TOP CENTRUM car s.r.o.

Specifikace vozu
Jméno:

TOP CENTRUM car s.r.o.

Sídlo:

Strážovská 958, 69701 Kyjov 1

IČO:

25331639

Info email:

topcentrumcar@topcentrumcar.cz

DIČ:

CZ25331639

Tel:

+420 518 309 111

Zapsaný v OR:

C 26573 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení:

Komerční banka 1879930237/100

IBAN:

CZ5201000000001879930237 BIC/SWIFT: KOMBCZPPXX

Zástupce:
Tovární značka:

Audi

Model:

A4 Avant S line 40 TDI 150 kW q

Objem motoru:

1968 ccm

Barva vozu:

Šedá Daytona

Výkon kW/k:

150/204

Barva potahů:

černá

Převodovka:

ST7-Automatická převodovka-

Kód barvy:

6Y6Y / YM

Číslo karoserie:

WAUZZZF43MA027136

Číslo komise:

0136278

8WDCUY21

Palivo: Diesel (Mild hybrid)
Hodnota CO2 s podporou el. – kombinovaná (NEDC): 120 g/km
Spotřeba paliva s podporou el. - kombinovaná (NEDC): 4.6 l/100km
Poznámky:
Cena vozidla ze sériové produkce výroby v CZK včetně 21% DPH:

Základní cena vozidla

1 294 900,--

Barva vozidla / obj. kód: Šedá Daytona / 6Y6Y

30 600,--

Zvláštní výbava / obj. kód:
18" litá kola - 10paprskový Dynamik / C5Y
4 900,-design
- částečně leštěná
- kontrastně šedá
- velikost 8Jx18
- pneumatiky 245/40 R18
Akční paket Gravity / WAJ
106 100,-- LED světlomety
- asistent dálkových světel
- vyhřívání předních sedadel
- komfortní klíč
- komfortní středová loketní opěrka vpředu
- komfortní 3zónová klimatizace
- auto hold
- vnitřní zpětné zrcátko bezrámové
Ambiente osvětlení interiéru / QQ2
10 100,-- nad rámec výbavy paketu osvětlení interiéru obsahuje individuální nastavení třiceti barev ambientního a
konturního osvícení
- tři předdefinované barevné profily
Asistenční paket City + Parking / PCZ
49 100,-Parkovací senzory vpředu a vzadu (7X2) Audi pre sense basic a pre sense rear (7W3) Asistent hlídání mrtvého
úhlu (7Y1) Asistenční paket Parking
- systém čtyř širokoúhlých kamer vytvářejících obrazu vozu a jeho bezprostředního okolí se zobrazením
následujících náhledů:
- pohled z ptačí perspektivy
- pohled pouze ze zadní, nebo přední kamery
- 180° pohled na přední, nebo zadní část vozu včetně parkovacího asistenta:
- parkovací asistent pro automatické zaparkování vozu
- vůz na pokyn vyhledává pomocí ultrazvukových senzorů vhodná příčná a podélná parkovací místa
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- po nalezení vhodného volného místa asistent vypočítá ideální parkovací dráhu a převezme řízení
- řidič pouze řadí systémem vyžádanou rychlost, přidává plyn a brzdí
Asistenční paket Tour / PCN
38 300,-- adaptivní tempomat s funkcí Stop&Go
- asistent jízdy v koloně
- prediktivní asistent efektivity (pouze v kombinaci s MMI Navigací plus)
- Audi pre sense front
- asistent vyhýbání
- asistent odbočení vlevo
- Audi active lane assist
- asistent dálkových světel
- rozpoznání dopravních značení
Audi connect klíč / 2F1
4 900,-- funkce standardního klíče pro mobilní telefon s operačním systémem Android
- mobilní telefon přebírá funkce standardního klíče pomocí NFC technologie - odemknutí a zamknutí vozu
přiložením telefonu ke klice dveří řidiče, opravnění k nastartování motoru
- součastí výbavy je také NFC karta se stejnými funkcemi jako Audi connect klíč (např. pro valet service, rychlé
předání vozu atd.)
- pro využití této výbavy je potřeba kompatibilní mobilní telefon (bližší informace naleznete na
www.audi.de/bluetooth) s operačním systémem Android, ověřený účet na platformě myAudi a nastavení hlavního
uživatele v MMI systému vozu
- licence na 24 měsíců s možností prodloužení
- pouze v kombinaci s komfortním klíčem
Audi connect navigace & infotainment / IT3
0,-- soubor online služeb doplňující MMI navigaci plus
- připojení k internetu přes ve voze zabudovanou SIM kartu
Audi phone box / 9ZE GB1
14 100,-- indukční nabíjení (Qi-standard) v zabudované přihrádce (170 x 87 mm) pod středovou loketní opěrkou vpředu
- včetně upozornění na zapomenutý telefon při vystupování z vozu a stav nabití v systému MMI
- napojení telefonu na anténu vozu (lepší kvalita příjmu a nižší hodnoty SAR záření ve voze)
- LTE příjem
Audi smartphone interface / $U1 IU1
9 200,-- rozhraní pro zobrazení vybraných aplikací a funkcí mobilního telefonu v systému MMI
- služby Apple CarPlay a Android Auto nejsou oficiálně podporovány v ČR
- cena v kombinaci s MMI navigací plus
Audi virtual cockpit plus / 9S9
7 100,-- 12, 3" full-HD digitální přístrojový štít
- přepínání funkcí pomocí ovládacích prvků na volantu
Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče / 3PB
11 500,-- elektricky výškově a podélně nastavitelné sedadlo řidiče
- elektricky nastavitelný sklonu sedáku a opěradla
- sedadlo spolujezdce manuálně nastavitelné
Komfortní klíč s elektricky ovládanými / $GC PGC
0,-dveřmi zavazadlového prostoru pro paket Gravity
- pro Avant
- bez funkce safelock
- bezklíčové spuštění a vypnutí motoru tlačítkem start/stop na středním panelu
- zamykání vozidla tlačítkem na klice
- senzor otevírání kufru pohybem nohy
Matrix LED světlomety s dynamickými / $PX PXC
17 000,-směrovými světly
- LED denní, potkávací a dynamická dálková světla s přizpůsobením okolnímu provozu
- asistent dálkových světel automaticky ztmavuje jednotlivé segmenty podle úhlu pozice a směru jízdy okolních
vozidel
- dynamická LED směrová světla vpředu a vzadu (s animací coming home/leaving home)
- dynamická LED světla do zatáček
- včetně ostřikovače světlometů
Multifunkční kožený volant plus / 1XW
9 700,-- 3ramenný design
- 12 multifunkčních tlačítek
- s pádly řazení pro motorizace se samočinnou převodovkou
Nádrž na AdBlue (SCR-Tank) na 24 litrů / FK2
1 500,-Navigace MMI plus včetně MMI touch / 7UG
64 200,-- navigační systém s 10, 1" barevným centrálním displejem (rozlišení 1540x720) s dotykovým ovládáním
- 3D zobrazení vybraných lokací
- MMI-vyhledávání: návrhy cílů během zadávání
- MMI touch: zadávání cílů pohybem prstu po displeji
- zadání až 10 mezicílů
Paket leštěných prvků exteriéru / 4ZB
8 100,-- vnější okenní lišty z eloxovaného hliníku
Sedadla sportovní s čalouněním Alcantara / N7U Q1D
46 700,-/kůže
- střední část sedadel v Alcantaře
- postranní části sedadel v kůži
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Střešní ližiny z eloxovaného hliníku / 3S1
Tažné zařízení / 1D4
USB sloty pro zadní sedadla / 9JE
- 2 USB-A nabíjecí sloty ve středové konzoli pro zadní sedadla
Variabilní hlavové opěrky / 5ZC
- manuální nastavení hlavových opěrek v podélném a příčném směru
Vnější zpětná zrcátka automaticky / 6XK
zaclonitelná, elektricky sklopná
- oboustranně automaticky zaclonitelná
- automatické zklopení pravého zrcátka po zařazení zpáteční rychlosti
Vnitřní zpětné zrcátko bezrámové, / $L6 4L6
automaticky zaclonitelné
Vyhřívání sedadel vpředu pro paket / $A3 4A3
Gravity
- pro sedadlo řidiče a spolujezdce

3 500,-27 800,-3 100,-3 600,-14 100,--

0,-0,--

Cena vozidla a výbavy včetně 21% DPH:

1 780 100,--

Konečná cena vozidla včetně 21% DPH:
21% DPH:
Konečná cena vozidla bez DPH:

1 780 100,-308 943,-1 471 157,--

Zvolená příplatková výbava nahrazuje sériovou výbavu stejného charakteru, i když to není u jednotlivých položek
uvedeno.
Vezměte prosím na vědomí, že hodnoty spotřeby paliva a exhalace emisí ve výfukových plynech uvedené v
dokumentaci k vozidlu jsou platné pro konkrétní vozidlo v konfiguraci, jak bylo dodáno výrobcem. Jakákoliv
dodatečná montáž příslušenství (včetně doplňkové výbavy na základě dodatečné objednávky zákazníka) do/na
vozidlo může tyto hodnoty ovlivnit. Vzhledem k přechodu na nový měřící cyklus WLTP mohou být hodnoty spotřeby a
emisí v dříve vydaných propagačních materiálech k vozidlu uvedeny rozdílně.
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Sériová výbava vozu Audi A4 Avant S line 40 TDI 150 kW q:
-

Akustické přední sklo
Akustický parkovací asistent vpředu a
Audi connect safety & service se
Audi pre sense city
Automatická klimatizace 1zónová
Bezpečnostní šrouby kol
Boční a zadní okna z termoizolačního
Boční airbagy vpředu
Čalounění stropu ze světlé tkaniny
Dekorace diamantový lak stříbrně šedý
Design exteriéru S line
Digitální přijem rádia (DAB)
Elektromechanická parkovací brzda
Elektromechanické servořízení
Interiérové doplňky matně černé

-

Koberečky vpředu a vzadu
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Kryty vnějších zrcátek lakované v barvě
LED zadní světlomety
Mild-hybrid technologie pohonu
Náhradní dojezdové kolo
Nářadí a zvedák
Palivová nádrž - objem 58 litrů
Podsvícené nástupní lišty vpředu, s
Prodloužená záruka výrobce 4 roky
Provozní návod
Sedadla standardní vpředu
Sportovní podvozek
Středová loketní opěrka vpředu
Světelný a dešťový senzor
Zadní opěradla dělená a sklopná v poměru
Zpětná parkovací kamera

Obrázky
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