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A1 Sportback 30 TFSI 85 kW

Číslo mé nabídky

7WQNRU

Celková cena

A1 Sportback 30 TFSI 85 kW
Celková cena 686 700,01 Kč

Motor

   999 cm3 Přední pohon S tronic 7 st. 617 900,- Kč
:  /  Výkon 85 kW 116 k

 Spotřeba paliva kombinovaná: 4.8 l/100km
: Emise CO2: 108 g/km

Vnější lakování

bílá Bílá Cortina 0,- Kč

Všechny uvedené ceny jsou nezávazné doporučené ceny vč. DPH 21 %, nákladů na dopravu, pokud není uvedeno jinak. V ojedinělých případech je možné, že tyto cenové údaje nejsou aktuální k danému dni. Kontaktujte 

prosím Vašeho dealera a získejte na základě kalkulace detailní informaci o ceně. Změny ve variantách modelu, konstrukci, výbavě, technických údajích, ceně i polích pro zadávání údajů jsou výslovně vyhrazeny. Vyobrazená 

vozidla jsou částečně vybavena doplňkovými výbavami za příplatek, resp. vyobrazení ukazují částečně doplňkové výbavy a detaily výbav za příplatek, které nejsou k dispozici pro všechny varianty modelu. Informujte se 

prosím před uzavřením kupní a leasingové smlouvy na přesný rozsah výbavy, resp. sériové výbavy a také na cenu Vašeho vozidla. Informace zde obsažené mají informativní charakter a nejedná o nabídku dle § 1731 nebo § 

1732, ani o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Nevyplývá z nich nárok na uzavření smlouvy. V případě zájmu o konkrétní nabídku návrhu smlouvy je třeba kontaktovat konkrétního prodejce.

Uvedené údaje o spotřebě a emisích byly zjištěny na základě měřících procedur předepsaných právními předpisy. Počínaje 1. září 2017 jsou některé typy nových vozidel homologovány dle nového standardu WLTP 

(Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), realističtějšího testu hodnot spotřeby paliva a emisí CO2. Počínaje 1. září 2018 nahradí tento standard dosavadní standard NEDC (New European Driving Cycle). 

Vzhledem k realističtějším podmínkám standardu WLTP jsou hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 zjištěné při něm v mnoha případech vyšší než u standardu NEDC. V současné době jsme dle právních předpisů stále 

povinni uvádět hodnoty dle NEDC. V případě nových vozidel homologovaných dle standardu WLTP, jsou hodnoty zjištěné dle NEDC zpětně po přechodné období (do 2020) vypočítány z hodnot dle WLTP. Tyto hodnoty se 

mohou od katalogových hodnot nepatrně lišit. Tyto hodnoty jsou určeny výhradně jako pomůcka pro porovnání mezi různými typy vozidel. Dodatečná výbava a příslušenství (např. add-on parts, různé druhy kol 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. Pro více informací o udávané spotřebě paliva a emisích CO2 nových vozidel se informujte u autorizovaného prodejce.
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Potah

tkanina  Potah: tkanina
 Vnitřní barva: černá

 Koberec: černá
 Palubní deska: černá

Výbava

Asistent rozjezdu do kopce

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

Dekorační prvky na přístrojové desce
- černá Polygon

Digitální cockpit
10,25" displej zobrazující rychlost, čas, stav ujetých 
kilometrů, venkovní teplotu, zbývající dojezd, 
doporučení řazení (u manuální převodovky)
dále zobrazuje aktuální rozhlasovou stanici, hudební 
titulek, seznam rádií
ovládání funkcí ovládacími prvky na volantu

Klasický podvozek

Koberečky vpředu a vzadu
velurové

Lékárnička a výstražný trojúhelník

Prodloužená záruka výrobce 4 roky
prodloužení o 2 roky nad zákonnou záruku a max. do 
nájezdu 120 000 km

Přední sedadla s nastavitelnou výškou

Přístrojová deska matná černá

S tronic

Sada na opravu pneumatik

Sedadla standardní vpředu

Sportsback

Standardní nárazník

Světelný a dešťový sensor

Termoizolační čelní sklo
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Vnitřní zpětné zrcátko

Vnější zpětná zrcátka elektricky
nastavitelná a vyhřívaná

vyhřívaná, elektricky nastavitelná
včetně vyhřívaných trysek ostřikovačů čelního skla

Zadní halogenová světla

Čalounění stropu z šedé tkaniny

Čalounění tkanina Delta
v kombinaci pouze se standardními sedadly

Příplatková výbava

6 pasivních reproduktorů 0,- Kč

Akční Paket Gravity
vyhřívání předních sedadel
paket LED osvětlení
středová loketní opěrka vpředu
LED světlomety a LED zadní světla s dynamickým 
osvětlením
MMI rádio Plus
Tempomat
Multifunkční kožený volant plus
Paket odkládacích prostor

70 600,- Kč

Asistent dálkových světel 3 800,01 Kč

Audi Connect Emergency & Service 0,- Kč

Bonus pro paket Gravity -31 400,- Kč

Komfortní automatická 2zónová
klimatizace

11 200,- Kč

Kryty vnějších zrcátek v barvě vozu 2 000,- 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 kožený volant plus(Gravity)
3ramenný design
12 multifunkčních tlačítek

0,- Kč

Paket LED osvětlení (Gravity)
stropní LED světlo vpředu i vzadu
osvětlené make-up zrcátko u řidiče a spolujezdce
osvětlený prostor pro nohy vpředu

0,- Kč
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Příplatková výbava

Tempomat (Gravity) 0,- Kč

Technické údaje

Motor - série  1.0 Benzin

Výkon    85 kW 116 k

Objem  999 cm3

Převodovka S tronic 7 st.

Pohon Přední pohon

Počet dveří 5

Počet sedadel 5

Nejvyšší povolená celková hmotnost 1680 kg

Skutečná hmotnost 1237 kg

Oficiální spotřeba paliva kombinovaná 4.8 l/100km

Emise CO2: 108 g/km


