Import Volkswagen Group s.r.o.
Cenová nabídka
Import Volkswagen Group s.r.o., Divize Audi
Radlická 740/113d, 15800 Praha 5

Bankovní spojení:

IČO:

Číslo účtu:

DIČ:

IBAN:

Tel.: 251 033 931

BIC/SWIFT:

Fax: 251 033 837
Jméno/firma:

Rodné č./IČO:

Ulice:

DIČ:

Místo:

E-mail:

PSČ:

Tel:

(Zastoupený):

Fax:

Model/Typ: A6
Objem motoru (l): 3.0 TDI quattro
Výkon kW (k): 180 (245)

Modelový kód: 4G20JY
Číslo karoserie:
Barva vozu/interiéru: Ledově stříbrná
metalíza/černá/černá-černá/černá/stříbrná
"mond"

Převodovka: S tronic

Kód barvy: P5P5/FZ
Číslo komise:

Cena vozu:
Příplatková výbava:
+ metalické laky/laky s perleťovým efektem
+ kůže Valcona Pouze s vyhřívání sedadel (4A3 nebo 4A4) a elektricky ovládanou
bederní opěrkou (7P1).Při současném objednání komfortních sedadel (PS8) pouze
s odvětráváním předních sedadel (4D3,4D8)
+ paket odkládacích prostor - 2 držáky nápojů ve středové loketní opěrce vzadu a
druhá 12V zásuvka vzadu Pouze se sklopnými zadními sedadly (3NZ)
+ uchycení dětské sedačky ISOFIX pro sedadlo spolujezdce včetně deaktivace
airbagu spolujezdce
+ 19" hliníková litá kola v 15paprskovém hvězdicovém designu, velikost 8,5Jx19, s
pneumatikami 255/40 R19
+ sportovní sedadla vpředu včetně elektricky ovládané bederní opěrky
+ přední sedadla elektricky nastavitelná včetně bederní opěrky a paměti pro
sedadlo řidiče Pouze s vnějšími zrcátky s pamětí (6XG,6XF,6XM,6XL), nelze
kombinovat s komfortními sedadly (PS8)
+ paket vnitřního a vnějšího osvětlení osvětlení prostoru pro nohy, osvětlená
kosmetická zrcátka, ambietní osvětlení středové konzole a prostoru dveří pomocí
LED technologie
+ Audi music interface Pouze s MMI rádiem plus (8DP) nebo navigačním
systémem plus (PNQ)
+ sportovní podvozek snížený o 20 mm
+ multifunkční sportovní kožený volant ve 3ramenném designu s pádly řazení
+ zadní sedadla dělená a sklopná
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Kód
***
N5D

1 324 400
Cena s DPH
26 713
63 359

PAC

2 810

PIH

2 256

PRY

50 577

PS1
PV3

17 848
35 142

QQ1

7 875

UF7

6 886

1BE
1XX
3NZ

10 962
7 321
8 706
40220604

Cenová nabídka - pokračování
Jméno/Firma:
Model/Typ:
A6 4G20JY
Příplatková výbava:
+ zařízení pro přepravu dlouhých předmětů včetně vaku na lyže pro 4 páry lyží
nebo 2 snowboardy
+ vyhřívání předních sedadel Pouze s elektricky ovládanou bederní opěrkou (7P1)
+ potah stropu z černé látky Pouze s černým interiérem
+ vnější zpětná zrcátka s pamětí, elektricky sklopná Pouze s elektricky
nastavitelnými sedadly vpředu (PV3) nebo komfortními sedadly (PS8)
+ CD měnič Pouze s MMI rádiem plus (8DP) nebo navigačním systémem plus
(PNQ)
+ Audi parking systém plus parkovací sensory vpředu a vzadu, zobrazení
vzdáleností na MMI displeji
+ MMI rádio plus 2 vstupy pro SD karty do velikost 32 GB, 6kanálový zesilovač, 10
reproduktorů + subwoofer, celkový výkon 180 kW
Pouze s rozhraním bluetooth (9ZX) a Audi sound system (9VD) nebo BOSE (8RY)
nebo Bang & Olufsen sound systémem (8RF) a informačním systémem řidiče (9Q7
nebo 9Q8)
+ komfortní automatická 4zónová klimatizace s digitálními ovladači
+ informační systém řidiče se 7" barevným displejem Pouze s MMI rádiem plus
(8DP)
+ Audi sound system Pouze s MMI rádiem plus (8DP), nelze s BOSE (8RY) nebo
Bang & Olufsen sound systémem (8RF)
+ rozhraní bluetooth Pouze s MMI rádiem plus (8DP) nebo navigačním systémem
plus (PNQ)
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Kód
3X2

Cena s DPH
5 620

4A3
6NQ
6XF

10 408
7 163
6 332

7A2

11 793

7X2

21 924

8DP

19 392

9AQ
9Q8

18 284
10 962

9VD

0

9ZX

0

40220604

Cenová nabídka - pokračování
Jméno/Firma:
Model/Typ:
A6 4G20JY
Popis výbavy Audi Exclusive:
Poznámka: Ceny uvedené v ceníku jsou kalkulované kurzem 25,00 CZK/EUR. Tato nabídka je přepočtena
podle aktuálního kurzu 25,00 CZK/EUR.
Vyhotovil: -Cena vozu a výbavy s 20% DPH: 1 676 733 Kč
Datum: 08.03.2011
Leasing: -Havarijní pojištění: -Přestavba a doplňky s 20% DPH:
0 Kč
Zákonné pojištění: -Cena celkem s 20% DPH: 1 676 733 Kč
Platba: -DPH 20%:
279 455 Kč
Pořadové číslo smlouvy:
Cena celkem bez 20% DPH: 1 397 278 Kč
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Cenová nabídka - pokračování
Jméno/Firma:
Model/Typ:
A6 4G20JY
Sériová výbava (A6 4G20JY)
dekorace interiéru Micrometallic platin * 17" hliníková kovaná kola v 6ramenném designu velikost 8Jx17, s pneumatikami 225/55 R17 (pro
3.0 TFSI a 3.0 TDI 180kW) * nářadí a zvedák * kontrolní ukazatel tlaku vzduchu v pneumatikách * rezervní kolo dojezdové nouzové *
bezpečnostní šrouby kol * potahy z tkaniny Effekt * MMI rádio včetně 6,5" barevného displeje, CD mechaniky a 8 reproduktorů * standardní
sedadla, vpředu manuálně vyškově nastavitelná * upevnění dětské sedačky ISOFIX pro vnější zadní sedadla * 5 hlavových opěrek *
střední loketní opěrka vpředu a vzadu * sloupek řízení podélně a výškově nastavitelný * multifunkční volant ve 4ramenném designu * Audi
drive select * elektromechanická parkovací brzda * vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná * skla zeleně tónovaná, přední
s šedým pruhem * startování pomocí tlačítka start-stop * imobilizér * centrální zamykání s dálkovým ovládáním * Audi pre sense basic *
asistent rozjezdu * tempomat * komfortní automatická klimatizace 2zónová s analogovými ovladači * koncovky výfuku dvouproudé, po
jedné vlevo a vpravo (pouze pro 6válce) * maska chladiče černá vysoce leštěná (pouze pro 6válce) * paket leštěných prvků * velurové
rohožky vpředu a vzadu * zapalovač a popelníky vpředu a vzadu * adaptivní brzdová světla * dešťový a světelný sensor * xenonové
světlomety včetně světel pro denní svícení z LED (pouze pro 6válce) * sítě a 12voltová zásuvka v zavazadlovém prostoru * dva integrované
držáky nápojů ve středové konzoli vpředu * servořízení s proměnlivým účinkem v závislosti na rychlosti jízdy * elektronický stabilizační
program včetně ABS,ASR a EDS * airbagy řidiče a spolujezdce včetně bočních a hlavových * aktivní opěrky hlavy * kontrola zapnutí
bezpečnostních pásů * pozinkovaná karosérie s 12letou zárukou proti prorezivění * dětská pojistka * tříbodové bezpečnostní pásy *
bezpečnostní sloupek řízení * systém Start-stop * lékárnička a trojúhelník
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