A1 citycarver 30 TFSI 81 kW
Kód vozu 5J6CUU

Cena
A1 citycarver 30 TFSI 81 kW

Celková cena

997 699,99 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.

Nabídka 09.01.2023

Nabídka 09.01.2023

Motor
999 cm2 Přední pohon S tronic 7 st.
Výkon 81 kW / 110 PS
Benzin:
Spotřeba paliva - kombinovaná: 6,30 l/100km
Emise CO2 - kombinované: 144 g/km
Celkem
Emise CO2 - kombinované: 144 g/km
Emise NOx: 0,0431 g/km

Vnější lak
žlutá

Žlutá Python

Potah sedadel
Čalounění: šedá, černá
Přístrojová deska: černá
Koberce: černá
Potah: šedá, černá
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19 200,- Kč

Výbavy
Koberečky vpředu a vzadu
- velurové
Citycarver podvozek
-zvýšený podvozek (+35 mm) a průměr pneumatiky (+15 mm)
Lékárnička, výstražný trojúhelník a
reﬂexní vesta
Brzdový systém
- 15" brzdový systém vpředu - 14" brzdový systém vzadu
Citycarver exteriér
Bez označení technologie
Uchycení dětské sedačky i-Size vpředu,
uchycení i-Size a top tether na zadních sedadlech
Přední sedadla s nastavitelnou výškou
3místné provedení zadních sedadel
- zadní opěradlo sklopné v poměru 40:60 nebo úplně sklopné
Hlavové opěrky vzadu
Termoizolační čelní sklo
Airbagy s deaktivací airbagu spolujezdce
Boční airbagy vpředu a hlavové airbagy
vpředu a vzadu
Střešní spoiler S line
Hlavové opěrky pro přední sedadla
Střecha v barvě karoserie
Upozornění na opuštění jízdního pruhu
- funkční rozsah 60km/h-250km/h - systém pomáhá zabránit neúmyslnému
vybočení z jízdního pruhu pomocí nápravného zásahu - aktivace/deaktivace přes MMI
Audi pre sense front
- nepřetržitá kontrola provozu před vozidlem - v případě hrozícího střetu před
jedoucím vozidlem (situační důvod nebo z důvodu nepřiměřené rychlosti) - systém je
aktivní přibližně od 5 km/h; chodce dokáže systém rozeznat do cca 85 km/h a
vozidla do cca 250 km/h - při zjištění hrozícího střetu je řidič varován vizuálně a
akusticky
Čalounění stropu z šedé tkaniny
Vnější zpětná zrcátka elektricky
nastavitelná a vyhřívaná - vyhřívaná, elektricky nastavitelná - včetně vyhřívaných
trysek ostřikovačů čelního skla
Kontrola tlaku v pneumatikách
Nástupní prahové lišty hliníkový povrch
Světelný a dešťový sensor
4 pasivní reproduktory
6 pasivních reproduktorů
Zadní halogenová světla
Nekuřácké provedení
Rozhraní Bluetooth
Prodloužená záruka výrobce 4 roky
- prodloužení o 2 roky nad zákonnou záruku a max. do nájezdu 120 000 km
S tronic
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Výbavy
Přístrojová deska matná černá
MMI rádio
- digitální přístrojový panel 10,25" - čtečka SD karet - USB port - rozhraní Bluetooth,
AM / FM - hlasové ovládání pro telefonování a média - 4 přední reproduktory nastavení hlasitosti závislé na rychlosti vozu
Provozní návod
Digitální příjem rádia (DAB)
Asistent rozjezdu do kopce
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Výbavy na přání
Bonus pro paket Gravity
Prvky interiéru stříbrné lakování
Diamant
Dojezdové rezervní kolo
Šrouby se zabezpečením proti krádeži kol
Nářadí a zvedák

900,- Kč
2 699,99 Kč
1 100,- Kč
800,- Kč

Multifunkční sportovní kožený volant
- 3ramenný design - dole zploštělý - 12 funkčních tlačítek

5 700,- Kč

Oboustranná nákladová podlaha a síťka
zavazadlového prostoru

1 500,- Kč

17" litá kola Audi Sport - 10paprskový
hvězdný design, antracitově černá - velikost 7J x 17 pneumatiky 205/55 R17 - lesklá

42 099,99 Kč

Advanced key
- bezklíčové spuštění a vypnutí motoru tlačítkem start/stop
na středním panelu - zamykání vozidla tlačítkem na klice

11 400,- Kč

Tónovaná skla vzadu (Privacy)
- zadní skla jsou tónována od sloupku „B“ dozadu

10 200,- Kč

Vnitřní zpětné zrcátko automaticky
zaclonitelné
Paket černé optiky
- černě lakovaný lem mřížky chladiče Audi Singleframe černé elementy v předním a zadním nárazníku

4 400,- Kč
13 100,- Kč

Dekorační prvky na přístrojové desce
- šedá Polygon

2 000,- Kč

Kontrastní paket I.
- kryty vnějších zpětných zrcátek a přední spoiler v barvě
černá Mythos nebo šedá Manhattan (u S line přední spoiler
matný platinově šedý)

3 000,- Kč

Audi pre sense basic
- preventivní ochrana cestujících - napnutí pásů předních
sedadel - dovření oken

5 900,- Kč

Audi Parking system plus(vpředu a vzadu)
- akustická a optická podpora při parkování - ukazatel
odstupu od překážky/okolních stojících vozů na displeji

20 100,- Kč

Asistent dálkových světel

4 000,01 Kč

6 pasivních reproduktorů

0,- Kč

Tempomat

8 200,- Kč

Ostřikovače předních světlometů

7 500,- Kč

Komfortní klimatizace 2zónová
- automatická - elektronicky reguluje teplotu a distribuci
vzduchu - oddělené řízení teploty pro řidiče a spolujezdce
vpředu - s ovládáním závislým na intenzitě slunečního světla
- obsahuje alergenový ﬁltr, který eliminuje prach a pachy výdechy vzduchu i v zadní části vozu - samostatné tlačítko
pro odmražení předního skla a bočních oken
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-14 900,- Kč

11 700,- Kč

Výbavy na přání
Audi Virtual Cockpit
- 10,25" plně digitální displej s větším množstvím funkcí
oproti standardně dodávanému digitálnímu cockpitu - navíc
zobrazuje počet otáček, mapy, connect služby, informace o
médiích, rádio / média s dobou trvání skladby a obrázek alba
- možnost nastavení zobrazení "Klasik" a "Sport" - ovládání
funkcí ovládacími prvky na volantu - ve spojení s MMI
Navigací plus možnost 3D zobrazení map

4 400,- Kč

Audi connect Remote & Control
- služby Audi connect Remote & Control spojují vozidlo s
chytrým telefonem a díky aplikaci myAudi umožňují funkce: dálkový přístup k vozidlu - poslední poloha parkovaní aktuální stav vozidla -> hladina nádrže a oleje, počet ujetých
km, informace o stavu dveří a oken - dálkové otevírání a
zavírání - dálkové ovládání pomocného topení - v kombinaci s
přípravou pro MMI Navigaci plus nebo MMI navigací plus s
MMI touch displejem

0,- Kč

Audi connect Navigation & Infotainment
- připojení k internetu přes ve voze zabudovanou SIM kartu hotspot, online & hybridní rádio, online dopravní informace

0,- Kč

Sedadla sportovní - tkanina Derby
- středová část sedadel v tkanině Derby černo-šedá nebo
černo-oranžová - bočnice v černé tkanině s kontrastním
prošíváním šedá nebo stříbrná - středová loketní opěrka z
černé tkaniny
Audi connect nouzové volání
- nouzové volání lze spustit manuálně tlačítkem ve střešním
modulu, kdy dojde ke spojení se záchranou linkou 112 - v
případě vážné dopravní nehody proběhne nouzové volání
automaticky a dojde k přenosu dat o vozidle

0,- Kč

Příprava pro MMI Navigace plus
- digitální přístrojový panel 10,25" - 10,1" barevný dotykový
HD displej - příprava MMI navigace plus - příprava služby
Audi Connect - 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

23 500,- Kč

LED světlomety a LED zadní světla s
dynamickým osvětlením

28 600,- Kč

Hliníková optika v interiéru
- hliníkové prvky na ovladači zpětných zrcátek, oken,
výdechů, tlačítka ruční brzdy, krytka 12V výstupu - rámeček
přístrojového panelu (Audi virtual cockpit)

2 100,- Kč

Paket LED osvětlení
- stropní LED světlo vpředu i vzadu - osvětlené make-up
zrcátko u řidiče a spolujezdce - osvětlený prostor pro nohy
vpředu - pouze v kombinaci s rádiem MMI plus

4 400,- Kč

Audi smartphone interface
– spojení smartphonu s vozem přes USB rozhraní - 2x USB
port pro nabíjení elektronických zařízení, přenos dat a hudby
z USB, chytrého telefonu nebo MP3 - ovládání vybraných
funkcí chytrého telefonu skrze MMI systém nebo hlasovým
ovládáním
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19 800,- Kč

15 600,- Kč

Výbavy na přání
Akční paket Gravity
V paketu jsou obsaženy následující výbavy: - Paket
odkládacích prostor - Vyhřívání sedadel vpředu - Středová
loketní opěrka vpředu - Paket LED osvětlení (samostatná
položka) - LED světlomety a LED zadní světla s dynamickým
osvětlením (samostatná položka) - MMI rádio Plus
(samostatná položka) - Tempomat (samostatná položka) Multifunkční kožený volant plus (samostatná položka) Zvýhodnění paketu je 14 900 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.

15 800,- Kč

Technické údaje
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Typ motoru

1.0 Benzin 95

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

1695 kg

Pohotovostní hmotnost

1250 kg

Skutečná hmotnost

1310 kg

Spotřeba paliva kombinovaná (Benzin)

6,30 l/100km

Emise CO2 - kombinované

144 g/km

Emise NOx

0,0431 g/km

VIN

WAUZZZGB6NR031679

Prodejce
Porsche Plzeň
Podnikatelská 1
30100 Plzeň - Borská pole
+420 377 432 611
info.plzen1@porsche.cz
https://porscheplzen.porschegroup.cz
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