
CENOVÁ PONUKA
Adresa : Topolčianska 2A, 949 01 Nitra

Zástupca : Juraj Benc
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 : benc@araver.sk Web stránka : www.araver.sk
Telefón : 0903/ 826142;037/ 6560130 Fax : 037/ 6560132

Audi Q2
Výbava : Basis

Motor : 1.5 TFSI 35 TFSI (110kW) S tronic
Farba vozidla : brillantschwarz Farba poťahov : YM - schwarz/ schwarz/ schwarz/ titangrau

27 660,00 EURZákladná cena vozidla s DPH :

VIN : Stav tachometra :

Doplnky Kód Cena
Multifunkčný kožený volant 3-ramenný 1XW 192,00 EUR

Operadlo zadných sedadiel delené a sklápateľné v pomere 40:20:40 vrátane stredovej opierky rúk s
držiakom na poháre

3NT 282,00 EUR

Vyhrievané sedadlá vpredu s oddelenou reguláciou 4A3 372,00 EUR
Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou 4L6 181,00 EUR

Obklad interiéru - matný česaný hlíník 5TG 225,00 EUR
Parkovací systém plus so selektívnym zobrazením 7X2 821,00 EUR

Asistent diaľkových svetiel 8G1 152,00 EUR
8 reproduktorov - pasívne 8RM 125,00 EUR

Tempomat 8T6 315,00 EUR
Komfortná automatická klimatizácia 9AK 619,00 EUR

Palubný počítač s farebným displejom 9S6 383,00 EUR
Disky z ľahkých zliatin  6,5J x 16, 5-lúčové, pneu 215/60 R16 F32 507,00 EUR

Alarm PG2 417,00 EUR
MMI Navigation PNU 1 102,00 EUR

LED- svetlomety PX2 1 400,00 EUR
2 x USB konektory umiestnené na konci stredovej konzoly QE4 57,00 EUR

Aluminiumoptik - hliníkové prvky v interiéri QJ1 79,00 EUR
Aux In a USB rozhranie UE4 57,00 EUR

Celková cena s DPH : 34 946,00 EUR
Zľava : 9 946,00 EUR

Celková cena po zľave s DPH : 25 000,00 EUR
DPH : 4 166,67 EUR

Cena bez DPH : 20 833,33 EUR

Ponuka zo dňa : 23.7.2020

Číslo ponuky : 8793102

Poznámka:
r 2019 , stav km 15tis.

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



Štandardné príslušenstvo :
•Manuálna klimatizácia
•Svetelný a dažďový senzor
•Denné svietenie
•Halogénové svetlomety
•Audi hold assist - asistent rozbehu pri stúpaní
•Audi drive select
•Elektronický imobilizér
•Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
•Komfortný podvozok
•Elektromechanická parkovacia brzda
•Start-Stop systém
•Progresívny posilňovač riadenia
•Pozinkovaná karoséria
•EDS elektronická uzávierka diferenciálu
•EBV brzdy s elektronickým rozdeľovaním brzdnej sily
•ABS brzdy s antiblokovacím systémom
•ASR protipreklzový systém
•ESC elektronický stabilizačný program
•Audi presense front s rozpoznávaním chodcov
•Kontrola zapnutia bezpečnostných pásov
•Integrálny systém hlavových opierok
•Hlavové airbagy
•Bočné airbagy vpredu
•Airbag vodiča a spolujazdca
•Strop vozidla v látkovom poťahu sivá titan
•Látkové poťahy sedadiel - Skript
•Ukotvenie detskej sedačky ISO FIX vpredu s deaktivátorom
airbagu
•Operadlo zadných sedadiel delené a sklápateľné 40:60
•Sedadlá vzadu 3-miestne

•Stredová opierka rúk vpredu
•Štandardné sedadlá vpredu, manuálne výškovo nastaviteľné
•Zásuvka na 12V na stredovej konzole
•Nefajčiarska výbava
•Koberčeky vpredu a vzadu
•Kožený volant 3-ramenný
•Elektrické ovládanie okien
•12-ročná záruka na prehrdzavenie karosérie
•3-ročná záruka na lak karosérie
•2-ročná záruka bez obmedzenia najazdených kilometrov
•Doživotná garancia Audi mobility
•Predĺžená záruka 1 rok , max. 90 000 km
•3-ročný bezplatný servis vozidla
•Výstražný trojuholník
•Náradie a zdvihák
•Oceľové disky s puklicami,  6,5Jx16, pneu 205/60 R16
•Tire mobility system - sada na lepenie pneumatík; s 12V
kompresorom
•Bezpečnostné skrutky kolies
•Kontrola tlaku v pneumatikách
•Blade - kryt C sĺpika - vo farbe vozidla
•Nárazníky a blatníky kontrastné vo farbe anhrazit - nelakované
•Strešný spojler vo farbe vozidla
•Ozdobné lišty okolo okien - čierne
•Čelné sklo zvukovoizolačné, so sivým pásom
•Determálne sklá
•Kryty spätných zrkadiel lakované vo farbe karosérie
•Spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné a vyhrievané
•Bluetooth rozhranie
•4 reproduktory (pasívne)
•MMI rádio plus, displej 7"
•Obklad interiéru - Diamantlack silbergrau (striebornosivý)


