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Specifikace vozidla  
00007-MEMOREC1 

 

 
 
 

Tovární značka: Audi 

Model: A4 Avant S line 40 TDI 150 kW 8WDCUG22 

Objem motoru: 1968 ccm Barva vozu: Bílá Gletscher 

Výkon kW/k:  150/204  Barva potahů: černá 

Převodovka: ST7-Automatická převodovka- Kód barvy: 2Y2Y / YM 

Číslo karoserie:  Číslo komise:  
 
Palivo: Diesel (Mild hybrid) 
Hodnota CO2 s podporou el. – kombinovaná (WLTP): 153 g/km 
Spotřeba paliva s podporou el. - kombinovaná (WLTP): 5,8 l/100km 
Hodnota CO2 s podporou el. – kombinovaná (NEDC): 131 g/km 
Spotřeba paliva s podporou el. - kombinovaná (NEDC): 5 l/100km 
 
Není-li v této nabídce stanoveno výslovně jinak, je tato nabídka platná 2 dny od jejího vytvoření. 
 

Poznámky:  

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

 
Základní cena vozidla 1 265 900,-- 
 
Barva vozidla / obj. kód: Bílá Gletscher / 2Y2Y 32 100,-- 
 
Zvláštní výbava / obj. kód:   
19" litá kola Audi Sport - 5ramenný / 44S 29 700,-- 

Torsio design 
- velikost 8, 5Jx19 
- pneumatiky 245/35 R19 
- nelze objednat s nezávislým topením 

Akční paket Gravity / WAJ 21 400,-- 
- LED světlomety 
- asistent dálkových světel 
- vyhřívání předních sedadel 
- komfortní klíč 
- komfortní středová loketní opěrka vpředu 
- komfortní 3zónová klimatizace 
- auto hold 
- vnitřní zpětné zrcátko bezrámové 

Asistent dálkových světel / 8G1 4 500,-- 
- automatické přepínání potkávacích /dálkových světel podle okolní dopravy 

Audi smartphone interface / IU1 24 600,-- 
- rozhraní pro zobrazení vybraných aplikací a funkcí mobilního telefonu v systému MMI 
- služby Apple CarPlay a Android Auto nejsou oficiálně podporovány v ČR 

Audi virtual cockpit plus / 9S9 10 400,-- 
- 12, 3" full-HD digitální přístrojový štít 
- přepínání funkcí pomocí ovládacích prvků na volantu 

Bez označení modelu, výkonu a / 2Z0 0,-- 
technologie 

Bez pneumatik se sníženým valivým / PR9 0,-- 
odporem (19" rozměr) 
- bez omezení maximální rychlosti na 210 km/h 

Elektricky nastavitelná opěrka bederních / 7P1 8 400,-- 
obratlů vpředu 
- pro sedadlo řidiče a spolujezdce 
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- s horizontálním a vertikálním nastavením 
Komfortní klíč s elektricky ovládanými / PGC 32 100,-- 

dveřmi zavazadlového prostoru 
- pro Avant 
- bez funkce safelock 
- bezklíčové spuštění a vypnutí motoru tlačítkem start/stop na středním panelu 
- zamykání vozidla tlačítkem na klice 
- senzor otevírání kufru pohybem nohy 

LED světlomety s dynamickými směrovými / PX2 29 500,-- 
světly vzadu 
- přední i zadní světlomety kompletně v LED technologii 
- statická LED směrová světla vpředu, dynamická směrová světla vzadu 
- statická LED světla do zatáček 
- přizpůsobení světel pro jízdu na dálnici 

Multifunkční kožený volant plus / 1XW 4 500,-- 
- 3ramenný design 
- 12 multifunkčních tlačítek 
- s pádly řazení pro motorizace se samočinnou převodovkou 

Nádrž na AdBlue (SCR-Tank) na 24 litrů / FK2 1 700,-- 
Paket černé optiky exteriéru / 4ZD 16 400,-- 

- černé exteriérové prvky 
- černá maska chladiče 
- černé vnější okenní lišty 
- černé prvky v předním a zadním nárazníku 
- provedení se liší dle karosářské varianty a výbavové linie 

Příprava pro tažné zařízení / 1D8 5 700,-- 
- tažné zařízení lze doobjendat přes Audi originální příslušenství 

Sedadla sportovní s čalouněním tkanina / N2E Q1D 11 200,-- 
System 

Service - 5 let / 90.000 km / $51             44 700,--  
- Zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového 
filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové 
kapaliny a prodloužení záruky mobility. 
Vnitřní zpětné zrcátko bezrámové, / 4L6 5 200,-- 

automaticky zaclonitelné 
Vyhřívání sedadel vpředu / 4A3 11 300,-- 

- pro sedadlo řidiče a spolujezdce 
 

 
Cena vozidla a výbavy včetně 21% DPH: 1 559 300,-- 
 
 
  

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. 
 
Kyjov 1, dne: 10.11.2021 
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Sériová výbava vozu Audi A4 Avant S line 40 TDI 150 kW: 
 

- 18" litá kola - 5paprskový Y-design 

 - velikost 8Jx18 

 - pneumatiky 245/40 R 18 

- 8 reproduktorů (pasivních) 

- Airbagy full-size s možností deaktivace 

 airbagu spolujezdce 

- Akustické přední sklo 

 - s termoizolačními vlastnostmi 

- Akustický parkovací asistent vpředu a 

 vzadu 

 - akustická a optická podpora při 

 parkování 

 - ukazatel odstupu od překážky/okolních 

 stojících vozů v displeji MMI 

- 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 

- Automatická klimatizace 1zónová 

- Bezpečnostní šrouby kol 

- Boční a zadní okna z termoizolačního 

 skla 

- Boční airbagy vpředu 

 - v opěradlech předních sedadel 

 - včetně postranních hlavových airbagů 

- Čalounění stropu ze světlé tkaniny 

- Černé okenní lišty 

- Dekorace diamantový lak stříbrně šedý 

- Design exteriéru S line 

- 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 

- 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 

- 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 

- Manuálně nastavitelná přední sedadla 

- 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 

 - s pádly řazení pro motorizace se 

 samočinnou převodovkou 

- Nádrž na AdBlue (SCR-Tank) na 12 litrů 

- Náhradní dojezdové kolo 

- Nářadí a zvedák 

- Nekuřácké provedení (12V zásuvka) 

 - 12V zásuvka vpředu a vzadu 

 - bez zapalovače 

- Palivová nádrž - objem 54 litrů 

- Podsvícené nástupní lišty vpředu, s 

 logem "S" 

 - součást interiérového paketu S-line 

- Prodloužená záruka výrobce 4 roky 

 - prodloužení o 2 roky nad zákonnou 

 záruku a max. do nájezdu 120 000 km 

- Provozní návod 

- Přední kotoučové brzdy 16" Conti 4MF 42 

 -42 ECE 

- Rozhraní Bluetooth 

 - možnost propoení mobilního telefonu s 

 podporou Bluetooth 

 - možný hands free hovor ve vozidle 

- Sedadla standardní s čalouněním tkanina 

 Index 

- Sportovní podvozek 

 - tužší nastavení tlumení pro sportovní 

 jízdu 

 - o 23 mm snížení světlé výšky oproti 

 standardnímu podvozku 

- Středová loketní opěrka vpředu 

- Střešní ližiny, černé 

- Světelný a dešťový senzor 

- Tempomat 

 - automatické udržení nastavené 

 rychlosti 

 - funkční od rychlosti cca 20 km/h 
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- Uchycení dětské sedačky ISOFIX a Top 

 Tether pro zadní vnější sedadla 

 - ISOFIX pro zadní vnější sedadla, Top 

 Tether pro všechna zadní sedadla 

- Vnější zpětná zrcátka elektricky 

 nastavitelná a vyhřívaná 

- Zadní kotoučové brzdy 16" TRW EPBi ECE 

- Zadní opěradla dělená a sklopná v poměru 

 40:20:40 

 - sklopná loketní opěrka pro zadní 

 sedadla 

- Zpětná parkovací kamera 

 - zobrazení záběru zadní parkovací 

 kamery v displeji systému MMI 

 - dynamické zobrazení jízdní dráhy vozu 
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Obrázky 
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Upozornění / výhrada k hodnotám spotřeby paliva a emisím CO2 
  
Uvedené údaje o spotřebě a emisích byly zjištěny na základě měřících procedur předepsaných právními předpisy, 
nicméně se v současné době ověřují v následujícím smyslu: 
  
Vozidla jsou výrobcem homologována dle nového standardu WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test 
Procedure) resp. WLTP2. Vzhledem k realističtějším podmínkám tohoto standardu jsou hodnoty spotřeby paliva a emisí 
CO2 zjištěné při něm v mnoha případech vyšší než u dřívějšího standardu NEDC (New European Driving Cycle). 
  
V České republice jsme dle požadavků správních orgánů nicméně stále po přechodnou dobu, povinni uvádět hodnoty dle 
dřívějšího standardu NEDC. Hodnoty dle NEDC jsou proto zpětně vypočítány z hodnot dle WLTP.  
  
Vzhledem ke stále probíhající homologaci jednotlivých konfigurací vozidel se nové (přepočtené) hodnoty dle NEDC u 
vozidla dle této nabídky mohou nepatrně lišit od hodnot uvedených v dřívějších propagačních materiálech či technickém 
průkazu dodaného vozidla. Prodejce, dovozce ani výrobce nenese žádnou odpovědnost za skutečnost, že se v budoucnu 
nově komunikované hodnoty (např. v době uzavření smlouvy či registrace vozidla) budou lišit. 
  
Dále je třeba vzít na vědomí, že dodatečná výbava vozu a příslušenství (např. vestavěné díly, formáty pneumatik 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. 
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Aktuální seznam možných energetických štítků pneumatik 
 
 
Poskytnutí informací o pneumatikách je splněním informační povinnosti stanovené právními předpisy, která však nedává 
kupujícím možnost vybrat si na objednávané vozidlo konkrétní pneumatiku. Konkrétní pneumatiky, jimiž bude voz idlo 
vybaveno, určuje výrobce s ohledem na aktuální dodávku ze strany výrobců pneumatik v době výroby vozidla. 
 
 


