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A6 Avant Sport 45 TDI quattro TT8

Celková cena

 
 

A6 Avant Sport 45 TDI quattro TT8

 
 Celková cena 69 512,-

Motor

   2967 ccm quattro® Tiptronic 8-st. 63 170,-
    Výkon: 170 kW / 231 K

 Spotreba paliva kombinovaná: 7.2 l/100km
 Emisie oxidu uhličitého kombinované: 188 CO  g/km2

Vonkajší lak

A2A2 čierna brilant 0,-

Poťah sedadiel

FZ  Poťah sedadiel: Látka/Koža
 Interiér: čierna
 Koberec: čierna

 Palubná doska: čierna

Ak nie je uvedené inak, všetky uvedené ceny sú nezáväzné, nekartelové orientačné ceny zahrňujúce 20 % DPH* a prepravné náklady. Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že cenové údaje nie sú aktuálne. V prípade 

záujmu o bližšie informácie kontaktujte, prosím, svojho predajcu, a to najmä ohľadom cenovej kalkulácie, informácií o zmenách v modelových variantoch, v konštrukcii, ako aj ohľadom podrobných technických informácií. 

Vyhradzujeme si výslovné právo na chyby v cenách a na chyby pri zadávaní údajov. Zobrazené vozidlá môžu byť vybavené doplnkovou výbavou za príplatok, resp. príplatkovou výbavou. Zároveň môžu byť zobrazované 

detaily príplatkovej výbavy, ktoré sa nedodávajú k niektorým modelovým variantom. Pred uzatvorením kúpnej zmluvy sa podrobne informujte o rozsahu sériovej i doplnkovej výbavy vozidla, ako aj o jeho presnej cene.

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.

, alebo u každého autorizovaného predajcu AUDI.audi.sk/servis-a-prislusenstvo/wltp

https://www.audi.sk/servis-a-prislusenstvo/wltp
https://www.audi.sk/servis-a-prislusenstvo/wltp
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Výbava

12-ročná záruka na prehrdzavenie
karosérie

2-ročná záruka bez obmedzenia
najazdených kilometrov

3-ročná záruka na lak karosérie

3-ročný bezplatný servis vozidla

5 miestna verzia
trojmiestne zadné sedadlo
operadlo delené a sklápateľné v pomere 40:20:40
stredová opierka vzadu jednodielna, sklápateľná s 
odkladacím priečinkom a držiakom na poháre

ABS - brzdy s antiblokovacím systémom

Ad Blue nádrž 24L (sériovo 12l)

Airbag na strane vodiča a spolujazdca

Airbagy - hlavové vpredu a vzadu

Alarm s funkciou proti odtiahnutiu

ASR protipreklzový systém

Audi drive select

Audi hold assist
(plynulý rozbeh pri stúpaní bez použitia ručnej brzdy)

Audi music interface

Audi pre sense basic - preventívna
ochrana cestujúcich pri náraze

Audi pre sense front

Avant

Bederné opierky vpredu, el. nastaviteľné

Bez Head-up displaya

Bezpečnostné skrutky kolies

Bez rozšírenej koženej výbavy

Bez strešného okna

Bez ťažného zariadenia

Bluetooth rozhranie
umožňuje prepojenie vozidla až s dvomi mobilnými 
telefónmi (2x HFP/PBAP)
handsfree - bezpečné telefonovanie - Audiostreaming 
(A2DP)
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Výbava

Bočné airbagy vpredu

Centrálne zamykanie s diaľkovým
ovládaním

Denné stretávacie svetlá - LED systém

Disky Alu 8Jx18, 5-ramenné
pneu 225/55 R18

Doživotná garancia Audi mobility

EBV brzdy s elektronickým rozdelovaním
brzdnej sily

EDS elektronická uzávierka diferenciálu

Elektrické otváranie a zatváranie veka
batožinového priestoru

Elektromechanická parkovacia brzda

Elektronický imobilizér

ESC elektronický stabilizačný program

Exteriérové prvky línie sport
mriežka chladiča titánovočierna matná s chrómovým 
lemom a chrómovými lamelami
bočné mriežky čierne matné so špecifickým hliníkovým 
otvorom a stredovou lištou
difúzor vzadu v titánovočiernej matnej farbe s 
chrómovou lištou a chrómové koncovky výfuku
ozdobná lišta vzadu prechádzajúca zadnými svetlami 
chrómová

Hliníkové ozdobné lišty na oknách

Integrálny systém hlavových opierok

Klimatizácia komfortná automatická
s oddeleným nastavení pre vodiča a spolujazdca, s 
automatickou reguláciou vzduchu v kabíne v závislosti 
od kvality vonkajšieho (AUC)

Kontrola obsadenosti sedadla

Kontrola tlaku v pneumatikách

Kotúčové brzdy vpredu

Krajina určenia

Kryty vonkajších zrkadiel lakované vo
farbe karosérie
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Výbava

LED svetlomety

LED - svetlomety vrátane zadných LED
svetiel

LED zadné svetlomety

Lepiaca sada

MMI Radio plus s MMI touch response
8,8" farebný displej (rozlíšenie 1280x720)
slot na SD kartu

MMI touch - prídavný dotykový panel
8,6" (1280x640) na písanie a zároveň ovládanie 
klimatizácie

Multifunkčná kamera

Náradie a zdvihák

Nárazníky v športovom dizajne a S-
difúzor vzadu

Nástupné lišty hliníkové

Návod po slovensky

Nefajčiarska výbava

Obklad interiéru - Aluminium Fragment

Ochrana chodca pred nárazom

Okná elektricky ovládané - všetky

Označenie modelu podľa nového typu
značenia

Palubný počítač so 7" TFT farebným
displejom

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

Pohon quattro

Poťahy - látka Rhythmus, opierky hlavy
v umelej koži
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Výbava

Pozinkovaná karoséria

Predĺžená záruka 2+1 do 90.000km

Progresívne riadenie

Reproduktory - 8 pasívnych, výkon 80Watt

Rozlišovací kód

Rozlišovací kód

Rozlišovací kód

Rozlišovací kód

Sedadlá vpredu športové, manuálne
výškovo nastaviteľné

Sedadlá vpredu vyhrievané

Sklá - determálne, bočné a zadné

Start-Stop-System

Stredová opierka rúk vpredu

Strešné nosiče z eloxovaného hliníka

Strešný spojler

Strop vozidla v látkovom poťahu

Svetelný a dažďový senzor

Špeciálny štítok

Tempomat s obmedzovačom rýchlostí

Typový štítok

Ukotvenie detskej sedačky ISO FIX s
deaktivátorom airbagu spolujazdca

Upozornenie na opustenie jazdného pruhu

Variabilný servisný interval (30 000km
alebo 2 roky)

Vnútorné osvetlenie

Volant - kožený, multifunkčný, 3-ramenný
športový, s funkciou radenia
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Výbava

Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky
nastaviteľné a vyhrievané; s integrovanými smerovkami

Vonkajšie spätné zrkadlo vpravo
asférické

Výstražný trojuholník

Zvýšený objem nádrže na 73 litrov

Výbava na želanie

$U1IU1 Audi smartphone interface
umožňuje prepojenie smartfónu s vozidlom a 
komfortné zobrazenie obsahu prostredníctvom USB 
pripjenia na MMIdispleji
ovládanie je možné cez MMI prípadne hlasom 
prostredníctvom smartfónu

0,-

9VD Audi sound system
10 aktívnych reproduktorov
6-kanálový zosilňovač
výkon 180 Watt

428,-

IT1 Audi connect Navigation & Infotainment 0,-

PCC Asistent Paket Tour
Adpative cruise control a Asistent udržiavania 
jazdného pruhu vrátane asistenta núdzového 
zastavenia
Asistenčný systém využíva permanentné 
monitorovanie vozidla. Dokáže podľa vyhodnotených 
okolností zrýchliť, brzdiť, udržiavať rýchlosť aj 
udržiavať vzdialenosť
Systém je funkčný pri rýchlosti od 0km/h do 250km
/h. Súčasťou systému je obmedzovač rýchlosti, 
asistent efektívnej jazdy, asistent pri predchádzaní aj 
asistent pri odbočovaní.

1 956,-

PNQ MMI navigačný systém plus s MMI touch -
vyšší stupeň navigačného systému

farebný displej 10,1" s vysokým rozlíšením 1540 x720
Audi virtual cockpit
individuálny osobný profil - možnosť nastavenia 
ergonómie, infotainmentu, podvozku a pod. (v 
závislosti od ďalšej výbavy); celkovo je možné nastaviť 
až 6 osobných profilov
Audi connect Navigation & Infotainment (portfolio 
podľa dostupnosti)

3 733,-

QR9 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

225,-
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Technické údaje

 Motor – konštrukcia  2967 Nafta

 Výkon    170 kW 231 K

 Objem  2967 ccm

 Prevodovka Tiptronic 8-st.

 Pohon quattro®

 Počet dverí 5

 Počet sedadiel 5

 Vlastná hmotnosť vozidla 1890 kg

 Najvyššia celková prípustná hmotnosť 2565 kg

 Spotreba paliva kombinovaná 7.2 l/100km

 Emisie oxidu uhličitého kombinované 188 CO  g/km2
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Ponuka č.

QR-kód

BBE88N Na základe zadania čísla ponuky Vám bude môcť 
zvolený predajca odborne poradiť ohľadom konfigurácie 
vozidla.

Berte, prosím, do úvahy, že číslo ponuky môže pri 
zmene produktového programu stratiť platnosť.

Nasnímajte QR kód a vyvolajte konfiguráciu na Vašom 
mobilnom zariadení - v tablete alebo v mobilnom 
telefóne.

Čítačku QR-kódu nájdete v Apple App Store alebo 
Google Play Store.


