Q7 50 TDI 210 kW quattro
Číslo mé nabídky
W429DS

Celková cena

Q7 50 TDI 210 kW quattro
Celková cena

2 214 000,- Kč

Motor

2967 cm3 Pohon všech kol Tiptronic 8st. automat
Výkon: 210 kW/ 286 k
Spotřeba paliva kombinovaná: 6.6 l/100km
Emise CO2:: 172 g/km

1 797 900,- Kč

Vnější lakování

šedá

Šedá Samurai

34 500,- Kč

Všechny uvedené ceny jsou nezávazné doporučené ceny vč. DPH 21 %, nákladů na dopravu, pokud není uvedeno jinak. V ojedinělých případech je možné, že tyto cenové údaje nejsou aktuální k danému dni. Kontaktujte
prosím Vašeho dealera a získejte na základě kalkulace detailní informaci o ceně. Změny ve variantách modelu, konstrukci, výbavě, technických údajích, ceně i polích pro zadávání údajů jsou výslovně vyhrazeny. Vyobrazená
vozidla jsou částečně vybavena doplňkovými výbavami za příplatek, resp. vyobrazení ukazují částečně doplňkové výbavy a detaily výbav za příplatek, které nejsou k dispozici pro všechny varianty modelu. Informujte se
prosím před uzavřením kupní a leasingové smlouvy na přesný rozsah výbavy, resp. sériové výbavy a také na cenu Vašeho vozidla. Informace zde obsažené mají informativní charakter a nejedná o nabídku dle § 1731 nebo §
1732, ani o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Nevyplývá z nich nárok na uzavření smlouvy. V případě zájmu o konkrétní nabídku návrhu smlouvy je třeba kontaktovat konkrétního prodejce.
Uvedené údaje o spotřebě a emisích byly zjištěny na základě měřících procedur předepsaných právními předpisy. Počínaje 1. září 2017 jsou některé typy nových vozidel homologovány dle nového standardu WLTP
(Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), realističtějšího testu hodnot spotřeby paliva a emisí CO2. Počínaje 1. září 2018 nahradí tento standard dosavadní standard NEDC (New European Driving Cycle).
Vzhledem k realističtějším podmínkám standardu WLTP jsou hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 zjištěné při něm v mnoha případech vyšší než u standardu NEDC. V současné době jsme dle právních předpisů stále
povinni uvádět hodnoty dle NEDC. V případě nových vozidel homologovaných dle standardu WLTP, jsou hodnoty zjištěné dle NEDC zpětně po přechodné období (do 2020) vypočítány z hodnot dle WLTP. Tyto hodnoty se
mohou od katalogových hodnot nepatrně lišit. Tyto hodnoty jsou určeny výhradně jako pomůcka pro porovnání mezi různými typy vozidel. Dodatečná výbava a příslušenství (např. add-on parts, různé druhy kol atd.)
mohou měnit relevantní parametry vozidla jako hmotnost, valivý odpor a aerodynamiku a ve spojitosti s povětrnostními a dopravními podmínkami a individuálním stylem jízdy mohou ovlivnit spotřebu paliva, spotřebu
elektrické energie a emise CO2 jakož i výkonnostní ukazatele vozidla. Pro více informací o udávané spotřebě paliva a emisích CO2 nových vozidel se informujte u autorizovaného prodejce.
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Potah

S line

Potah: S line
Vnitřní barva: černá / tmavě stříbrná
Koberec: černá
Palubní deska: černá

Výbava

Asistent dálkových světel
Audi Hold assist
automatické zabrždění vozu po zastavení
Audi Parking system plus
indikace pozice vozu na displeji MMI
Audi Soundsystem
6kanálový zesilovač
10 reproduktorů
subwoofer
výkon 180W
Audi drive select efficiency
Audi pre sense city
Bez koženého paketu
Boční a zadní okna z termoizolačního
skla
Boční airbagy vpředu a hlavové airbagy
vpředu a vzadu
Centrální dálkové zamykání
Dekorace stříbrný lak / antracitový lak
vrchní část: diamantová stříbrno-šedá
spodní část: antracitový lak
Dojezdové rezervní kolo
Dynamický podvozek
Dělicí síť výsuvná mezi zavazadlovým
prostorem a zadními sedadly
Elektricky ovládané dveře zavazadlového
prostoru
Elektromechanické servořízení
Elektronický imobilizér
Hliníkový exteriérový paket
Informační systém řidiče - barevný
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Isofix vpředu a vzadu
Top Tether na zadní sedadlech
Kontrola nezapnutých bezpečnostních pásů
Kontrolní systém tlaku vzduchu v pneu
Kryty vnějších zrcátek v barvě
karoserie s ukazateli směru z LED diod
LED světlomety
LED zadní světla s dynamickými
odbočovacími světly
Lékárnička a výstražný trojúhelník
MMI rádio plus
7" barevný vysouvací display
CD/MP3
slot na SD-kartu
2x USB
AUX-IN
hlasové ovládání
Mild-hybrid technologie (MHEV)
Nekuřácké provedení
Nádrž na AdBlue (SCR-Tank) na 24 litrů
Nákladová podlaha oboustranná
Nástupní prahové lišty hliníkový povrch
Nářadí a zvedák
Ostřikovače světlometů
Označení modelu a technologie
Paket leštěných prvků
paket obsahuje ozdobné lišty okolo oken v hliníkové
optice
B/C sloupek černém leštěném provedení
Palivová nádrž - objem 85 litrů
Prodloužená záruka výrobce 4 roky
prodloužení o 2 roky nad zákonnou záruku a max. do
nájezdu 120 000 km
Přední sedadla elektricky nastavitelná
elektricky nastavitelné bederní opěrky
Rohožky vpředu a vzadu
Roleta zavazadlového prostoru
manuální
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Sedadla standardní vpředu
manuální podélné a výškové nastavení sedadla,
nastavení sklonu opěradla, stehenní opěrky
manuální nastavení hlavových opěrek a výšky
podavače bezpečnostního pásu
pneumaticky nastavitelná bederní opěrka ve čtyřech
směrech
Start-stop systém s rekuperací energie
Středová loketní opěrka vpředu
Střešní ližiny - eloxovaný hliník
Střešní spoiler vč. brzdového světla
Síťky na zadní straně předních sedadel
Tempomat
Uchycení dětské sedačky ISOFIX
pro sedadlo spolujezdce včetně deaktivace airbagu
spolujezdce
Vyhřívání sedadel vpředu
quattro®
ČR
Čalounění stropu z tkaniny
Šrouby se zabezpečením proti krádeži kol

Příplatková výbava

4-zónová komfortní klimatizace(Paket
Lifestyle)
ovládání skrze TFT-display
uložitelné osobní nastavení
Ambiente osvětlení interiéru
LED osvětlení středové konzole, nástupních lišt
3 předdefinované barevné profily
interaktivní a individuální nastavení barevných profilů
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0,- Kč

7 900,01 Kč

Asistenční paket City (Paket Gravity)
Audi side assist
Audi pre sense rear
zadní parkovací kamera
asistent varování při vystupování
asistent pro provoz v příčném směru

16 299,99 Kč

Asistenční paket Tour
adaptivní tempomat
Audi pre sense front
Audi active lane assist
asistent odbočování
asistent vyhýbání
asistent pro jízdu v dopravní zácpě
rozpoznávání dopravních značek
prediktivní asistent efektivity pasivní

54 800,- Kč

Strana 4 z 6

Příplatková výbava

Audi Phone Box s bezdrátovým nabíjením
bluetooth hands free zařízení
hlasové ovládání telefonních funkcí
připojení na anténu vozidla pomocí zabudované
spojovací antény v odkládací přihrádce
možnost nabíjení přes připojení USB a přes Wireless
Charging (Qi-Standard)
Audi connect
hlasové ovládání - čtení SMS
umožňuje funkci aktivní hotspot
neumožňuje funkci klienta (pasivní hotspot)
podpora LTE
Twitter v kombinaci s navigací:
online update navigace
POI
Google Street View
Picturebook navigace
Druhá řada sedadel plus
podélně nastavitelná
nastavitelná v poměru 35:30:35
nastavitelný sklon sedadel
Gravity Bonus
LTE příjem pro Audi phone box
Multifunkční sportovní volant s pádly
dole zploštělý
3ramenný design
kožený
Paket Gravity
MMI navigace plus s MMI touch
LED světlomety Audi Matrix
Audi virtual cockpit
4-zónová komfortní klimatizace
Zadní parkovací kamera
Advanced key + el. roleta zavazadlového prostoru
Vnitřní zrcátko automaticky zatmavitelné
Plné lakování
Potahy v kombinaci Alcantara/kůže S line
Alcanatara perforovaná
Přední sedadla elektricky nastavitelná
s pamětí pro sedadlo řidiče
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12 800,- Kč

9 000,- Kč

11 400,- Kč

-101 300,- Kč
0,- Kč
3 400,- Kč

198 800,- Kč

16 000,- Kč
0,- Kč

9 599,99 Kč
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Příplatková výbava

S line sportovní paket
20" litá kola - 5-parskový paralelní design
adaptivní pneumatický podvozek Sport - černý strop
vrchní dekorace hliník Sono
spodní dekorace v chromovém laku šedá břidlice řadící páka z perforované kůže
nápisy S line na prazích
hrana nákladového prostoru z ušlechtilé oceli
nápis S line na předních blatnících
3ramenný multifuknční volant z perforované kůže, s
pádly - není součástí paketu, nutné doobjednat
komfortní středová loketní opěrka
pedály a opěrka pro nohu z ušlechtilé oceli

118 600,01 Kč

Servomechanické dovírání dveří

18 600,- Kč

Vnější zpětná zrcátka elektricky sklopná
vyhřívaná, el. nastavitelná
naklopení zrcátka spolujezdce při zpátečce
automaticky zaclonitelná
s pamětí

5 700,- Kč

Technické údaje
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Motor - série

3.0 Diesel

Výkon

210 kW 286 k

Objem

2967 cm3

Převodovka

Tiptronic 8st. automat

Pohon

Pohon všech kol

Počet dveří

5

Počet sedadel

5

Nejvyšší povolená celková hmotnost

2815 kg

Skutečná hmotnost

2340 kg

Oficiální spotřeba paliva kombinovaná

6.6 l/100km

Emise CO2:

172 g/km
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