Audi RS4 Avant 2,9 TFSI quattro TT8
Model

8W5RXA16

Kom. č. / int. č. 730175

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

6-valec benzín (2894 ccm)
8 - st. Tiptronic

Výkon kW / PS:
Max krútiaci moment Nm pri ot/min:
Zrýchlenie z 0 - 100 km/h:
Max. rýchlosť km/h:
Spotreba paliva (mesto/mimo mesta/kombinovaná) (l):
Emisie CO2 (g/km):
Farba interiéru:

5
WAUZZZF40JA903369

71 km
2D2D Modrá navarra metalíza

331/450
600/1900 - 5000
4,1 s
280
11,6/7,2/8,8
200

UB Čierna

Základná výbava
Airbag vodiča a spolujazdca

Elektrické otváranie a zatváranie dverí batožinového priestoru,

Bočné airbagy vpredu

vrátane elektricky ovládateľného krytu batožinového priestoru

Hlavové airbagy vpredu a vzadu

Multifunkčný športový kožený volant 3-ramenný, v spodnej časti zrezaný

Bezpečnostný stĺpik volantu

Nástupné lišty hliníkové s osvetleným nápisom RS 4

Integrálny systém hlavových opierok

Koberčeky vpredu a vzadu

Brzdový asistent

Bezrámové vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou

ESC elektronický stabilizačný program

Výbava pre fajčiarov - zapalovač a popolník

ASR protipreklzový systém

RS športové sedadlá vpredu, manuálne výškovo nastaviteľné

ABS brzdy s antiblokovacím systémom

Elektricky nastaviteľné bederné opierky

EBV brzdy s elektronickým rozdeľovaním brzdnej sily

Ukotvenie detskej sedačky ISO FIX vpredu s deaktivátorom airbagu

EDS elektronická uzávierka diferenciálu

Komfortná stredová opierka rúk vpredu

Kontrola zapnutia bezpečnostných pásov

Zadné sedadlá delené a sklápateľné

Permanentný pohon všetkých kolies - quattro

RS športové sedadlá vpredu, manuálne výškovo nastaviteľné

quattro so športovým diferenciálom

Elektricky nastaviteľné bederné opierky

Elektromechanický posiľňovač riadenia

Ukotvenie detskej sedačky ISO FIX vpredu s deaktivátorom airbagu

Start-Stop systém

Komfortná stredová opierka rúk vpredu

Elektromechanická parkovacia brzda

Zadné sedadlá delené a sklápateľné

RS športový podvozok

Poťahy sedadiel v kombinácii Alcantara /koža; stredná časť s kosoštvorcovým štepovaním; RS emblém

Nastaviteľný obmedzovač rýchlosti

Obklad interiéru Aluminium Race

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním

Rozšírené prvky interiéru v hliníkovom vyhotvení

Elektronický imobilizér

Interiérové prvky v umelej koži

Audi drive select

Strop vozidla v čiernom látkovom poťahu

Asistent rozbehu pri stúpaní

Pedále a opierka na nohu vľavo z ušľachtilej ocele

Audi pre sense city

Palubný počítač s farebným displejom

Alarm

MMI Radio plus

Parkovací sytém plus - akustický a optický parkovací systém vpredu a vzadu

Audi Sound System - 10 aktívnych reproduktorov; 180 Watt

Audi side assist

Bluetooth rozhranie

Svetelný a dažďový senzor

Kontrola tlaku v pneumatikách

LED svetlomety vpredu vrátane zadných LED svetiel s dynamickými smerovkami;

Bezpečnostné skrutky kolies

vrátane ostrekovačov predných svetiel

Miestošetriace rezervné koleso

Denné svietenie

Disky z ľahkých zliatin, kované, 9Jx19, 10-lúčové, Stern-dizajn, pneu 265/35 R19

Prídavné osvetlenie interiéru - Ambiente Lichtpaket - osvetlené sú: vonkajšie

Náradie a zdvihák

a vnútorné kľučky dverí, držiak na poháre, priestor nôh vpredu a vzadu, dvere,

Výstražný trojuholník

2-ročná záruka bez obmedzenia najazdených kilometrov
3-ročná záruka na lak karosérie
12-ročná záruka na prehrdzavenie karosérie

stredová konzola, make-up zrkadlá, príručná skrinka a batožinový priestor
Automatická klimatizácia
Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu
Cena základného modelu s 20% DPH

83 350,00 EUR

Obj. kód

Doplnková výbava

2D2D
9JE

Modrá navarra metalíza
2x USB rozhranie vzadu pre dobíjanie a 12V zásuvka na stredovej konzole vpredu
Assistenzpaket Tour - balík obsahuje: adaptive cruise control vrátane funkcie Stop&Go, Audi active lane assist a ukazovateľ dopravných
obmedzení (QR9)

1 001,00
0,00

Assistenzpaket Stadt a Assistenzpaket Parken
Audi connect služby - prepojenie vozidla s internetom
Audi servis plus 3+3 roky, max. 160 000 km
Audi smartphone interface - rozhranie pre prepojenie smartfónu s vozidlom vrátane Audi music interface
Audi virtual cockpit
Bang & Olufsen Soundsystem s 3D zvukovou reprodukciou- 19 vysokovýkonných reproduktorov
Bederné opierky pneumaticky nastaviteľné s masážnou funkciou
Disky z ľahkých zliatin, frézované, 9J X 20 10-lúčové, 5-ramenné, Peak-dizajn, antracitovočierne, matné, pneu 275/30 R20
RS Dynamik paket - balík obsahuje: dynamické riadenie, RS športový podvozok plus s Dynamic Ride Control (DRC); elektronicky
regulované zvýšenie maximálnej rýchlosti na 280 km/h; Audi Matrix LED svetlomety vpredu s dynamickými smerovkami;
Fixovacia sada v batožinovom priestore - teleskopická tyč , upevňovací pás a koľajnicový systém

1 125,00
394,00
0,00
337,00
562,00
1 281,00
551,00
3 374,00

PCN
PCZ
IT1
$6S
UI2
9S8
9VS
8I6
PQV
PA2
3GN
KS1

Cena v EUR

1 676,00

5 121,00
231,00
1 102,00

Head up display - zobrazovanie dôležitých informácií priamo na čelnom skle pred vodičom

PC5

Keramické brzdy - 19" keramické brzdové kotúče na prednej náprave, vystužené uhlíkovými vláknami; vysoký brzdný účinok; strmene lakované v
antracitovosivej farbe s nápisom Audi ceramic vpredu a RS vzadu

9AQ

Komfortná 3-zónová klimatizácia

YTZ

Koberčeky Audi exclusive s nápisom RS; čierne s čiernym koženým lemom aj stehom

PG3

Komfortný kľúč so senzorickým otváraním batožinového priestoru

QQ2

Kontur/Ambiente Lichtpaket - prídavné osvetlenie interiéru s reguláciou - 3 prednastavené farebné profily ako aj možnosť interaktívneho a
individuálneho profilu (30 farieb); nastaviteľné prostredníctvom Audi drive select - Modi; nastavenie je dostupné na nasledovných prvkoch: vnútorné
kľučky dverí (len biele), držiak na poháre, priestor nôh vpredu a vzadu, osvetlenie dverí vrátane kontúr a priečinkov vo dverách,

PNQ

MMI Navigation plus s MMI touch - navigačný systém s digitálnou mapou na pevnom disku (možnosť online aktualizácie), 8,3" farebný displej s
vysokým rozlíšením, 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, pevný disk využiteľný aj pre ukladanie hudby, DVD-mechanika
podporujúca MP3, WMA a AAC, čítačka na 2 SD karty, rozhranie Audi connect

2 889,00

5MB

Obklad interiéru Audi exclusive Carbon

1 125,00

S3G

Rozlišovací kód Audi exclusive

0P6

RS-športová výfuková sústava s dvomi výstupmi - koncovky čierne, leštené, oválneho tvaru - atraktívny zvukový efekt

4A4

Vyhrievané sedadlá vpredu a vzadu

PV3

Elektricky nastaviteľné sedadlá vpredu, pre vodiča s pamäťou - výška, pozdĺžna vzdialenosť, sklon sedadiel a operadiel

VW6

Stmavené sklá od "B" stĺpika vrátane akustického zasklenia predných bočných okien

5XF

Slnečné clony - výsuvné

3Y4

Slnečná roleta na zadných bočných oknách mechanická

6 748,00
770,00
518,00
1 182,00
112,00

0,00
1 350,00
776,00
1 091,00
540,00
57,00
169,00

3FU

Panoramatické elektrické strešné okno

QE1

Balík odkladacích priestorov - sieťky na zadnej strane operadiel predných sedadiel, odkladací priečinok na strane vodiča, stredová opierka rúk vzadu,
zámok pre odkladaciu skrinku, sieť a postranné napínacie pásy v batožinovom priestore a 12V zásuvka v batožinovom priestore

214,00

6XL

Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky sklápateľné s automatickou clonou a pamäťou

388,00

$6S

Audi servis plus 3+3 roky, max. 160 000 km

Cenníková cena vozidla s 20% DPH

1 632,00

0,00

119 666,00 EUR

(cena pre poistenie)

s 20% DPH

118 396,00 EUR

Akciová cena vozidla bez 20% DPH

98 663,33 EUR

Akciová cena vozidla

Ušetríte celkovo :

1 270,00 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 684 544 - 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

