A3 Spb Advanced 30 TFSI 81kW
Kód vozu MN38XD

Cena
A3 Spb Advanced 30 TFSI 81kW

Hauspreis
Cenové
zvýhodnění
Speciální
cena

859 800,- Kč
120 800,- Kč
739 000,- Kč

Uváděné ceny jsou pouze orientační, doporučené importérem značky Audi (Porsche Česká republika s.r.o.), včetně DPH a nejsou nabídkou ve smyslu ust. §
1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Aktuální cenu a speciﬁkaci vybraného modelu Vám na požádání sdělí Váš
autorizovaný prodejce vozů Audi. Fotograﬁe jsou pouze ilustrativní a vyobrazené vozy mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy.
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Motor
999 cm2 Přední pohon S tronic 7 st.
Výkon 81 kW / 110 PS
Benzin:
Spotřeba paliva - kombinovaná: 4,40 l/100km
Emise CO2 - kombinované: 101 g/km
:
Spotřeba paliva - kombinovaná: null l/100km
Celkem
Emise CO2 - kombinované: 119 g/km
Emise NOx: 0,0351 g/km

Vnější lak
bílá

Bílá Ibis

Potah sedadel
Čalounění: černá
Přístrojová deska: černá
Koberce: černá
Potah: černá
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0,- Kč

Výbavy
Mild-hybrid technologie (MHEV)
Velurové koberečky vpředu a vzadu
Standardní podvozek
Brzdy 15" vzadu
Elektromechanický posilovač řízení
Lékárníčka s výstražným trojúhleníkem a
vestami
Brzdy 15" vpředu
Advanced nárazník
Označení modelu a technologie
Manuálně nastavitelná přední sedadla
- manuální nastavení výšky sedadla, podélné polohy sedadla, sklonu sedáku a
opěradla, hlavové opěrky a výšky podavače bezpečnostního pásu
Zadní opěradlo sklopné v poměru 40:60
Termoizolační čelní sklo
Manuálně ovládaná dětská pojistka
Airbagy vpředu s možností deaktivace
airbagu spolujezdce
Boční airbagy vpředu a hlavové airbagy
- boční airbagy vpředu integrované do opěradel sedadel a systém hlavových airbagů airbagy se nafouknou před oblastí bočních oken, a tak mohou chránit cestující
vpředu a na zadních vnějších sedadlech proti bočnímu nárazu
Paket lesklé optiky
- okenní lišty z eloxovaného hliníku
Střešní spoiler
Dekorace platinově šedá
Boční airbagy vpředu a hlavové airbagy
- boční airbagy vpředu integrované do opěradel sedadel a systém hlavových airbagů airbagy se nafouknou před oblastí bočních oken, a tak mohou chránit cestující
vpředu a na zadních vnějších sedadlech proti bočnímu nárazu
Kryty vnějších zrcátek v barvě vozu
Upozornění na opuštění jízdního pruhu
- funkční rozsah 60km/h-250km/h - pomáhá zabránit neúmyslnému vybočení z
jízdního pruhu pomoví nápravného zásahu
Čalounění stropu z šedé tkaniny
Vnější zrcátka elektricky nastavitelná a
vyhřívaná
12V zásuvka vpředu
Digitální přístrojový štít
Kontrola tlaku v pneumatikách
Start-stop systém
Nástupní prahové lišty, hliníkové
Světlomety LED přední
- denní, potkávací a dálková světla v LED technologii - žárovková směrová světla
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Výbavy
Audi pre sense front
- preventivní ochrana hrozící kolize - v 1. fázi upozorní řidiče akustickým a optickým
varovným signálem - ve 2. fázi dojde k přibrzdění vozu - ve 3. fázi dojde k nouzovému
zabrzdění vozu
Světelný a dešťový senzor
6 pasivních reproduktorů
Zadní halogenová světla
Nekuřácké provedení
Bluetooth rozhraní
Prodloužená záruka výrobce 4 roky
- prodloužení o 2 roky nad zákonnou záruku nebo do nájezdu 120 000 km
MMI Radio Plus
- 10,1" barevný dotykový displej - digitální přístrojová deska s barevným dispejem o
velikosti 10,25" - 6 pasivních reproduktorů - 2x USB, DAB, Bluetooth
Audi connect Safety & Service
- aktivace tísňového volání v případě nehody a poskytnutí informací o vozidle - online
služba pro pomoc v případě poruchy vozuidla
Provozní návod
Sedadla standardní
Hliníková optika v interiéru
- orámování výdechů - spínače pro nastavení zrcátek - spínače elektrického spouštěče
okna - rámování vnitřního ovládání dveří - přihrádka na mince - ovládací tlačítka
parkovací brzdy a (pokud je k dispozici) asistenta pro rozjezd
Digitální příjem rádia (DAB)
Elektromechanická parkovací brzda
ČR
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Výbavy na přání
Bonus pro paket Gravity
Náhradní dojezdové kolo
- 18" rezervní dojezdové kolo
Sada nářadí a zvedák
Multifunkční volant - 3ramenný design s
pádly řazení - kožený, manuálně nastavitelný - 12
multifunkčních tlačítek - pouze pro verzi s automatickou
převodovkou

3 700,- Kč
800,- Kč
3 600,- Kč

Komfortní klíč bez funkce Safelock
- bezklíčové spuštění a vypnutí motoru tlačítkem start/stop
na středním panelu - bezkontaktní zamykání vozidla zvenčí

12 700,- Kč

Parkovací senzory vzadu
- akustický parkovací systém v zadním nárazníku - usnadnění
parkování na základě akustického signálu

13 200,- Kč

Tempomat
Komfortní automatická 2zónová
klimatizace s regulací podle slunečního svitu - s regulací
podle slunečního svitu odděleně pro stranu řidiče a
spolujezdce - elektronicky reguluje teplotu, množství a
rozvod vzduchu - automatické řízení oběhového vzduchu
pomocí čidla kvality - kombinovaný ﬁltr, zadní výdech,
regulace vlhkosti - ovládací panel klimatizace s TFT displejem

8 800,- Kč
17 300,- Kč

17"litá kola - 5paprskový W-design
- velikost 8Jx17 - pneumatiky 225/45 R17

5 900,- Kč

Sedadla standardní v tkanině Debut
- čalounění v barevné kombinaci černá / stříbrná nebo černá /
modrá

2 400,- Kč

Bez Audi Phone box (9ZV/9ZE)

0,- Kč

Řídící kód

0,- Kč

Akční paket Gravity
V paketu jsou obsaženy následující výbavy: - Audi
smartphone interface - Vyhřívání sedadel vpředu - Hold
assist - Vnitřní zpětné zrcátko automaticky zatmavitelné Středová loketní opěrka vpředu - Komfortní klimatizace
(samostatná položka) - Tempomat (samostatná položka) Parkovací senzory vzadu (samostatná položka) - Audi phone
box light (samostatná položka) - Zvýhodnění paketu je 13
800 Kč s DPH. - Samostatně objednatelné položky lze rozšířit
vyšší výbavou dle nabízeného výběru. - Na některé z výbav
obsažených v paketu se mohou vázat další výbavy, které je
nutné objednat z důvodu vyrobitelnosti vozu.
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-13 800,- Kč

30 300,- Kč

Technické údaje
Typ motoru

1.0 Benzin (Mild hybrid)

Výkon

81 kW 110 PS

Zdvihový objem

999 cm2

Převodovka

S tronic 7 st.

Pohon

Přední pohon

Počet dveří

5

Počet sedadel

5

Celková povolená hmotnost

1835 kg

Pohotovostní hmotnost

1355 kg

Skutečná hmotnost

1384 kg

Spotřeba paliva kombinovaná (Benzin)

4,40 l/100km

Spotřeba paliva kombinovaná ()

null l/100km

Emise CO2 - kombinované

119 g/km

Emise NOx

0,0351 g/km

VIN

WAUZZZGY4NA043168

Prodejce
Louda Auto Liberec
Tanvaldská 1585
46311 Liberec
prodej: 482 739 915, servis: 482 739
915
prodejaudilib@louda.cz
https://loudaautoliberec.porschegroup.cz
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