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Konfigurácia vozidla 

Model: Audi Audi e-tron advanced 55 quattro, 408 k/ 158 KW, Aut-Automatická prevodovka-  
 
Číslo komisie: 0732480 Číslo karosérie: WAUZZZGE3LB019201   Číslo motora:  Stav km: 10 

 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 
 

GENBAE19 Audi e-tron advanced 55 quattro, 408 k/ 158 KW, Aut-Automatická prevodovka- 84 120,-- EUR 
 

B/ Farba vozidla: 
0E0E čierna mythost metalíza  1 125,-- EUR 
 

C/ Farba interiéru:  Farba palubnej dosky: Farba koberca: 
MP čierna  čierna-čierna  čierna 
 

D/ Doplnková výbava: 
 
JS1 2. Nabíjacia zásuvka na strane 507,-- EUR 
  spolujazdca 
  (Upozornenie: nie je možné súčasné 
  nabíjanie z oboch strán) 
PCH Asistenčný paket 1 957,-- EUR 
  obsahuje: Asistent odbočovania - 
  monitoruje situáciu pred i za vozidlom 
  pri odbočovaní, upozorní výstražným 
  signálom na prekážku, dokáže automaticky 
  pribrzdiť a mierne korigovať riadenie, 
  účinný pri rýchlosti cca 10km/h 
  - Audi pre sense rear - monitoruje zadnú 
  časť vozidla a  v prípade hroziacej 
  kolízie dotiahne bezpečnéstné pásy, 
  zatvorí okná a rozsvieti výstažné svetlá 
  - systém pre bezpečné vystúpenie z 
  vozidla - pri zaznamenaní blížiaceho sa 
  objektu (vozidla/cyklistu a pod.), s 
  ktorým hrozí kolízia a súčasnom 
  zatiahnutí za otváraciu páku dverí sa 
  najprv rozsvieti varovné LED svetlo v 
  lište dverí a na spätnom zrkadle, 
  otvorenie dverí sa spomalí 
  - systém pre bezpečné opustenie 
  parkovacieho miesta - za pomoci senzorov 
  monitoruje situáciu za vozidlom, v 
  prípade hroziacej kolízie upozorní 
  rozsvietením LED kontrolky v spätnom 
  zrkadle a zvukovým signálom, aktivuje 
  automatické brzdenie 
9R1 Asistent nočného videnia - za pomoci 2 417,-- EUR 
  termovíznej kamery monitoruje pohyb 
  chodcov a informáciu prenáša 
  prostredníctvom palubného počítača (žltý 
  symbol), v prípade hroziacej kolízie sa 
  ozve zvukový signál a symbol sa 
  rozsvieti červene. 
PCC Asistent Paket Tour 1 996,-- EUR 
  - Adpative cruise control 
  - Asistenčný systém využíva permanentné 
  monitorovanie vozidla. Dokáže podľa 

  vyhodnotených okolností udržiavať 
  rýchlosť aj vzdialenosť 
  - Súčasťou systému je obmedzovač 
  rýchlosti, asistent efektívnej jazdy, 
  asistent pri predchádzaní aj asistent 
  pri odbočovaní. 
2F1 Audi connect kľúč - umožňuje 181,-- EUR 
  otváranie/zatváranie vozidla ako aj 
  štartovanie motora prostredníctvom 
  smartfónu. Pre využitie tejto funkcie je 
  potrebný telefón s operačným systémom 
  Android. 
9ZE Audi phone box s bezdrôtovým nabíjaním 562,-- EUR 
  (Wireless Charging) 
  - univerzálna priehradka (170 x 87 mm) 
  zabudovaná v stredovej konzole s 
  možnosťou nasledovných funkcií: 
  dobíjanie mobilného telefónu 
  prostredníctvom USB rozhrania, alebo 
  bezdrôtovo - Wireless Charging (Qi- 
  standard); pripojenie mobilného telefónu 
  na vonkajšiu anténu vozidla - lepší 
  príjem signálu a nižšie žiarenie v 
  interiéri; funkcia autotelefónu 
  prostredníctvom SIM karty alebo rSAP 
  prepojenia s mobilným telefónom; podpora 
  LTE;  upozornenie na zabudnutý telefón v 
  priehradke; aktuálny stav nabitia; pre 
  Apple iPhone (Generácie 5 až 7 a iPhone 
  SE) je dostupná indukčná nabíjačka v 
  ponuke originálneho príslušenstva Audi 
IU1 Audi smartphone interface 309,-- EUR 
  - umožňuje prepojenie smartfónu s 
  vozidlom a komfortné zobrazenie obsahu 
  prostredníctvom USB pripjenia na MMI- 
  displeji 
  - ovládanie je možné cez MMI prípadne 
  hlasom prostredníctvom smartfónu 
9S9 Audi virtual cockpit plus 169,-- EUR 
  - inovatívny a plne digitálny 12,3" 
  displej s možnosťou flexibilného 
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  zobrazovania širokého spektra informácií 
  zo systémov vozidla (MMI, navigačný 
  systém); 2 možnosti grafického 
  zobrazenia displeja: štandradné a "e- 
  tron Sport" ; ovládanie prostredníctvom 
  multifunkčného volantu prostredníctvom 
  tlačidla VIEW; prostredníctvom MMI 
  možnosť nastavenia až 6 osobných 
  profilov a jeden hosťovský profil 
  (ergonómia, infotainment, atď), pri 
  opustení vozidla bude zapamätaný na 
  kľúči posledne aktivovaný profil, pri 
  opätovnom  odomknutí vozidla sa zobrazí 
  na displeji osobný pozdrav priradený k 
  danému profilu 
9VS Bang & Olufsen Premium sound System s 3D 866,-- EUR 
  reprodukciou zvuku vpredu a vzadu 
  - exkluzívna priestorová reprodukcia 
  zvuku prostredníctvom 16 reproduktorov 
  vrátane 3D-reproduktorov vpredu 
  - súčasťou je Centerspeaker, Subwoofer a 
  15 kanálový zosilňovač 
  - celkový výkon 705 Watt 
  - 3D zvuková reprodukcia je dosiahnutá 
  prostredníctvom strednotónových 
  reproduktorov umiestnených v A-stĺpikoch 
  a technológiou Frauenhofer Symphoria 
VJ1 Celolakovaná karoséria (bez kontrastných 394,-- EUR 
  prvkov) 
3CX Deliaca sieť 119,-- EUR 
QV3 Digitálny rádiový tuner (príjem 483,-- EUR 
  závislý od lokálnej digitálnej siete) 
F49 Disky Alu 9,5J x 21, 15-lúčové, kované, 1 182,-- EUR 
  kontrastné sivé, 
  čiastočne leštené, pneu 265/45 R21 
NJ2 Držiak na stenu pre nabíjaciu sadu 135,-- EUR 
KS1 Head-up Display 1 563,-- EUR 
  - zobrazovanie informácií zo systémov na 
  čelné sklo 
WQS Interiér S-line 1 553,-- EUR 
  - nástupné lišty s hliníkovými 
  vsadeniami vpredu, osvetlené, s nápisom 
  S 
  - strop vozidla v čienom látkovom poťahu 
  - elektricky nastaviteľné bederné 
  opierky vpredu - horizontálne a 
  vertikálne, v 4 smeroch 
  - koberčeky vpredu a vzadu s kontrastným 
  stehom 
KA2 Kamera vzadu - umožňuje monitorovanie 529,-- EUR 
  priestoru za vozidlom, zobrazenie na 
  dispeji MMI 
9AQ Klimatizácia komfortná, 4-zónová 900,-- EUR 
GA2 Komfortná nezávislá klimatizácia 90,-- EUR 
  - umožňuje komfort naprogramovania 
  vyhriatia/vychladenia kabíny na 
  požadovanú teplotu pred jazdou. Umožňuje 
  tiež prednastavenie vyhrievania 
  sedadiel, klimatizovania sedadiel, 
  vyhriatia volantu, ako aj vyhrievania 
  skiel (ak sú tieto prvky súčasťou výbavy 
  vozidla). Programovanie/aktivácia 
  prostredníctvom MMI alebo smartfónu. V 
  kombinácii s bezkľúčovou manipuláciou 
  možnosť spustenia krátkeho intenzívneho 
  programu klimatizácie pri odomknutí 
  vozidla. 
PGC Komfortný kľúč vrátane senzorického 922,-- EUR 
  otvárania batožinového priestoru a 
  súčasne elektrického ovládania krytu 
  batožinového priestoru 
QQ2 Kontur/Ambiente Lichtpaket  - balík 646,-- EUR 
  prídavného osvetlenia s možnosťou 
  nastavenia farebného profilu - LED 
  systém - k dispozícii je 6 
  prednastavených farebných profilov 
  osvetlenia plus  možnosť nastavenia 
  individuálneho farebného profilu (na 
  výber z 30 farieb); nastavenie 
  individuálneho profilu je možné 
  prostredníctvom Audi drive select-módu; 

  prídavné a kontúrované osvetlenie  je 
  umiestnené na dverách, stredovej konzole 
  a palubnej doske 
GB1 LTE podpora pre Audi phone box 0,-- EUR 
PX6 Matrix LED svetlomety s ostrekovačmi 1 630,-- EUR 
  vpredu vrátane zadných LED svetiel s 
  dynamickými smerovkami  - kompletné 
  svetlomety na báze LED technológie 
  vpredu obsahujú nasledovnú 
  funkcionalitu: denné, stretávacie, 
  diaľkové, parkovacie, hmlové (do každého 
  počasia),  odbočovacie, diaľničné, 
  zákrutové a križovatkové osvetlenie 
5TG Obklad interiéru - matný česaný hliník 450,-- EUR 
  tmavý 
6SJ Obojstranná podložka v batožinovom 141,-- EUR 
  priestore velúr/guma 
GS5 Ovládacie tlačidlá v čiernom sklenenom 242,-- EUR 
  vzhľade s haptickou odozvou na stredovej 
  konzole 
  - puzdro 12-V zásuvky v hliníkovom 
  vyhotovení 
7X5 Park Assistent System 393,-- EUR 
  - aktívny akustický systém vpredu a 
  vzadu s funkciou automatického 
  zaparkovania 
N7K Poťahy - v kombinácii Alcantara 0,-- EUR 
  Frequenz/koža s vylisovaným S emblémom; 
  vrátane vsadení vo dverách v poťahu 
  Alcantara, stredová opierka rúk vpredu v 
  koži ak je súčasťou výbavy 
EA9 Predĺžená záruka 2+3 do 150.000km 1 844,-- EUR 
PV3 Sedadlá elektricky nastaviteľné vpredu, 1 407,-- EUR 
  pre vodiča s pamäťou 
  - vrátane elektricky nastaviteľných 
  bederných opierok - elektricky 
  nastaviteľá výška, vzdialenosť a sklon 
  sedadla, a taktiež sklon operadla 
Q1D Sedadlá vpredu športové 714,-- EUR 
4A4 Sedadlá vyhrievané predné a dve zadné 855,-- EUR 
  krajné v 2.rade s oddelenou reguláciou 
GZ2 Servozatváranie dverí 719,-- EUR 
  - elektrické dovretie predných a zadných 
  dverí 
QL5 Sklá - stmavené od "B" stĺpika 507,-- EUR 
  (Privacy Verglasung) 
6E3 Stredová opierka rúk vpredu - komfortná 225,-- EUR 
3S1 Strešné nosiče - hliníkové 450,-- EUR 
3FU Strešné okno elektrické panoramatické 1 676,-- EUR 
  - dvojdielne, s možnosťou komfortnej 
  manipulácie prostredníctvom diaľkového 
  ovládania 
1D8 Ťažné zariadenie - príprava na montáž 225,-- EUR 
  - kabeláž 
  - zásuvka 
  - prispôsobené chladenie motora 
PAF Virtuálne vonkajšie spätné zrkadlá 1 731,-- EUR 
  - dve spätné kamery a dva interiérové 
  OLED displeje nahrádzajú štandardné 
  spätné zrkadlá; prostredníctvom 
  dotykového OLED displeja na strane 
  vodiča je možné nastaviť obraz obidvoch 
  displejov; možnosť dynamického 
  nastavenia uhlu pohľadu podľa situácie 
  (parkovanie, odbočovanie, jazda na 
  diaľnici a pod.); ďalšie výhody - lepšia 
  aerodynamika, aeroakustika a výhľad pri 
  zníženej viditeľnosti napr. nepriaznivom 
  počasí 
7HM Vrchná časť palubnej dosky a 394,-- EUR 
  interiérové prvky v umelej koži 
  - V kombinácii so základným interiérom - 
  vrchná časť palubnej dosky v čiernej 
  umelej koži s antracitovým stehom; 
  opierky rúk vo dverách a bočné časti 
  stredovej konzoly v umelej koži  vo 
  farbe čierna, hnedá okapi, sivá metropol 
  alebo béžová perlmutt (v závislosti od 
  farby zvoleného interiéru) 
  - V kombinácii s Interiérom S line (WQS) 
  - vrchná časť palubnej dosky v čiernej 
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  umelej koži s antracitovým stehom; 
  opierky rúk vo dverách a bočné časti 
  stredovej konzoly v umelej koži vo farbe 
  čierna/kontrastný steh sivý fels alebo 
  sivá rotor/kontrastný steh antracitový 
  (v závislosti od farby zvoleného 

  interiéru) 
 
 
 

  

 

E/ Medzisúčet: 115 328,-- EUR 
F/ Osobitné podmienky (z vybraných položiek): - 24 028,-- EUR 
 

 

G/ Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR: 91 300,-- EUR 
H/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR: 76 083,34 EUR 
 

 

 
Kúpna cena a príslušná sadzba dane budú na faktúre zaokrúhlené v súlade s platnými cenovými a daňovými predpismi.  
Cenová ponuka nie je záväzná. 
 
Sériová výbava: 
 

12-ročná záruka na prehrdzavenie 
 karosérie 
2-ročná záruka bez obmedzenia 
 najazdených kilometrov 
3-ročná záruka na lak karosérie 
ABS s antiblokovacím systémom a 
 protipreklzovacím systémom (ASR) 
Adaptive air suspension 
Airbag na strane vodiča a spolujazdca 
ASR protipreklzový systém 
Audi connect 
 - zariadenie umožňujúce komfortné 
 pripojenie vozidla k internetu 
Audi connect e-tron services - možnosť 
 ovládania vybraných funkcií pomocou 
 aplikácie v mobilnom telefóne: status 
 vozidla, vyhľadanie vozidla, vzdialené 
 nastavenie nabíjania, ovládanie 
 nezávislej klimatizácie; podmienkou 
 funkčnosti je verifikovaný účet na 
 my.audi.com 
Audi drive select 
 (nastavenie jazdnej charakteristiky 
 vozidla) 
Audi hold assist 
 (plynulý rozbeh pri stúpaní bez použitia 
 ručnej brzdy) 
Audi music interface -2 x USB-A- 
 rozhranie na prenos dát i dobíjanie; 
 umožňuje prehrávanie hudby z prenosného 
 zariadenia (MP3, smartfón a pod.) 
Audi pre sense basic - preventívna 
 ochrana cestujúcich pri náraze 
Balík connect plus 13 
Bezpečnostné skrutky kolies 
Bluetooth rozhranie 
Bočné airbagy vpredu 
Bočné airbagy vpredu a vzadu 
e-tron nabíjací systém 
EBV brzdy s elektronickým rozdelovaním 
 brzdnej sily 
eCall - núdzové volanie 
EDS elektronická uzávierka diferenciálu 
Elektrické otváranie/zatváranie 
 batožinového priestoru 
Elektromechanická parkovacia brzda 
ESC elektronický stabilizačný program 
Interiérové prvky bez koženej výbavy 
Koberčeky látkové vpredu a vzadu 
Kontrastné lakovanie - spodná časť 
 nárazníkov, rozšírené blatníky kolies a 
 bočné prahové lišty lakované v 
 kontrastnej farbe sivá manhattan 
 metalíza; pri farbe vozidla biela 
 gletscher metalíza alebo strieborná 
 florett metalíza sú kontrastné časti 
 lakované vo farbe sivá tajfun metalíza 
Kontrola obsadenosti sedadla 
Kontrola tlaku v pneumatikách 
Kotúčové brzdy vpredu 
Krajina určenia 
Kryt batožinového priestoru 

Kryty vonkajších zrkadliel vo farbe 
 vozidla 
LED predné svetlomety 
LED zadné svetlomety 
Lekárnička a trojuholník 
MMI navigácia plus s MMI touch - 
 dotykové ovládanie MMI 
Mode 3 kabel pre dobíjanie 11kW (3 fázy, 
 16A)- dĺžka 6m pre komfortné nabíjanie 
 mimo domu na dobíjacích staniciach AC 
 (typ 2) 
Multifunkčná kamera 
Multifunkčný kožený volant 4-ramenný s 
 pádlami pre nastavenie rekuperácie - 12 
 tlačidiel pre multifunkčné ovládanie a 3 
 stupne pre nastavenie rekuperácie 
Náradie 
Nástupné lišty - hliníkové 
Návod po slovensky 
Nefajčiarska výbava 
 - 12V zásuvka vpredu a vzadu 
 - bez popolníka 
Nezatmavené sklá 
Opierky hlavy vpredu 
Ozdobné lišty okolo okien - hliníkové 
Označenie modelu podľa nového typu 
 značenia 
Pohon quattro 
Pre Sense Front 
Priestor na prepravu dlhých predmetov 
Príprava na bezkáblové nabíjanie 
Progresívne riadenie 
Quattro - permanentný pohon všetkých 
 kolies 
Rozlišovací kód 
Rozlišovací kód 
Sedadlá vpredu - manuálne výškovo 
 nastaviteľné 
Servisný interval - fixný (30 000km 
 alebo 2 roky) 
Servoriadenie - elektromechanické 
Sklá - determálne 
Sklo predné determálne - zeleno tónované 
Spätné zrkadlo automaticky zacloniteľné 
 - bezrámové 
Spojovací kábel (1,6m) s priemyselnou 
 zásuvkou CEE 16 A 3-fázy, červená, 
 zahnuté vyhotovenie, k nabíjacej sade 
 compact 
Strop vozidla v látkovom poťahu 
SUV 
Svetelný a dažďový senzor 
Svetelný senzor 
Tempomat 
Tire mobility system - sada na lepenie 
 pneumatík 
Typový štítok 
Ukazovateľ vonkajšej teploty 
Ukotvenie detskej sedačky 
Ukotvenie detskej sedačky ISO FIX 
 vpredu s deaktiváciou airbagu 
 spolujazdca, el.detská poistka 
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Upozornenie pri opustení jazdného pruhu 
 - systém upozorní na neúmyselné 
 opustenie jazdného pruhu bez smerovky, 
 monitoruje jazdné pruhy, udržuje líniu 
 prostredníctvom korigujúcich zásahov do 
 riadenia 
Zadné operadlo delené a sklápateľné 

 
 
 
 
 

 

 
 


