AUDI A6 Allroad MANAGER 3,0 TDI quattro TT8
Model

4GJ0VAME

Kom. č./int.č.: 730099
Technické údaje

Motor:

6-valec turbodiesel (2967ccm)

Výkon kW / PS:

235/320

Prevodovka:
Hmotnosť celková/užitočná:

8-st. Tiptronic
2525/555

Max krútiaci moment pri ot/min:
Zrýchlenie z 0 - 100 km/h:

650/1400 - 2800
5,5 S

Počet miest na sedenie:

5

Max. rýchlosť km/h:

250

Číslo karosérie:

WAUZZZ4G7JN111557
14 km
0E0E Čierna mythost metalíza

Spotreba paliva (mesto/mimo mesta/kombinovaná): 7,7/5,8/6,5
Emisie CO2 (g/km):
172
Farba interiéru:
FZ Čierna

Stav najazdených km:
Farba vozidla:

Základná výbava

Airbag vodiča a spolujazdca
Bočné airbagy vpredu
Hlavové airbagy vpredu a vzadu
Kontrola zapnutia bezpečnostných pásov
Integrálny systém hlavových opierok
Audi pre sense basic - preventívna ochrana cestujúcich pri náraze
ESC elektronický stabilizačný program
ASR protipreklzový systém
ABS brzdy s antiblokovacím systémom
EBV brzdy s elektronickým rozdeľovaním brzdnej sily
EDS elektronická uzávierka diferenciálu (nie pre quattro)
Pozinkovaná karoséria
Elektromechanické servoriadenie
Start-Stop systém
Elektromechanická parkovacia brzda
Adaptive air suspension
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
Elektronický imobilizér
Audi hold assist - asistent rozbehu pri stúpaní
Audi drive select - nastavenie jazdnej charakteristiky vozidla
Bi-Xenónové svetlomety s ostrekovačmi
LED zadné svetlá
Denné svietenie
Svetelný a dažďový senzor
Elektrické ovládanie okien
Komfortná automatická 2-zónová klimatizácia
Multifunkčný športový kožený volant 3-ramenný
Stredová opierka rúk vpredu a vzadu
Koberčeky vpredu a vzadu
Štandardné sedadlá vpredu, manuálne nastaviteľné
Elektricky nastaviteľné bederné opierky vpredu

Zadné sedadlá delené a sklápateľné
Ukotvenie detskej sedačky ISO FIX vpredu aj vzadu
Látkové poťahy sedadiel Sierra/mono.pur.350
Strop vozidla v látkovom poťahu
Obklad interiéru - Seidenglanz prispôsobený farbe interiéru silbergrau (sivý) alebo silberbeige (béžový)
Ukazovateľ vonkajšej teploty
Palubný počítač
Farebný automaticky výsuvný LCD displej na stredovej konzole
MMI Radio - CD prehrávač, MP3, WMA
8 reproduktorov
Audi music interface
Spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné a vyhrievané
Kryty spätných zrkadiel lakované vo farbe karosérie
Determálne sklá
Strešný spojler
Strešné nosiče - čierne
Kontrastné lakovanie karosérie - spodná časť nárazníkov, rozšírené
blatníky a podbehy v čiernej alebo antracitovej matnej farbe
Kontrola tlaku v pneumatikách
Bezpečnostné skrutky kolies
Disky z ľahkých zliatin 8Jx18, 5-ramenné, pneu 235/55 R18
Rezervné koleso miestošetriace
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

62 100,00 EUR
Doplnková výbava

Obj. kód

Cena v EUR

Čierna mythost metalíza
Prestige Navi - akciový balík výbav obsahuje:
7X2/WBT - Akustický a optický parkovací systém vpredu a vzadu
PG2/WBT - Alarm
9AQ/WBT - Komfortná automatická klimatizácia 4-zónová
4A3/WBT - Vyhrievané sedadlá vpredu
9VD - DSP - 10 aktívnych reproduktorov
PNQ - MMI Navigačný systém plus s MMI touch - obsahuje - MMI, 8" farebný displej na palubnej doske v strede,
3D - mapu Európy na internom HDD (pevný disk), CD/DVD prehrávač, 2 x čítačku na SD karty, MMI touch
(dotykové ovládanie), GPS anténu skrytú v ráme zadného skla, palubný počítač s farebným displejom (9Q8) a
bluetooth rozhranie (9ZX); spolupráca vozidla s navigáciou na báze vyhodnocovania zobrazovaných informácií
(stúpanie, blížiaca sa zákruta ap.), hlasové ovládanie vozidla

1 136,00

1D4

8T1 - Tempomat
hodnota akciového balíka spolu
Ťažné zariadenie - sklopné

337,00
6 704,00
1 125,00

PQJ

Disky z ľahkých zliatin Audi Sport 8,5Jx20, 5-dvojitých lúčov, Titanoptik matný, sústružené, pneu 255/35 R20

3 261,00

5TB
6RB

Obklad interiéru v kombinácii Aluminium/drevo Beaufort čierne (jachtársky dizajn)
Dvojdielna palubná doska a obklad dverí
Reproduktory Bose Surround Sound - reprodukcia zvuku 5.1 Surround Sound, 12-kanálový zosilňovač, 14
reproduktorov s celkovým výkonom 600 W
Slnečná roleta manuálne ovládaná na zadnom skle a bočných zadných oknách
Strop vozidla v čiernom látkovom poťahu
Stmavené sklá od "B" stĺpika
Priestor na prepravu dlhých predmetov
Elektrické otváranie a zatváranie piatych dverí
Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky sklápateľné s pamäťou
Audi phone box
Kamera vzadu - umožňuje monitorovanie priestoru za vozidlom, zobrazenie na displeji MMI
Poťahy sedadiel v kombinácii Alcantara/koža
Balík odkladacích priestorov - dva držiaky na poháre v stredovej opierke vzadu, 12V zásuvka vzadu, sieť v
batožinovom priestore

2 216,00
0,00

0E0E

WBT

8RY
3Y3
6NQ
VW4
3X4
4E7
6XF
9ZE
KA2
N7U
PAC
PAP

PCN
PG3
PS1
PV3
PXC
QQ1
QR9

878,00
573,00
911,00
417,00
0,00

3 588,00

1 158,00
269,00
287,00
507,00
169,00
776,00
276,00
472,00
507,00
1 574,00
112,00

Aluminiumoptik Exterieur - strešné nosiče a okenné lišty v hliníkovom vyhotovení, vonkajší obklad B- a C-stĺpika v
čiernom lesklom vyhotovení, vonkajšie madlá dverí s hliníkovými lištami a prahové lišty z ušľachtilej ocele
Assistenz-Paket vrátane Audi pre sense plus - sústava systémov zabezpečujúcich vyššiu bezpečnosť pasažierov:
Audi adaptive cruise control s funkciou Stop&go, Audi side assist, Audi active lane assist, Audi pre sense front a
Audi presense rear
Komfortný kľúč a alarm s funkciou proti odtiahnutiu
Športové sedadlá vpredu
Elektricky nastaviteľné predné sedadlá, pre vodiča s pamäťou - elektricky nastaviteľá výška, vzdialenosť a sklon
sedadla, a taktiež sklon operadla
Audi Matrix LED svetlomety
Balík prídavného osvetlenia "Lichtpaket" - osvetlenie dverí vpredu a vzadu, efektné osvetlenie stredovej konzoly,
osvetlenie priestoru pod nohami vpredu a vzadu systémom LED, aktívne bezpečnostné osvetlenie dverí pri
otvorení, vpredu a vzadu
Ukazovateľ rýchlostných obmedzení

Cenníková cena vozidla s 20% DPH

551,00

2 283,00
933,00
399,00
1 091,00
2 384,00
315,00
169,00

90 774,00 EUR

(cena pre poistenie)

Akciová cena vozidla s 20% DPH (vypredaj)

72 990,00 EUR

Akciová cena vozidla bez 20% DPH

60 825,00 EUR

Ušetríte celkovo :

17 784,00 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)
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

