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CENOVÁ NABÍDKA  
 

Jméno: Autocentrum BARTH a.s.  
Sídlo: bří. Štefanů 985, 50003 Hradec Králové 

IČO: 25278924 Info email: audi@autocentrum.cz 

DIČ: CZ25278924 Tel: 494945101, 494945104 

Zapsaný v OR:  

Bankovní spojení: / 

IBAN: BIC/SWIFT:  

Zástupce: Hršel Karel  Mobil: 605221050 Email: karel.hrsel@autocentrum.cz 

 

Jméno: AUDI operák  
Sídlo/Bydliště: , Pardubice 

IČO/RČ/č.OP:  Info email:  

DIČ:  Tel:  

Zástupce: Mobil: Email:  
 
Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na http://www.porsche.co.cz/osobni-udaje, případně si 
vyžádejte tištěnou verzi u svého prodejce. 
 

Tovární značka: Audi  

Model: A3 Spb 30 TFSI 81kW  8YAAKC21 

Objem motoru: 999 ccm Barva vozu: Bílá Ibis 

Výkon kW/k: 81/110 Barva potahů: černá 

Převodovka: 6-stupňová převodovka Kód barvy: T9T9 / AI 

Číslo karoserie:  Číslo komise:  
 
Palivo: Benzin 95 
Hodnota CO2 – kombinovaná (NEDC): 106 g/km 
Spotřeba - kombinovaná (NEDC): 4,6 l/100km 
 
Poznámky:  

 
Cena vozidla ze sériové produkce výroby v CZK v četně 21% DPH: 
 

 
Základní cena vozidla  652 900,-- 
 
Barva vozidla / obj. kód: Bílá Ibis  / T9T9 0,-- 
 
Zvláštní výbava  / obj. kód:   
Akční paket Gravity  / WAJ 6E3 71 300,-- 

- komfortní automatická klimatizace s regulací podle slunečního svitu (9AK) 
- tempomat (8T6) 
- parkovací senzory vzadu (7x1) 
- středová loketní opěrka vpředu (6E3) 
- vyhřívání sedadel vpředu (4A3) 
- hold assist (UH2) 
- vnitřní zpětné zrcátko automaticky zaclonitelné (4L6) 
- Audi smartphone interface (IU1) 

Audi Phone Box light  / $ZV 9ZV 0,-- 
- připojení pomocí Bluetooth 
- možnost spárování až dvou mobilních telefonů 
- možnost bezdrátového nabíjení či prostřednictvím USB 
- cena pro paket Gravity 

Komfortní automatická 2zónová  / $AK 9AK 0,-- 
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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 
- cena pro paket Gravity 

Parkovací senzory vzadu  / $X1 7X1 0,-- 
- akustický parkovací systém v zadním nárazníku 
- usnadnění parkování na základě akustického signálu 
- cena pro paket Gravity 

Tempomat  / $T6 8T6 0,-- 
- cena pro paket Gravity 
 

Cena vozidla a výbavy v četně 21% DPH: 724 200,-- 
 

 
 
Kone čná cena vozidla v četně 21% DPH: 724 200,-- 
21% DPH: 125 687,60 
Konečná cena vozidla bez DPH: 598 512,40 
  
Zvolená příplatková výbava nahrazuje sériovou výbavu stejného charakteru, i když to není u jednotlivých položek 
uvedeno. 
 
Vezměte prosím na vědomí, že hodnoty spotřeby paliva a exhalace emisí ve výfukových plynech uvedené v 
dokumentaci k vozidlu jsou platné pro konkrétní vozidlo v konfiguraci, jak bylo dodáno výrobcem. Jakákoliv 
dodatečná montáž příslušenství (včetně doplňkové výbavy na základě dodatečné objednávky zákazníka) do/na 
vozidlo může tyto hodnoty ovlivnit. Vzhledem k přechodu na nový měřící cyklus WLTP mohou být hodnoty spotřeby a 
emisí v dříve vydaných propagačních materiálech k vozidlu uvedeny rozdílně. 
 
Hradec Králové, dne: 26.06.2020 
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Sériová výbava vozu Audi A3 Spb 30 TFSI 81kW: 
 

- 12V zásuvka vpředu 

- 16" litá kola - 5 dvojitých paprsků 
 - velikost 7J x 16 
 - pneumatiky 205/55 R16 

- 6 pasivních reproduktorů 

- Airbagy vpředu s možností deaktivace 
 airbagu spolujezdce 

- Audi connect Safety & Service 
 - aktivace tísňového volání v případě 
 nehody a poskytnutí informací o vozidle 
 - online služba pro pomoc v případě 
 poruchy vozuidla 

- 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 

- Bluetooth rozhraní 

- Boční airbagy vpředu a vzadu 

- Brzdy 15" vzadu 

- Brzdy 16" vpředu 

- Čalounění sedadel v tkanině Index 
 - středový panel sedadla v kombinaci 
 černá / stříbrná 
 - boky a opěrky sedadel v černé barvě 

- Čalounění stropu z šedé tkaniny 

- Dekorace platinově šedá 

- Digitální příjem rádia (DAB) 

- Elektromechanická parkovací brzda 

- Elektromechanický posilovač řízení 

- Klíč s dálkovým ovládáním 
 - spuštění a vypnutí motoru tlačítkem 
 start/stop na středovém panelu 

- Kontrola tlaku v pneumatikách 

- Kryty vnějších zrcátek v barvě vozu 

- Lékárnička a výstražný trojúhelník 

- Manuálně nastavitelná přední sedadla 
 - manuální nastavení výšky sedadla, 
 podélné polohy sedadla, sklonu sedáku a 
 opěradla, hlavové opěrky a výšky 
 podavače bezpečnostního pásu 

- Manuálně ovládaná dětská pojistka 

- Manuální klimatizace 

- 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 

- Multifunkční volant - 3ramenný design 
 - kožený, manuálně nastavitelný 
 - 6 multifunkčních tlačítek 
 - pouze pro verzi s manuální převodovkou 
 - nelze objednat v kombinaci s aktivním 
 jízdním asistentem (6I2) 

- Nekuřácké provedení 

- Ozdobné lišty - černé 

- Označení modelu a technologie 

- Prodloužená záruka výrobce 4 roky 
 - prodloužení o 2 roky nad zákonnou 
 záruku nebo do nájezdu 120 000 km 

- Provozní návod 

- Sada na opravu pneumatik 

- Sada nářadí 

- Sedadla standardní 

- Standardní nárazník 

- Standardní podvozek 

- Start-stop systém 

- Střešní spoiler 

- Světelný a dešťový senzor 

- Světlomety LED přední 
 - denní, potkávací a dálková světla v 
 LED technologii 
 - žárovková směrová 
 světla 

- Termoizolační čelní sklo 

- Upozornění na opuštění jízdního pruhu 
 - funkční rozsah 60km/h-250km/h 
 - pomáhá zabránit neúmyslnému vybočení z 
 jízdního pruhu pomoví nápravného zásahu 

- Velurové koberečky vpředu a vzadu 

- Vnější zrcátka elektricky nastavitelná a 
 vyhřívaná 

- Zadní halogenová světla 

- Zadní opěradlo sklopné v poměru 40:60 
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