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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: Nové A5 Sportback 40 TFSI 140 kW  F5FASG21 

Objem motoru: 1984 ccm Barva vozu: Bílá Ibis 

Výkon kW/k: 140/190 Barva potahů: černá 

Převodovka: ST7-Automatická převodovka- Kód barvy: T9T9 / YM 

Číslo karoserie:  Číslo komise:  
 
Palivo: Benzin (Mild hybrid) 
 
Poznámky:  

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

 
Základní cena vozidla  1 164 900,-- 
 
Barva vozidla / obj. kód: Bílá Ibis  / T9T9 0,-- 
 
Zvláštní výbava  / obj. kód:   
Komfortní klí č s bezdotykovým otev řením  / $GE PGE 0,-- 

kufru 
- bez funkce safelock 
- pouze s komfortním paketem zrcátek (PYB) 
- cena v kombinaci s paketem Gravity 

Paket Gravity  / WAJ PYA PYI PYG PYB 131 600,-- 
- vyhřívání sedadel vpředu (4A3) 
- komfortní klíč s bezdotykovým otevřením kufru (PGE) 
- klimatizace 3zónová komfortní (9AQ) Komfortní paket sedadel (PYA) 
- elektricky nastavitelná opěrka bederních obratlů vpředu 
- komfortní loketní opěrka vpředu Asistenční paket parkování (PYI) 
- akustický parkovací asistent vpředu a vzadu 
- auto hold 
- zpětná parkovací kamera Paket Smartphone (PYG) 
- Audi phone box light 
- Audi smartphone interface 
- USB sloty pro zadní sedadla Paket komfortních funkcí zrcátek (PYB) 
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- vnitří bezrámové zpětné zrcátko automaticky zaclonitelné 
- vnější zpětná zrcátka automaticky zaclonitelná, elektricky sklopná 

Variabilní hlavové op ěrky  / $ZC 5ZC 0,-- 
- manuální nastavení hlavových opěrek v podélném a příčném směru 
- cena pro paket Gravity 

Vyhřívání sedadel vp ředu  / $A3 4A3 0,-- 
- pro sedadlo řidiče a spolujezdce 
- cena v kombinaci s paketem Gravity 
 

Cena vozidla a výbavy v četně 21% DPH: 1 296 500,-- 
 

 
 
Kone čná cena vozidla v četně 21% DPH: 1 296 500,-- 
21% DPH: 225 012,40 
Konečná cena vozidla bez DPH: 1 071 487,60 
  
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 Nové A5 Sportback 40 TFSI 140  kW: 
 

- 17" litá kola - 15paprskový  design 
 - velikost 7J x 17 
 - pneumatiky 225/50 R17 

- Airbagy full-size s možností deaktivace 
 airbagu spolujezdce 

- Akustické přední sklo 
 - s termoizolačními vlastnostmi 

- Audi connect safety & service se 
 vzdáleným ovládáním vozu 
 - soubor služeb pro zvýšení bezpečnosti 
 na cestách: 
 - nouzové volání 
 - nouzové volání v případě poškození 
 vozu 
 - online objednání servisu 
 - možnost ovládání vybraných funkcí vozu 
 přes aplikaci v mobilním telefonu 
 (remote services): 
 - status vozu 
 - ovládání nezávislého topení 
 - vyhledání zaparkovaného vozu 
 - odemknutí a zamknutí vozu 

- Audi drive select s režimem efficiency 
 - nastavení charakteristik vybraných 
 funkcí vozu 
 - režimy dle zvolené motorizace a 
 výbavové varianty 

- Audi pre sense city 
 - nepřetržitá kontrola provozu před 
 vozidlem s automatickým brzdným zásahem 
 - aktivace v případě hrozícího střetu s 
 v předu jedoucím vozidlem do rychlosti 
 přibližně 85 km/h 
 - při zjištění hrozícího středu je řidič 
 varován vizuálně, akusticky a hapticky; 
 v další fázi následuje automatické 
 varovné přibrzdění a posléze plné bržděn 

- Automatická klimatizace 1zónová 

- Bezpečnostní šrouby kol 

- Boční airbagy vpředu 
 - v opěradlech předních sedadel 
 - včetně postranních hlavových airbagů 

- Čalounění sedadel tkanina Index 

- Čalounění stropu ze světlé tkaniny 

- Dekorace diamantový lak stříbrně šedý 

- Design exteriéru basis 

- Digitální přijem rádia (DAB) 
 - příjem digitálního rádiového vysílání 
 nad rámec analogového příjmu 
 - příjem standardu DAB, DAB+ a DMB Audio 
 - zobrazení doplňujících informací 
 vysílání (interpret, cover, počasí) v 
 systému MMI 
 - druhý DAB tuner určený pro vyhledávání 
 alternativních frekvencí rozhlasových 
 stanic 

- Elektrické ovládání dveří zavazadlového 
 prostoru 

- Elektromechanická parkovací brzda 

- Elektromechanické servořízení 
 - s proměným účinkem posilovače v 
 závislosti na rychlosti 

- Informační systém řidiče s barevným 
 displejem 
 - barevný displej s vysokým rozlišením 
 doplňující analogový přístrojový štít 

- Interiérové doplňky matně černé 
 - matně černá  plocha kolem klik dveří a 

 vrchní část středové konzole 

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

- Koberečky vpředu a vzadu 
 - velurové, černé 
 - pro S model, S-line a Design selection 
 interiérové pakety s kontrastním 
 prošitím 

- Kryty vnějších zrcátek lakované v barvě 
 vozu 

- LED přední světlomety 
 - denní, potkávací a dálková světla v 
 LED technologii 
 - žárovková směrová světla 
 - s integrovanými světly do nepříznivého 
 počasí 

- LED zadní světlomety 
 - zadní světlomety v LED technologii 

- Mild-hybrid technologie pohonu 

- MMI radio plus 
 - 10,1" barevný centrální displej 
 (rozlišení 1540x720) s dotykovým 
 ovládáním 
 - Audi music interface (1x USB-A & 1x 
 USB-C slot pro nabíjení a datový přenos) 
 - Bluetooth rozhraní 
 - 6 pasivních reproduktorů (čtyři 
 vepředu, dva vzadu) s celkovým výkonem 
 100 W 
 - příjem AM/FM vysílání 
 - automatické přizpůsobení hlasitosti 
 podle rychlosti jízdy 
 - hlasové ovládání vybraných funkcí 
 infotainmentu a vozu 

- Multifunkční kožený volant 
 - 3ramenný design 
 - 6 multifunkčních tlačítek 

- Náhradní dojezdové kolo 

- Nářadí a zvedák 

- Nekuřácké provedení (12V zásuvka) 
 - 12V zásuvka vpředu a vzadu 
 - bez zapalovače 

- Paket leštěných prvků exteriéru 
 - vnější okenní lišty z eloxovaného 
 hliníku 

- Palivová nádrž - objem 54 litrů 

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

- Provozní návod 

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

- Sedadla standardní vpředu 

- Standardní podvozek 

- Světelný a dešťový senzor 

- Uchycení dětské sedačky ISOFIX pro 
 sedadlo spolujezdce 

- Vnější zpětná zrcátka elektricky 
 nastavitelná a vyhřívaná 

- Zadní opěradla dělená a sklopná v poměru 
 40:20:40 
 - 3místné provedení 
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Obrázky 

 
 
 
 

  

  
 


