NABÍDKA NOVÝCH VOZŮ - AUDI Q3 ADVANCED 40 TFSI S-TRONIC QUATTRO
motor:

2.0 TFSI

převodovka:

7stupňová automatická S-tronic

výkon:

140 kW / 190 PS

barva karosérie:

bílá Gletscher - metalický lak

interiér:

černý / černostříbrný

cena vozu celkem:

1 379 542 Kč

nabídková cena:

1 078 000 Kč

Základní výbava
Advanced nárazník - kontrastní lakování šedá Manhattan • Akustické čelní sklo • Asistent rozjezdu do kopce • Audi Pre Sense Basic - preventivní ochrana cestujících, napnutí pásů
předních sedadel, dovření oken • Audi Pre Sense Front - nepřetržitá kontrola provozu před vozidlem • Černé okenní lišty • Deaktivace airbagu sedadla spolujezdce • Elektricky
ovládaná dětská pojistka • Elektromechanická parkovací brzda • Elektronický imobilizér • Kontrolní systém tlaku vzduchu v pneu • Kryty vnějších zrcátek v barvě vozu • Nekuřácké
provedení • Pohon předních kol • Prodloužená záruka výrobce 4 roky - prodloužení o 2 roky nad zákonnou záruku a max. do nájezdu 120 000 km • Přístrojová deska matná černá •
Rohožky vpředu a vzadu • Rozhraní Bluetooth • Středová loketní opěrka vpředu - posuvná, nastavitelná, s odkládacím prostorem • Světelný a dešťový senzor • Světlomety s
technologií LED - dálková, denní a potkávací světla v technologii LED • Tempomat • Uchycení dětské sedačky ISOFIX • Upozornění opuštění jízdního pruhu včetně asistenta při
změně jízdního pruhu • Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná.

Doplňková výbava
19" litá kola – 20paprskový V-desing
12V zásuvka a 2x USB port pro zadní pasažéry
Advanced Key (Gravity): bezklíčové spuštění a vypnutí motoru, odemknutí víka kufru nohou
Barva karoserie – bílá Gletscher metalíza
Audi Virtual Cockpit: 10,25" plně digitální displej
Audi Parking syst. přední, zadní (Gravity)
Audi Soundsystem: 6kanálový zesilovač, 10 reproduktorů, subwoofer, výkon 180 W
Audi smartphone interface: spojení smartphonu s Audi Q3 přes USB rozhraní
Dojezdové rezervní kolo
Dvojitá USB nabíječka
Paket Gravity: Audi Parking System, automatická 2zónová klimatizace, elektricky ovládané dveře zavazadlového
prostoru, LED světlomety a LED zadní světla s dynamickým osvětlením, vyhřívání sedadel vpředu, paket LED
osvětlení, MMI rádio Plus, Advanced key, Bederní opěrka elektricky nastavitelná

29 500 Kč
1 500 Kč
0 Kč
23 600 Kč
0 Kč
8 400 Kč
8 200 Kč
15 100 Kč
4 300 Kč
442 Kč
122 300 Kč

Hliníková optika v interiéru

2 600 Kč

Plné lakování

7 100 Kč

LED světlomety a LED zadní světla s dynamickým osvětlením (Gravity)

0 Kč

MMI rádio Plus (Gravity): digitální přístrojový panel 10,25", 8,8" barevný dotykový displej - čtečka SD karet, USB
port, rozhraní Bluetooth, AM / FM, hlasové ovládání pro telefonování a média, 6 reproduktorů (4 vpředu, 2
vzadu), nastavení hlasitosti závislé na rychlosti vozu, přístrojová deska v černé lesklé optice

0 Kč

Multifunkční sportovní kožený volant: 3ramenný, dole zploštělý, 12 multifunkčních tlačítek
Nářadí a zvedák

7 500 Kč
0 Kč

Paket lesklé optiky

5 700 Kč

Střešní ližiny z eloxovaného hliníku

2 400 Kč

Zadní sedadla plus se středovou loketní opěrkou: podélně posuvná, sklopná v poměru 40:20:40

3 400 Kč

Čalounění - tkanina Index

8 700 Kč

Šrouby se zabezpečením proti krádeži kol
Adaptivní tempomat

1 000 Kč
19 400 Kč

Ambientní osvětlení interiéru (Gravity): navíc oproti paketu LED osvětlení: individuální nastavení 30 barevných
odstínů, konturové osvětlení předních a zadních dveří, osvětlení prahu dveří i vzadu, boční osvětlení středové
konzole, osvětlené nápisy quattro nebo kruhy Audi na přístrojové desce u spolujezdce, pouze v kombinaci s
hliníkovou optikou v interiéru

2 800 Kč

Asistent dálkových světel

3 800 Kč

Audi drive select

5 700 Kč

Dekorace kartáčovaný hliník matný

0 Kč

Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče

10 800 Kč

Příprava pro MMI Navigace plus (Gravity): digitální přístrojový panel 10,25", 10,1" barevný dotykový HD displej,
příprava MMI navigace plus, příprava služby Audi Connect - čtečka SD karet, USB port, rozhraní Bluetooth, AM /
FM, hlasové ovládání pro telefonování a média, 6 reproduktorů (4 vpředu, 2 vzadu), nastavení hlasitosti závislé
na rychlosti vozu, přístrojová deska v černé lesklé optice

10 400 Kč

původní cena vozu s DPH, včetně doplňkové výbavy

1 379 542 Kč

nabídková cena vozu po slevě s DPH

1 078 000 Kč

nabídková cena po slevě bez DPH

890 909 Kč

Vůz ihned k dodání.
CENOVÝ HIT - mimořádná sleva na tento výstavní vůz 2019: 301 542 Kč.
Dokument byl vygenerován 26. listopadu 2020
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