
CENOVÁ PONUKA
Adresa : Topolčianska 2A, 949 01 Nitra

Zástupca : Stefan Varga
IČO : 00679291 IČ DPH SK2020383607 DIČ : 2020383607

Zapísaný v OR : Okresného súdu Trenčín Oddiel: Sa, vložka č. 69/R Deň zápisu:23.5.1990
Číslo účtu : SLSP a.s. Trenčín, IBAN: SK0609000000000041699516, SWIFT: GIBASKBX

Tatra Banka a.s., IBAN: SK7511000000002627271217, SWIFT: TATRSKBX
VÚB a.s.Trenčín, IBAN: SK6002000000000012905202, SWIFT: SUBASKBX
ČSOB a.s. Trenčín, IBAN: SK4475000000000025538093, SWIFT: CEKOSKBX

e-mail : stefan.varga@araver.sk Web stránka : www.araver.sk
Telefón : 037/656 0 121,122 Fax : 037/656 0 110

Audi A6 Allroad 2018
Výbava : Standard

Motor : 3.0 TDI quattro (200kW) S-tronic
Farba vozidla : mythosschwarz metallic Farba poťahov : FZ - schwarz /schwarz /schwarz /mondsilber

62 100,00 EURZákladná cena vozidla s DPH :

VIN : Stav tachometra :

Doplnky Kód Cena
mythosschwarz metallic 0E0E 1 136,00 EUR

Priestor na prepravu dlhých predmetov 3X4 169,00 EUR
Vyhrievané sedadlá vpredu 4A3 417,00 EUR

Elektrické otváranie a zatváranie piatych dverí, resp. veka batožinového priestoru 4E7 776,00 EUR
Obklad interiéru - Aluminium Elipse silber 5TE 382,00 EUR

Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky sklápateľné s pamäťou 6XF 276,00 EUR
Akustický a optický parkovací systém vpredu a vzadu (optický prostredníctvom MMI-systému) 7X2 878,00 EUR

Tempomat 8T1 337,00 EUR
Komfortná automatická klimatizácia 4-zónová 9AQ 911,00 EUR

DSP - 10 aktívnych reproduktorov 9VD 0,00 EUR
Poťahy sedadiel v kombinácii Alcantara/koža N7U 1 574,00 EUR

Balík odkladacích priestorov PAC 112,00 EUR
Aluminiumoptik Exterieur PAP 551,00 EUR

Audi adaptive cruise control s funkciou Stop&go vrátane Audi pre sense front (vpredu) PCG 2 070,00 EUR
Alarm s funkciou proti odtiahnutiu PG2 573,00 EUR

MMI Navigačný systém plus s MMI touch PNQ 3 588,00 EUR
Športové sedadlá vpredu PS1 399,00 EUR

Elektricky nastaviteľné predné sedadlá, pre vodiča s pamäťou PV3 1 091,00 EUR
Audi Matrix LED - svetlomety PXC 2 384,00 EUR

Celková cena s DPH : 79 724,00 EUR
DPH : 13 287,33 EUR

Cena bez DPH : 66 436,67 EUR

Ponuka zo dňa : 18.5.2020

Číslo ponuky : 8646539

Kúpna cena a príslušná sadzba dane budú na faktúre zaokrúhlené v súlade s platnými cenovými a daňovými predpismi.



Štandardné príslušenstvo :
•Airbag vodiča a spolujazdca
•Bočné airbagy vpredu
•Hlavové airbagy vpredu a vzadu
•Kontrola zapnutia bezpečnostných pásov
•Integrálny systém hlavových opierok
•Audi pre sense basic - preventívna ochrana cestujúcich pri náraze
•ESC elektronický stabilizačný program
•ASR protipreklzový systém
•ABS brzdy s antiblokovacím systémom
•EBV brzdy s elektronickým rozdeľovaním brzdnej sily
•EDS elektronická uzávierka diferenciálu (nie pre quattro)
•Pozinkovaná karoséria
•Elektromechanické servoriadenie
•Start-Stop systém
•Elektromechanická parkovacia brzda
•Adaptive air suspension
•Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
•Elektronický imobilizér
•Audi hold assist - asistent rozbehu pri stúpaní
•Audi drive select - nastavenie jazdnej charakteristiky vozidla
•Denné svietenie
•Bi-Xenónové svetlomety
•LED zadné svetlá
•Svetelný a dažďový senzor
•Elektrické ovládanie okien
•Komfortná automatická 2-zónová klimatizácia
•Športový multifunkčný kožený volant 3-ramenný
•Stredová opierka rúk vpredu a vzadu

•Koberčeky vpredu a vzadu
•Štandardné sedadlá vpredu, manuálne nastaviteľné
•Elektricky nastaviteľné bederné opierky vpredu
•Zadné sedadlá delené a sklápateľné
•Ukotvenie detskej sedačky ISO FIX vpredu aj vzadu
•Látkové poťahy sedadiel Sierra/mono.pur.350
•Strop vozidla v látkovom poťahu
•Obklad interiéru - Seidenglanz prispôsobený farbe interiéru
•Ukazovateľ vonkajšej teploty
•Farebný automaticky výsuvný LCD displej na stredovej konzole
•MMI Radio - CD prehrávač, MP3, WMA
•8 reproduktorov
•Spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné a vyhrievané
•Kryty spätných zrkadiel lakované vo farbe karosérie
•Determálne sklá
•Strešný spojler
•Strešné nosiče - čierne
•Kontrastné lakovanie karosérie - spodná časť nárazníkov,
rozšírené blatníky a podbehy v čiernej alebo antracitovej matnej
farbe
•Kontrola tlaku v pneumatikách
•Bezpečnostné skrutky kolies
•Disky z ľahkých zliatin 8Jx18 5-ramenné a pneumatiky 235/55 R18
•Rezervné koleso miestošetriace
•Náradie a zdvihák
•Výstražný trojuholník
•Objem palivovej nádrže zvýšený na 75 l
•3-ročný bezplatný servis vozidla ( neplatí pre vozidlá z ponuky
Audi Gebrauchtwagen :plus )
•Predĺžená záruka 1 rok, max. 90 000km ( neplatí pre vozidlá z
ponuky Audi Gebrauchtwagen :plus )
•Doživotná garancia Audi mobility
•2-ročná záruka bez obmedzenia najazdených kilometrov
•3-ročná záruka na lak karosérie
•12-ročná záruka na prehrdzavenie karosérie


