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Zástupca : Juraj Benc
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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 A6 2018
Výbava : Standard

Motor : 3.0 TDI quattro (160kW) S-tronic
Farba vozidla : florettsilber metallic Farba poťahov : FZ - schwarz /schwarz /schwarz /mondsilber

54 550,00 EURZákladná cena vozidla s DPH :

CENOVÁ PONUKA „AUDI
GEBRAUCHTWAGEN :PLUS“

VIN : Stav tachometra :

Doplnky Kód Cena
florettsilber metallic L5L5 1 136,00 EUR

Delené zadné sedadlá 3NZ 348,00 EUR
Vyhrievané sedadlá vpredu 4A3 417,00 EUR

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou 4L6 185,00 EUR
DVD prehrávač  a  CD menič  - umiestnený v príručnej skrinke 6G2 732,00 EUR

Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, vyhrievané, sklápateľné, s automatickou clonou a
pamäťou

6XL 573,00 EUR

Akustický a optický parkovací systém vpredu a vzadu (optický prostredníctvom MMI-systému) 7X2 878,00 EUR
Komfortná automatická klimatizácia 4-zónová 9AQ 911,00 EUR

DSP - 10 aktívnych reproduktorov 9VD 0,00 EUR
Audi connect a Audi phone box 9ZC 1 034,00 EUR

Kamera vzadu KA2 507,00 EUR
Poťahy sedadiel v kombinácii Alcantara/koža N7U 1 574,00 EUR

Audi active lane assist PCB 676,00 EUR
Nezávislé kúrenie s diaľkovým ovládaním PK6 1 681,00 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

Balík prídavného osvetlenia "Lichtpaket" QQ1 315,00 EUR
Ukazovateľ rýchlostných obmedzení QR9 169,00 EUR

Doplnky servis Kód Cena
Autoalarm META al 570,00 EUR

Celková cena s DPH : 71 334,00 EUR
DPH : 11 889,00 EUR

Cena bez DPH : 59 445,00 EUR

Ponuka zo dňa : 14.3.2021

Číslo ponuky : 9323207

Poznámka:
3/2016 , 65tis.km

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
•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
•Multifunkčný kožený volant 4-ramenný
•Stredová opierka rúk vpredu a vzadu
•Automatické otváranie batožinového priestoru

•Koberčeky vpredu a vzadu
•Štandardné sedadlá vpredu, manuálne nastaviteľné
•Elektricky nastaviteľné bederné opierky vpredu
•Zadné sedadlá delené a sklápateľné (Limousine len 3,0 TFSI a
3,0TDI)
•Ukotvenie detskej sedačky ISO FIX vpredu aj vzadu
•Látkové poťahy sedadiel - Effekt
•Strop vozidla v látkovom poťahu
•Obklad interiéru - Seidenglanz prispôsobený farbe interiéru
•Ukazovateľ vonkajšej teploty
•Palubný počítač
•Farebný automaticky výsuvný LCD displej na stredovej konzole
•MMI Radio - CD prehrávač, MP3, WMA
•8 reproduktorov
•Audi music interface
•Spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné a vyhrievané
•Kryty spätných zrkadiel lakované vo farbe karosérie
•Determálne sklá
•Ozdobné okenné lišty - hliníkové
•Kontrola tlaku v pneumatikách
•Bezpečnostné skrutky kolies
•Disky z ľahkých zliatin 8Jx17,6-ramenné ,pneu 225/55 R17
•Rezervné koleso miestošetriace
•Náradie a zdvihák (hybrid iba náradie)
•Výstražný trojuholník
•Zvýšený objem palivovej nádrže na 75l (od 200 kW)
•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


