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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: Q3 35 TFSI 110 kW F3BAZC21 

Objem motoru: 1498 ccm Barva vozu: Bílá Ibis 

Výkon kW/k: 110/150 Barva potahů: Černá 

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

Číslo karoserie:  Číslo komise:  
 
Palivo: Benzin 95 
 
Poznámky:  

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

 
Základní cena vozidla  888 900,-- 
 
Barva vozidla / obj. kód: Bílá Ibis  / T9T9 0,-- 
 
Zvláštní výbava  / obj. kód:   
6 pasivních reproduktor ů / 8RL 0,-- 

- vpředu a vzadu, 80 W 
Akční Paket Gravity  / WAJ 122 300,-- 

paket obsahuje: 
- Audi Parking System 
- komfortní automatická 2zónová klimatizace 
- elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru 
- LED světlomety a LED zadní světla s dynamickým osvětlením 
- vyhřívání sedadel vpředu 
- paket LED osvětlení 
- MMI rádio Plus 
- Advanced key 
- Bederní opěrka elektricky nastavitelná 

Audi connect nouzové volání  / NZ4 0,-- 
- 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 
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Audi connect Remote & Control  / EL1 0,-- 
- 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 MMI rádiem Plus 

Audi Parking system (Gravity)  / $X1 7X1 0,-- 
- akustický parkovací systém v zadním nárazníku 
- usnadnění parkování na základě akustického signálu 

Audi Virtual Cockpit (Gravity)  / $S1 9S1 0,-- 
- 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 

Komfortní klí č (Gravity)  / $I3 4I3 0,-- 
- bezklíčové spuštění a vypnutí motoru tlačítkem start/stop na středním panelu 
- zamykání vozidla tlačítkem na klice 
- odemknutí víka zavazadlového prostoru pomocí gesta nohou 

Komfortní klimatizace 2zónová (Gravity)  / $AK 9AK 0,-- 
- 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 

LED světlomety a LED zadní sv ětla s  / $X2 PX2 0,-- 
dynamickým osvětlením (Gravity) 

MMI rádio Plus (Gravity)  / $CM RCM 0,-- 
- 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 

Multifunk ční kožený volant plus  / 1XW 4 300,-- 
- 3ramenný design 
- 12 multifunkčních tlačítek 

Paket LED osv ětlení (Gravity)  / $Q1 QQ1 0,-- 
- osvětlené make-up zrcátko u řidiče a spolujezdce – osvětlení prahu dveří vpředu 
- osvětlená rukojeť dveří vpředu i vzadu 
- prostorové osvětlení předních a zadních dveří 
- osvětlený prostor pro nohy vpředu 
- osvětlený odkládací prostor pod přístrojovou deskou 
- nelze s rádiem MMI 
 

Cena vozidla a výbavy v četně 21% DPH: 1 015 500,-- 
 

 
 
Kone čná cena vozidla v četně 21% DPH: 1 015 500,-- 
21% DPH: 176 243,81 
Konečná cena vozidla bez DPH: 839 256,19 
  
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 Q3 35 TFSI 110 kW: 
 

- 17" litá kola - dvojitý 5paprskový 
 design 
 - velikost 7J x 17 
 - pneumatiky 215/65 R17 

- 4 pasivních reproduktorů 

- Akustické čelní sklo 

- Asistent rozjezdu do kopce 

- Audi pre sense basic 
 - preventivní ochrana cestujících 
 - napnutí pásů předních sedadel a 
 dovření oken při hrozícím střetu 

- Audi pre sense front 
 - nepřetržitá kontrola provozu před 
 vozidlem 
 - v případě hrozícího střetu s vpředu 
 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, akusticky a hapticky; 
 v další fázi následuje automatické 
 varovné přibrzdění a posléze plné 
 brždění 

- Bez závěsného zařízení 

- Boční airbagy vpředu 

- Centrální dálkové zamykání 

- Čalounění stropu tkanina stříbrná Mond 

- Černé okenní lišty 

- Černé střešní ližiny 

- ČR 

- Deaktivace airbagu sedadla spolujezdce 

- Dekorační prvky na přístrojové desce 
 - stříbrná 

- 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 

- Digitální příjem rádia (DAB) 

- Elektricky ovládaná dětská pojistka 

- Elektromechanická parkovací brzda 

- Elektronický imobilizér 

- Kontrolní systém tlaku vzduchu v pneu 

- Kryty vnějších zrcátek v barvě vozu 

- Manuální klimatizace 

- MMI rádio 
 - bez středového dotykového displeje 
 - 1x čtečka SD karet 
 - 1x USB port s funkcí nabíjení 
 - rozhraní Bluetooth 
 - hlasové ovládání pro telefonování a 
 média 
 - 4 pasivní reproduktory (40 W) 
 - regulace hlasitosti v závislosti na 
 rychlosti 

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

- Nářadí 

- Nekuřácké provedení 

- Pohon předních kol 

- Prodloužená záruka výrobce 4 roky 

 - prodloužení o 2 roky nad zákonnou 
 záruku a max. do nájezdu 120 000 km 

- Přední sedadla manuálně nastavitelná 

- Přístrojová deska matná černá 

- Rohožky vpředu a vzadu 

- Rozhraní Aux-in a USB (pouze pro 
 nabíjení; datový přenos s výbavou Audi 
 smartphone/music interface) 

- Rozhraní Bluetooth 
 - možnost propoení mobilního telefonu s 
 podporou Bluetooth 
 - možný hands free hovor ve vozidle 

- Sada na opravu pneumatik 

- Sedadla standardní - tkanina Argument 
 - středová část sedadel ve tkanině 
 Argument 
 - boční opěrky sedadel, opěrky hlavy, 
 středová loketní opěrka vpředu v černé 
 tkanině 

- Sedadla standardní vpředu 

- Standardní nárazník 

- Standardní podvozek 

- Středová loketní opěrka vpředu 
 - posuvná, nastavitelná 
 - s odkládacím prostorem 

- SUV 

- Světelný a dešťový senzor 

- Světlomety s technologií LED 
 - dálková, denní a potkávací světla v 
 technologii LED 
 - halogenová směrová světla 
 - zadní světlo se zabudovaným mlhovým 
 světlem (halogen) 

- Tempomat 

- Trojúhelník s lékárničkou a varovnými 
 vestami 

- Uchycení dětské sedačky ISOFIX 
 pro sedadlo spolujezdce včetně 
 deaktivace airbagu spolujezdce 

- Uchycení dětské sedačky ISOFIX - vnější 
 zadní sedadla 

- Uchycení dětské sedačky ISOFIX pro 
 sedadlo spolujezdce 

- Upozornění opuštění jízdního pruhu 
 včetně Audi side assist 
 - pomáhá řidiči zabránit neúmyslnému 
 opuštění jízdního pruhu 
 - upozornění na vnějším zrcátku, lze 
 nastavit i vibrace volantu 
 - funkční od rychlosti 60 do 250 km/h 
 - tento asistent měří vzdálenost a 
 rychlostní rozdíl přibližujících se 
 vozidel zezadu pomocí dvou radarových 
 systémů 
 - ve spojení s Audi Parking systémem 
 plus (7X2) nebo parkovacím asistentem 
 (7X5) pomáhá při příčném vyjíždění 
 - systém vizuálně varuje řidiče o 
 přiblížejícím se vozidle na displeji MMI 
 a varuje varovným tónem, případně 
 brzdným tlakem 
 - varuje před vozidly v mrtvém úhlu 

- Vnější zpětná zrcátka elektricky 
 nastavitelná a vyhřívaná 

- Vnější zpětné zrcátko vlevo asferické 

- Vnější zpětné zrcátko vpravo konvexní 

- Vnitřní zpětné zrcátko 

- Zadní sedadlo plus 
 - zadní lavice v poměru 40:20:40, lze 
 podélně posouvat i sklápět do vodorovné 
 pozice 
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Obrázky 

 
 
 
 

  

  
 
 


