Audi Q3 Basis 1,4 ST6
Model

8UGAKXOL

Kom. č. 727744/30-064
Technické údaje

Motor:
Prevodovka:
Hmotnosť celková/užitočná (kg):
Počet miest na sedenie:
Číslo karosérie:
Stav najazdených km:

Farba vozidla:

4- valec benzín ( 1395 ccm)

6-st. S tronic
2005/525
5
WAUZZZ8U6JR010468
24 500 km
B4B4 Biela cortina

Výkon kW / PS:
110/150
Max krútiaci moment Nm pri ot/min:
250/1500 - 3500
Zrýchlenie z 0 - 100 km/h:
8,9 s
Max. rýchlosť km/h:
204
Spotreba paliva (mesto/mimo mesta/kombinovaná) (l): 7,4/5,5/6,2
Emisie CO2 (g/km):
143
Farba interiéru:
FZ Čierna
Základná výbava

Airbag vodiča a spolujazdca
Bočné airbagy vpredu
Hlavové airbagy
Integrálny systém hlavových opierok
Kontrola zapnutia bezpečnostných pásov
ESC elektronický stabilizačný program
ASR protipreklzový systém
ABS brzdy s antiblokovacím systémom
EBV brzdy s elektronickým rozdeľovaním brzdnej sily
EDS elektronická uzávierka diferenciálu
Pozinkovaná karoséria
Elektromechanické servoriadenie
Start-Stop systém
Elektromechanická parkovacia brzda
Komfortný podvozok
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
Elektronický imobilizér
Audi hold assist - asistent rozbehu pri stúpaní
Bi-xenónové svetlomety s ostrekovačmi
Denné svietenie
Manuálna klimatizácia
Elektrické ovládanie okien
Kožený volant 4-ramenný
Koberčeky vpredu a vzadu
Zapalovač a popolník
Zásuvky na 12V na stredovej konzole
Štandardné sedadlá vpredu, manuálne výškovo nastaviteľné

Stredová opierka rúk vpredu
Operadlo zadných sedadiel delené a sklápateľné
Ukotvenie detskej sedačky ISO FIX vpredu s deaktivátorom airbagu
Látkové poťahy sedadiel - Initial
Strop vozidla v látkovom poťahu
Obklad interiéru - Micrometallic silber (strieborný)
Palubný počítač s monochromatickým displejom
Audi rádio s CD prehrávačom, podpora MP3
8 reproduktorov
Spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné a vyhrievané, vpravo asférické
Kryty spätných zrkadiel lakované vo farbe karosérie
Determálne sklá
Čelné sklo zvukovoizolačné, so sivým pásom
Ozdobné lišty okolo okien - čierne
Strešné nosiče - čierne
Strešný spojler
Nárazníky, rozšírené časti blatníkov a prahy kontrastné, nelakované
Bezpečnostné skrutky kolies
Tire mobility system - sada na lepenie pneumatík
Disky z ľahkých zliatin kované, 6,5Jx16, 7-ramenné, pneu 215/65 R16
Kontrola tlaku v pneumatikách
Náradie a zdvihák
Výstražný trojuholník
2-ročná záruka bez obmedzenia najazdených kilometrov
3-ročná záruka na lak karosérie
12-ročná záruka na prehrdzavenie karosérie

Cena základného modelu s 20% DPH
Obj. kód

WBT

1G9
2ZQ
3S1
4ZB
C2M
PNU

31 800,00 EUR
Doplnková výbava

Cena v EUR

Prestige - akciový balík výbav obsahuje:
PG2/WBT - Alarm
9Q8/WBT - Palubný počítač s farebným displejom
8T2/WBT - Tempomat
9AK/WBT - Komfortná automatická klimatizácia
4A3/WBT - Vyhrievané sedadlá vpredu
7X4/WBT - Akustický a optický parkovací systém vzadu a vpredu
QE1/WBT - Sústava úložných priestorov v interiéri
3GD/WBT - Obojstranná podlaha v batožinovom priestore
8N6/WBT - Svetelný a dažďový senzor
6E3/WBT - Stredová opierka rúk vpredu
4GH/WBT - Čelné sklo zvukovoizolačné, so sivým pásom
8AL - MMI rádio
9VD - Audi Soundsystem
hodnota akciového balíka spolu
Miestošetriace rezervné koleso
Multifunkčný kožený volant 4-ramenný
Strešné nosiče hliníkové
Ozdobné lišty okolo okien a strechy - strieborné
Disky z ľahkých zliatin 7J x 17, 10-lúčové, pneu 235/55 R17
Navigationspaket - obsahuje: navigačný systém s digitálnou mapou na SD-karte, zobrazenie na 6,5"
farebnom displeji, možnosť hlasového ovládania v nemeckom alebo anglickom jazyku, Audi music
interface, Bluetooth rozhranie, čítačka na SD karty

483,00
130,00
337,00
664,00
382,00
878,00
112,00
219,00
0,00
0,00
0,00
478,00
287,00
3 970,00
68,00
192,00
95,00
214,00
619,00
1 305,00

povinná výbava (25) + 4ks refl.vesta (20) + 0,5l ole j(16) + diaľničná známka (50)

Cenníková cena vozidla s 20% DPH

111,00

(cena pre poistenie 38 263 EUR)

38 374,00 EUR

26 900,00 EUR

Akciová cena vozidla s 20% DPH, z predvádzacieho režimu
Akciová cena vozidla bez 20% DPH, z predvádzacieho režimu

22 416,67 EUR

Ušetríte celkovo :

11 474,00 EUR

(Navyše ziskavate: Bezplatný servis vozidla na 3 roky/120 000 km + Predĺženú záruku 2 + 1 rok/90 000 km a Dožívotnú garanciu Audi mobility)
Vozidlo v predvádzacom režime: záruka na vozidlo plynie od 25.07.2017

www.autonovo.sk, 0903 537 996 - trochan@autonovo.sk, 0915 984 544 - sasak@autonovo.sk, 0902 979 905 - ftrochan@autonovo.sk

Objednávam áno / nie

Ponuka najžiadanejšich doplnkov
povinná výbava (lano + lekárnička + 1ks reflexná vesta + rukavice)
4 ks reflexná vesta s púzdrom
1 l olej Audi Long Life
gumenné rohože predné
gumenné rohože zadné
gumenna rohož do kufra
strešný nosič
nosič bicyklov na ťažné zariadenie (2 ks)
Adaptér na zástrčku ťažného zariadenia (č. dielu: 000055400WF)
Gumená krytka ťažného zariadenia (č. dielu: 8R0803910) obj. Botoš/Fidesová
rozširovacia sada pre tretí bicykel
nosič bicyklov na strechu
box na lyže
značenie skiel VINPRINT
satelitné zabezpečenie COBRA s kartou

Cena
25,- EUR
20,- EUR
32,- EUR
60,- EUR
48,- EUR
127,- EUR
300,- EUR
670,- EUR
10,- EUR
10,- EUR
213,- EUR
135,- EUR
733,- EUR
200,- EUR
1 500,- EUR

