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A1 Sportback 25 TFSI 70 kW

Model

 
 

A1 Sportback 25 TFSI 70 kW

 
 Celková cena 630 900,-

Motor

   999 cm3 Přední pohon Manuální 5 st. 524 900,-
    Výkon: 70 kW / 95 koní

 Spotřeba paliva: 4.6 l/100km
 Emise CO : 104 CO  g/km2 2

Vnější lakování

N9N9 Červená Misano 18 400,-

Potah

YM  Potah: tkanina
 Vnitřní barva: černá

 Koberec: černá
 Přístrojová deska: černá

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).
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Výbava

15" ocelová kola - pouze 25 a 30 TFSI
velikost 5,5J x 15
pneumatiky 185/65 R15

6stupňová manuální převodovka

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

Čalounění tkanina Delta
v kombinaci pouze se standardními sedadly

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

Halogenové světlomety

Klasický podvozek

Koberečky vpředu a vzadu
velurové

Kryty vnějších zrcátek černé

Lékárnička a výstražný trojúhelník

Manuální klimatizace

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



 Nabídka ze dne 05.05.2019    Strana 3 od 7

Výbava

Multifunkční kožený volant
3ramenný design
6 multifunkčních tlačítek
vertikálně a horizontálně manuálně nastavitelný

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

Sada na opravu pneumatik

Sedadla standardní vpředu

Sportsback

Standardní nárazník

Světelný a dešťový sensor

Termoizolační čelní sklo

Vnější zpětná zrcátka elektricky
nastavitelná a vyhřívaná

vyhřívaná, elektricky nastavitelná
včetně vyhřívaných trysek ostřikovačů čelního skla

Vnitřní zpětné zrcátko

Zadní halogenová světla

Volitelná výbava

C3V 15" litá kola - 5ramenný design
velikost 6J x 15
pneumatiky 185/65 R15"

12 600,-
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Volitelná výbava

$CMRCM 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,-

$FJ Kryty vnějších zrcátek černé 0,-

$Q1QQ1 Paket LED osvětlení (Gravity)
stropní LED světlo vpředu i vzadu
osvětlené make-up zrcátko u řidiče a spolujezdce
osvětlený prostor pro nohy vpředu

0,-

$T68T6 Tempomat (Gravity) 0,-

$X2PX2 LED světlomety a LED zadní světla s
dynamickým osvětlením (Gravity)

0,-

$XW1XW Multifunkční kožený volant plus(Gravity)
3ramenný design
12 multifunkčních tlačítek

0,-

8RL 6 pasivních reproduktorů 0,-

EL1 Audi Connect Emergency & Service 0,-

WAJ 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

75 000,-
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Technické údaje

 Motor - typ  999 Benzin 95

 Výkon    70 kW 95 koní

 Objem  999 cm3

 Převodovka Manuální 5 st.

 Pohon Přední pohon

 Počet dveří 5

 Počet sedadel 5

 Vlastní hmotnost 1090 kg

 Nejvyšší povolená celková hmotnost 1630 kg

 Spotřeba paliva 4.6 l/100km

 Emise CO22 104 CO  g/km2



 Nabídka ze dne 05.05.2019    Strana 6 od 7

Moje financování

Audi Financial Services

 Parametry financování Cena vozu pro financování 630 900 Kč

   Splátka předem 35 %

   Doba splácení 60 měsíců

   Zůstatková hodnota 0 %

   Měsíční splátka včetně pojištění 9 278 Kč

   Výše úvěru 410 085 Kč

   Celková platba úvěru včetně pojištění 556 693 Kč

   Úroková sazba 5,49 %

   RPSN* 13,52 %

   Měsíční splátka úvěru 7 831 Kč

   Měsíční splátka pojištění 1 447 Kč

 
Parametry pojištění

Varianta značkového pojištění
GOLD Audi Pojištění 
Česká pojišťovna 

 
 

Popis balíčku
Audi Pojištění Česká 
pojišťovna GOLD

   Limit pojištění skel 10 000 Kč

   Spoluúčast 10 %

   Věk klienta 46 a více let 

   Počet bezeškodných měsíců 60 

Audi Benefit nízký úrok | Financování s úrokem od 2,99% | Nízká měsíční splátka | Audi Pojištění součástí splátek | Podmínky: doba splácení 12 až 72 měsíců | Splátka předem (akontace) od 0% z ceny vozu | 

Nerovnoměrná poslední splátka od 0 Kč až po 60% z pořizovací ceny vozu |Platnost: Do odvolání

  Stav 05.05.2019. Další informace k produktům naleznete na stránkách www.vwfs.cz
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Číslo nabídky

QR kód

MAZAP2 Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce 
zobrazit Vaši nabídku a poradit Vám.

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

Naskenujte QR kód a zobrazte si Vaši konfiguraci na 
Vašem mobilním telefonu či tabletu.

Vhodnou čtečku QR kódu naleznete v obchodech Apple 
Store nebo Google Play.


