A4 Avant Advanced 35 TDI 120 kW
Nabídka ze dne 11.02.2021
Číslo nabídky: V4SGTM*

Celkem vč. DPH

1 319 600,- Kč
Model
A4 Avant Advanced 35 TDI 120 kW

1 126 900,- Kč

Diesel (Mild hybrid) / 2.0 l / 120 kW (163 koní) / S tronic 7 st.
Palivo

Diesel(mild) Hybrid

Spotřeba paliva: 5.1 l/100km
Emise CO2: 133 g/km
Design
Potah null černá

Pohon

Přední pohon

0,- Kč

Vnější lakování Šedá Terra

30 600,- Kč

18" litá kola - 10paprskový Dynamik

32 200,- Kč

Převodovka

S tronic 7 st.

Výkon

120 kW / 163 koní

Objem

1968 cm3

Naskenujte QR kód a zobrazte

*Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce zobrazit Vaši nabídku a

si Vaši konfiguraci na Vašem

poradit Vám.

mobilním telefonu či tabletu.

Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit platnost při
produktových změnách.
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A4 Avant Advanced 35 TDI 120 kW
Nabídka ze dne 11.02.2021

Sériová výbava

Číslo nabídky: V4SGTM*

17" litá kola - 5ramenný Dynamik design
Akustické přední sklo
Akustický parkovací asistent vpředu a
Audi connect safety & service se
Audi pre sense city
Automatická klimatizace 1zónová
Bezpečnostní šrouby kol
Boční airbagy vpředu
Boční a zadní okna z termoizolačního
Čalounění sedadel tkanina Index
Čalounění stropu ze světlé tkaniny
Černé okenní lišty
Dekorace diamantový lak stříbrně šedý
Design exteriéru Advanced
Digitální přijem rádia (DAB)
Elektromechanická parkovací brzda
Elektromechanické servořízení
Informační systém řidiče s barevným
Interiérové doplňky matně černé
Koberečky vpředu a vzadu
Kryty vnějších zrcátek lakované v barvě
LED přední světlomety
LED zadní světlomety
Mild-hybrid technologie pohonu
MMI radio plus
Multifunkční kožený volant
Nádrž na AdBlue (SCR-Tank) na 12 litrů
Náhradní dojezdové kolo
Nářadí a zvedák
Nekuřácké provedení (12V zásuvka)
Palivová nádrž - objem 40 litrů
Prodloužená záruka výrobce 4 roky
Provozní návod
Přední kotoučové brzdy 16" Conti FN-57
Rozhraní Bluetooth
Sedadla standardní vpředu
Standardní podvozek
Středová loketní opěrka vpředu
Střešní ližiny, černé
Světelný a dešťový senzor
Tempomat
Vnější zpětná zrcátka elektricky
Zadní kotoučové brzdy 16" TRW EPBi ECE
Zadní opěradla dělená a sklopná v poměru
Zpětná parkovací kamera

Naskenujte QR kód a zobrazte

*Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce zobrazit Vaši nabídku a

si Vaši konfiguraci na Vašem

poradit Vám.

mobilním telefonu či tabletu.

Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit platnost při
produktových změnách.

Strana 2 od 6

A4 Avant Advanced 35 TDI 120 kW
Nabídka ze dne 11.02.2021

Volitelná výbava

Číslo nabídky: V4SGTM*

$LS

Bonus pro paket Gravity

1XW

Multifunkční kožený volant plus

4A3

Vyhřívání sedadel vpředu

4L6

Vnitřní zpětné zrcátko bezrámové,

7 100,- Kč

4ZB

Paket leštěných prvků exteriéru

8 100,- Kč

6JE

Chromové dekorace pro vnější kliky dveří

2 100,- Kč

7P1

Elektricky nastavitelná opěrka bederních

7 600,- Kč

8G1

Asistent dálkových světel

4 058,- Kč

9VD

Audi Soundsystem

9 200,- Kč

FK2

Nádrž na AdBlue (SCR-Tank) na 24 litrů

1 500,- Kč

IU1

Audi smartphone interface

N2EQ1D

Sedadla sportovní s čalouněním tkanina

PG2

Klíč s dálkovým ovládáním a Alarm vč.

13 800,- Kč

PX2

LED světlomety s dynamickými směrovými

28 300,- Kč

QE1

Paket odkládacích prostor a paket

WAJ

Akční paket Gravity

Naskenujte QR kód a zobrazte

*Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce zobrazit Vaši nabídku a

si Vaši konfiguraci na Vašem

poradit Vám.

mobilním telefonu či tabletu.

Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit platnost při
produktových změnách.

-37 500,- Kč
9 700,- Kč
10 900,- Kč

23 600,- Kč
9 500,- Kč

5 500,- Kč
26 442,- Kč
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A4 Avant Advanced 35 TDI 120 kW
Nabídka ze dne 11.02.2021

Číslo nabídky: V4SGTM*

Technické údaje

Obecné informace
Počet dveří

5

Míst k sezení

5
Ne

Typ karoserie

Kombi

Motor
Palivo

Diesel(mild) Hybrid

Pohon

Přední pohon

Výkon (k)

163 koní

Výkon (kW)

120 kW

Zdvihový objem

1968 cm3

Převodovka

S tronic 7 st.

Kód motoru

DTN

Počet otáček při maximálním výkonu

3250 ot./min.

Počet válců

4

Hmotnost
Minimální jízdní hmotnost podle normy 2007

1605 kg

/46 EU
Maximální jízdní hmotnost podle normy 2007

1835 kg

/46 EG
Maximální přípustná celková hmotnost

2165 kg

Hmotnost nebrzděného přívěsu

750 kg

Hmotnost brzděného přívěsu (při stoupání

1700 kg

max. 12%)
Skutečná pohotovostní hmotnost podle normy

1695.0 kg

2007/46 EU
Hodnoty spotřeby a emisní hodnoty
Emise částic

0.00078

Emise NOx

0.02890 g/km

Emisní norma

EU6

Jízdní vlastnosti
Maximální rychlost

223 km/h

Hlučnost

68.00 dB

Naskenujte QR kód a zobrazte

*Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce zobrazit Vaši nabídku a

si Vaši konfiguraci na Vašem

poradit Vám.

mobilním telefonu či tabletu.

Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit platnost při
produktových změnách.
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A4 Avant Advanced 35 TDI 120 kW
Nabídka ze dne 11.02.2021

Číslo nabídky: V4SGTM*

Rozměry
Rozchod vzadu

1558 mm

Rozchod vpředu

1565 mm

Rozvor

2826 mm

Šířka

1847 mm

Výška

1395 mm

Max. délka*

4762 mm

Naskenujte QR kód a zobrazte

*Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce zobrazit Vaši nabídku a

si Vaši konfiguraci na Vašem

poradit Vám.

mobilním telefonu či tabletu.

Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit platnost při
produktových změnách.
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A4 Avant Advanced 35 TDI 120 kW
Nabídka ze dne 11.02.2021

Číslo nabídky: V4SGTM*

Ceny příslušenství jsou nezávazné, nekartelové a doporučené vč. DPH 21%, platné do odvolání. Prosím mějte na paměti, že případné nutné náklady na montážní práce a materiál nejsou v cenách obsaženy. Na základě omezení
dle motoru či výbav nemusí být montáž požadovaného příslušenství u určitého vozu možná. O dostupnosti příslušenství pro vybraný model a termínu dodání se informujte u Vašeho dealera.
Pro aktuální informace o modernizovaných modelech nebo nabídce skladových vozů, prosím, kontaktujte svého nejbližšího prodejce nebo si vyberte svůj nový vůz z nabídky skladových vozů. Upozornění / výhrada k hodnotám
spotřeby paliva a emisím CO2Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 byly stanoveny dle standardu WLTP a v souladu s platnými předpisy přepočteny do NEDC hodnot. Tyto hodnoty se od katalogových hodnot liší. Jsou určeny pro
porovnání hodnot CO2 a spotřeby paliva mezi různými typy vozidel. Dodatečná výbava vozu a příslušenství (např. vestavené díly, jiné pneumatiky atd.) mohou měnit relevantní parametry vozidla jako hmotnost, valivý odpor a
aerodynamiku a ve spojitosti s povětrnostními a dopravními podmínkami a individuálním stylem jízdy mohou ovlivnit spotřebu paliva, spotřebu elektrické energie a emise CO2 jakož i výkonnostní ukazatele vozidla. Prodejce,
dovozce ani výrobce nenese žádnou odpovědnost za skutečnost, že se v budoucnu nově komunikované hodnoty mohou lišit.Dne 1. září 2018 byl starý standard NEDC (New European Driving Cycle) nahrazen novým standardem
WLTP pro všechny vozy registrované jako osobní (M1), Od 1. září 2019 dojde k podobné změně i pro vozy s registrací jako nákladní (N1 / N2).
Uvedené údaje emisí CO2 zobrazují hodnoty, které byly změřeny v rámci typového schválení EU.

Naskenujte QR kód a zobrazte

*Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce zobrazit Vaši nabídku a

si Vaši konfiguraci na Vašem

poradit Vám.

mobilním telefonu či tabletu.

Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit platnost při
produktových změnách.
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