A5 Sportback 2.0 TDI 140 kW

Model

A5 Sportback 2.0 TDI 140 kW

Celková cena

1 450 400,-

Motor

1968 cm3 Přední pohon S tronic 7 st.
1 163 900,Výkon: 140 kW / 190 koní
Spotřeba paliva: 4.1 l/100km
Emise CO2: 106 CO2 g/km
0,Vnější lakování

T9T9

Bílá Ibis
0,-

Potah

YM

Potah: látka/kůže/Alcantara
Vnitřní barva: černá
Koberec: černá
Přístrojová deska: černá

Všechny uvedené ceny jsou nezávazné doporučené ceny neomezené kartelovou dohodou včetně DPH ve výši 21%*, nákladů na dopravu a při zohlednění NoVA podle §6 zákona o NoVA (NoVAG), pokud není uvedeno jinak.
Ve velmi výjimečných případech je možné, že tyto údaje o ceně nejsou zcela aktuální. Kontaktujte prosím Vašeho prodejce, aby Vám na základě kalkulace podal detailní informaci o ceně. Změny v modelových variantách,
konstrukci, výbavě, technických údajích, ceně i chyby při vkládání dat jsou výslovně vyhrazeny. Vyobrazená vozidla jsou částečně vybavena dodatečnou výbavou za příplatek, resp. na vyobrazeních jsou ukázány dodatečné
výbavy, u kterých je povinný příplatek, a detaily výbavy, které nejsou k dispozici pro všechny modelové varianty. Informujte se prosím před uzavřením kupní smlouvy o přesném rozsahu výbavy, resp. o sériovém provedení a
také o ceně Vašeho vozidla.
Informace EU o spotřebě paliva a emisích CO2 podle nařízení (ES) 715/2007: Uvedené hodnoty byly zjištěny podle předepsaného postupu měření odpovídajícího nařízení (ES) 715/2007. Údaje se nevztahují k jednotlivému
vozidlu a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely porovnání různých typů vozidel. V důsledku zvláštních výbav a příslušenství (např. širší pneumatiky, klimatizace, střešní nosič atd.) mohou vzniknout především
odlišné hodnoty spotřeby a emisí CO2.
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Výbava

17" litá kola v 15paprskovém designu
velikost 7,5 J x 17
pneumatiky 225/50 R17
5-dvéřová karoserie
7stupňová samočinná převodovka S tronic
8 reproduktorů (pasivních)
Airbagy full size s deaktivací airbagu
spolujezdce

Audi drive select efficiency
Audi pre sense city

Automatická klimatizace
jednozónová

Boční airbagy vpředu

Boční a zadní okna z termoizolačního
skla
ČR
Dekorace diamantový lak stříbrně šedý

Dynamický podvozek
Elektricky ovládané dveře zavazadlového
prostoru
Elektromechanická parkovací brzda
Elektronický imobilizér
EU6 plus
Informační systém řidiče
s monochromatickým displejem
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Výbava

Kontrolní systém tlaku vzduchu v pneu

MMI rádio plus
7" barevný displej
5" monochromatický palubní počítač
rozhraní Bluetooth
slot na SD-kartu
1x USB
CD
Multifunkční kožený volant
3ramenný design
pádla řazení v kombinaci s automatickou převodovkou

Nádrž na AdBlue (SCR-Tank) na 12 litrů
u modelů se vznětovým motorem
Náhradní dojezdové kolo
Nářadí a zvedák
Nástupní prahové lišty hliníkový povrch
Nekuřácké provedení

Normální sedadla vpředu
manuálně podélně a výškově nastavitelná

Odjištění víka zadních výklopných dveří,
vnitřní (elektricky)
Paket leštěných prvků

Paket osvětlení
osvětlení klik otvírání dveří, prostoru pro nohy,
výdechu ventilace, prostoru dveří, make-up zrcátek,
držáku nápojů, středního panelu
Palivová nádrž - objem 40 litrů
Potah stropu látkový
Potahy v látce Index - normální sedadla
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Výbava

Prodloužená záruka výrobce 4 roky
prodloužení o 2 roky nad zákonnou záruku a max. do
nájezdu 120 000 km

Přední kotoučové brzdy Conti 4MF 42-42
ECE
Rohožky vpředu a vzadu
Rozhraní Bluetooth
možnost propoení mobilního telefonu s podporou
Bluetooth
možný hands free hovor ve vozidle
Sklopné zadní opěradlo dělené v poměru
40:20:40
Středová loketní opěrka vpředu
Světelný a dešťový senzor
Šrouby se zabezpečením proti krádeži kol
Termoizolační čelní sklo
Trojúhelník
Trojúhelník s lékárničkou a varovnými
vestami
Uchycení dětské sedačky ISOFIX a Top
Tether - vnější zadní sedadla

Uchycení dětské sedačky ISOFIX pro
sedadlo spolujezdce

Vnější zpětná zrcátka elektricky
nastavitelná a vyhřívaná

Vnitřní zpětné zrcátko

Xenonová světla plus
včetně integrovaných světel do každého počasí

Nabídka ze dne 06.04.2018

Strana 4 od 9

Výbava

Zadní LED světla

Zadní opěradlo dělené a sklopné v poměru
40:20:40
Zesílený nárazník

Volitelná výbava

PRK

18"litá kola - paralelní 10paprskový
design
velikost 8,5 J x 18
pneumatiky 245/40 R18

$GEPGE

Advanced key pro paket Gravity
bezklíčové spuštění a vypnutí motoru tlačítkem start
/stop na středním panelu
zamykání vozidla tlačítkem na klice
senzor otevírání kufru pohybem nohy

8G1

Asistent dálkových světel

$T6PCN

Asistenční paket Tour pro paket Gravity
adaptivní tempomat
Audi pre sense front
Audi active lane assist
asistent odbočování
asistent vyhýbání
asistent pro jízdu v dopravní zácpě
rozpoznávání dopravních značek
v kombinaci s Head-up display také prediktivní
asistent efektivity

9VD

Audi Soundsystem
6kanálový zesilovač
10 reproduktorů
subwoofer
výkon 180W

8 300,-

7P1

Bederní opěrka elektricky nastavitelná
pro sedadlo řidiče a spolujezdce

7 600,-

9S7

Informační systém řidiče - barevný

7 200,-

$PXPX2

LED světlomety pro akční paket Lifestyle
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0,-

4 400,34 000,-
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Volitelná výbava

GB1

LTE příjem

PNU

Navigace MMI
7" barevný displej
ovládací logika MMI
2 čtečky na SD karty
3 měsíce užívání služeb Audi connect bez příplatku

FK2

Nádrž na AdBlue (SCR-Tank) na 24 litrů

WAJ

Paket Gravity
paket obsahuje:
3zónovou automatickou klimatizaci
Audi phone box
Hold assist
Komfortní středovou opěrku
LED světlomety
Vyhřívání sedadel vpředu
Audiparking system plus
Tempomat
Advanced key

0M1

Palivová nádrž - objem 54 litrů

$X27X5

Parkovací asistent se selektivním
zobrazením okolí pro paket Gravity
umožňuje poloautomatické podélné a příčné
zaparkování

VW1

Tónovaná skla Privacy
skla od sloupku "B" zatmavená

$A34A3

Vyhřívání sedadel vpředu pro akční paket
Gravity

KA2

Zadní parkovací kamera
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1 500,131 300,-

0,7 800,-

12 000,-

0,-
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Technické údaje
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Motor - typ

1968 Diesel

Výkon

140 kW 190 koní

Objem

1968 cm3

Převodovka

S tronic 7 st.

Pohon

Přední pohon

Počet dveří

5

Počet sedadel

5

Vlastní hmotnost

1520 kg

Nejvyšší povolená celková hmotnost

2115 kg

Spotřeba paliva:

4.1 l/100km

Emise CO2:

106 CO2 g/km
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Moje financování

Audi Financial Services

Parametry financování

Cena vozu pro financování

1 450 400 Kč

Splátka předem

35 %

Doba splácení

60 měsíců

Měsíční splátka včetně pojištění

20 380 Kč

Výše úvěru

942 760 Kč

Celková platba úvěru včetně pojištění

1 222 777 Kč

Úroková sazba

4,49 %

RPSN*

11,29 %

Měsíční splátka úvěru

17 572 Kč

Měsíční splátka pojištění

2 808 Kč

Varianta značkového pojištění

GOLD Audi Pojištění
Česká pojišťovna

Popis balíčku

Audi Pojištění Česká
pojišťovna GOLD

Limit pojištění skel

10 000 Kč

Spoluúčast

10 %

Věk klienta

46 a více let

Počet bezeškodných měsíců

60

Parametry pojištění

Audi Benefit nízký úrok | Financování s úrokem od 2,99% | Nízká měsíční splátka | Audi Pojištění součástí splátek | Podmínky: doba splácení 12 až 72 měsíců | Splátka předem (akontace) od 0% z ceny vozu | Nerovnoměrná
poslední splátka od 0 Kč až po 60% z pořizovací ceny vozu |Platnost: Do odvolání
Stav 06.04.2018. Další informace k produktům naleznete na stránkách www.porschebank.at!
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Číslo nabídky
36MXGB

Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce
zobrazit Vaši nabídku a poradit Vám.
Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit
platnost při produktových změnách.

QR kód

Naskenujte QR kód a zobrazte si Vaši konfiguraci na
Vašem mobilním telefonu či tabletu.
Vhodnou čtečku QR kódu naleznete v obchodech Apple
Store nebo Google Play.
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