročná záruka na lak karosérie
12-ročná záruka na neprehrdzavenie karosérie

Komfortná automatická klimatizácia 3-zónová. 3-zónová automatická komfortná klimatizácia elektronicky reguluje teplotu, objem a distribúciu vzduchu do vozidla. Nastavenie teploty na strane vodiča a 
spolujazdca možno ovládať samostatne. Pre sedenie vzadu je k dispozícii samostatné ovládanie teploty a výduchov vzduchu. 3-zónová komfortná klimatizácia je vybavená filtrom nečistôt a jemných 
častíc, ktorý pomáha znižovať koncentráciu prachu, zápachu a alergénov v interiéri vozidla. Súčasťou balíka je aj prídavná funkcia klimatizácie, ktorá umožňuje prostredníctvom MMI alebo smartfónu 
naprogramovať spustenie klimatizácie vrátane nastavenia želanej teploty vo vozidle ešte pred jazdou. Umožňuje nastavenie aj ďalších funkcií ak sú súčasťou výbavenia vozidla, 
napr.vyhrievanie/klimatizovanie sedadiel alebo čelného skla.

Smartphone paket

Dynamik paket plus. Dynamik paket plus obsahuje:
• Progresívne riadenie (sériovo pre 45 e-tron quattro a 50 e-tron quattro).
• Audi drive select (sériovo pre Q4 Sportback e-tron).
• Podvozok s reguláciou tlmičov.

Komfortpaket. Tento paket obsahuje:
• Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, vyhrievané, sklápateľné, s automatickou clonu a integrovanými smerovkami.
• Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou.
• Elektricky nastaviteľné bederné opierky vpredu.
• Projekčné osvetlenie v spätných zrkadlách.

Zadné sedadlá delené a sklápateľné v pomere 40:60 alebo úplne

Palubná nabíjačka 11 kW(OBC: On-Board Charger)

Glanzpaket - horizontálne lišty na oknách z eloxovaného hliníka
Strešné nosiče hliníkové
Spodná časť nárazníkov v štandardnom kontrastnom vyhotovení so zdrsneným povrchom

Štandardné sedadlá vpredu manuálne nastaviteľné 2-ročná záruka bez obmedzenia najazdených kilometrov

Nabíjacia sada compact
Mode 3 kábel Typ 2 3 32A

Determálne sklá

Výstražný trojuholník
Vonkajšia výbava
Kryty vonkajších spätných zrkadiel lakované vo farbe vozidla

Špeciálna výbava e-tron
Nabíjacia zásuvka Combo 2 CCS Typ 2

Náradie

Príprava pre Audi smartphone interface
Rádiový tuner digitálny
Disky kolies a pneumatiky

Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné a vyhrievané
Integrované LED smerovky vo vonkajších spätných zrkadlách

Audi connect Remote & Control

Digitálny prístrojový panel 10,25", farebný
Audi sound systém - 8 reproduktorov vrátane stredového reproduktora a subwoofera, 6-kanálový zosilňovať, 
max. výkon spolu 180 W

Kontrola tlaku v pneumatikách
Disky z ľahkých zliatin 8,0J x 19 vpredu aj vzadu, 5-ramenné

MMI - obsahuje rádio s 10,1" (1540 x 720) farebným displejom s MMI touch ovládaním

Poťahy a obklady
Látkové poťahy sedadiel - látka Index
Strop vozidla v látkovom poťahu

Príprava pre navigáciu
Audi music interface

Airbag vodiča a spolujazdca Top Tether na krajných sedadlách vzadu
Deaktivátor airbagu spolujazdca
Päťmiestna verzia

Obklad interiéru - lak Haptiklack čierny
Infotainment

Bezpečnosť Ukotvenie detskej sedačky i-Size na sedadle spolujazdca a vzadu na krajných sedadlách; vrátane dodatočného ukotvenia 

                     Audi Q4 40 e-tron 
Kom. č.: 739493 / int. č.: 42-372
Technické údaje

Základná výbava



Cena

25,- EUR
20,- EUR
32,- EUR

10,- EUR
65,- EUR

50,- EUR

105,- EUR

–--–-

750,- EUR

190,- EUR

10,- EUR

10,- EUR

165,- EUR

715,- EUR

1 500,- EUR

Adaptér na zástrčku ťažného zariadenia (č. dielu: 000055400WF)

strešný nosič

v prípade záujmu o ďalšie doplnky navštívte náš e-shop na stránke www.autonovo.sk

Gumená krytka ťažného zariadenia (č. dielu: 8R0803910) obj. Botoš/Fidesová

nosič bicyklov na strechu

box na lyže

satelitné zabezpečenie COBRA s kartou

gumenné rohože zadné

nosič bicyklov na ťažné zariadenie (2 ks)

rožširovacia sada na 3. bicykel

gumenna rohož do kufra

v cene vozidla 4 ks reflexná vesta s púzdrom
1 l olej Audi Long Life

v cene vozidla suchý zips na ŠPZ
gumenné rohože predné

Objednávam áno / nie Ponuka najžiadanejšich doplnkov

v cene vozidla povinná výbava (lano + lekárnička + 1ks reflexná vesta + rukavice)


