Porsche Plzeň
Nabídka vozů Audi Q3
model

výkon

spotřeba/emise*

barva

Q3 Linie
Sport 2.0
TDI
Manuální 6
st. pr.

110 kW

4.60 / 119

Bílá
Cortina
(B4B4)

Černá
Mythos
(0E0E)

(150 k)

(0120268)

Skladové vozy

Q3 Linie
Sport 2.0
TDI quattro
S tronic

110 kW

4.90 / 129

(150 k)

(0125347)

Skladové vozy

zvláštní výbava

ilustrativní foto vozu

cena vozu

zvýhodněná cena vozu

* Akční paket Lifestyle
- LED světlomety
- LED zadní světlomety s dynamickými ukazateli směru
- Automatická klimatizace 2-zónová
- Elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru
- Vyhřívání předních sedadel
- Audi parking system plus
- Rozhraní bluetooth
- Tempomat
- Vnitřní zpětné zrcátko automaticky zaclonitelné
- Dešťový a světelný senzor
- asistent dálkových světel
- Čelní sklo s akustickou úpravou s šedým barevným
pruhem
* Audi Hold assist - automatické zabrždění vozu po
zastavení
* Dekorace hliník Satelit
* Informační systém řidiče - barevný
* Boční airbagy vzadu
* Bez označení technologie
* Paket odkládacích prostor a paket zavazadlového
prostoru
* Multifunkční sportovní volant
- 3ramenný design
- kožený
* Vnější zpětná zrcátka
-elektricky sklopná
- vyhřívaná
- automaticky zaclonitelná

1.007.600,- Kč vč. DPH

799.000,- Kč vč. DPH

832.727,- Kč bez DPH

660.331,- Kč bez DPH

* Akční paket Lifestyle
- LED světlomety
- LED zadní světlomety s dynamickými ukazateli směru
- Automatická klimatizace
- Elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru
- Vyhřívání předních sedadel
- Audi parking system plus
- Rozhraní bluetooth
- Tempomat
- Vnitřní zpětné zrcátko automaticky zaclonitelné
- Dešťový a světelný senzor
- Asistent dálkových světel
- Čelní sklo s akustickou úpravou

1.263.100,- Kč vč. DPH

999.000,- Kč vč. DPH

1.043.884,- Kč bez DPH

825.620,- Kč bez DPH

1.332.501,- Kč vč. DPH

1.043.000,- Kč vč. DPH

1.101.240,- Kč bez DPH

861.983,- Kč bez DPH

* Audi Connectivity Paket
- Audi music interface
- příprava pro navigaci
- rozhraní bluetooth
* Informační systém řidiče - barevný
* 18" litá kola AE - 5paprskový dynamik design
* Bez S line sportovního podvozku
* S line sportovní paket
* Potahy v látka/kůže Sprint
* Paket osvětlení - ,
* Příprava pro tažné zařízení
* Tónovaná skla vzadu
* Paket odkládacích prostor a paket zavazadlového
prostoru
* Zařízení pro přepravu dlouhých předmětů
* Multifunkční sportovní volant
- 3ramenný design
- kožený

A4
Limousine
Linie Design
2.0 TDI
S tronic 7
Gang

110 kW

4.40 / 114

(150 k)

(0116398)

Předváděcí vozy

Šedá
Manhattan
(H1H1)

- Audi Hold assist
- Audi Parking system vpředu a vzadu
- Audi side assist s Audi pre sense rear
- Tempomat
- Dekorace dubové dřevo šedé přírodní
- Audi Phone Box s bezdrátovým nabíjením
- Audi connect
- Audi virtual cockpit
- Navigace MMI® plus včetně MMI® touch
- Komfortní automatická klima 3zónová
- 17" litá kola - 5 paralelních paprsků
- Nádrž na AdBlue (SCR-Tank) na 24 litrů
- Zvětšení objemu palivové nádrže na 54 l
* Vyhřívání sedadel vpředu
* Dešťový senzor
* LED světlomety
* Ostřikovače světlometů
* Ambiente osvětlení interiéru
* Komfortní středová loketní opěrka vpředu
* Paket odkládacích prostor a paket zavazadlového
prostoru
* Multifunkční kožený volant plus
* Šedá Manhattan

Bližší informace Vám rádi poskytneme na telefonním čísle nebo emailové adrese: 377 432 611, audi.plzen1@porsche.cz
aktualizace: 20.09.2017

Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Plzeň - Borská pole

Porsche Plzeň
Nabídka vozů Audi Q3
model

výkon

spotřeba/emise*

barva

zvláštní výbava

A4
Limousine
Linie Sport
2.0 TDI
Manuální 6
st. pr.

110 kW

4.40 / 114

Modrá
Scuba
(S9S9)

Bílá Ibis
(T9T9)

(150 k)

(0116286)

Skladové vozy

A4 Avant
Linie Sport
2.0 TDI
quattro
S tronic

140 kW

5.20 / 137

(190 k)

(0119716)

Skladové vozy

ilustrativní foto vozu

cena vozu

zvýhodněná cena vozu

- Asistenční paket City
- Audi Phone Box
- Audi Soundsystem
- Komfortní automatická klima 3zónová
- 18" litá kola
- Nádrž na AdBlue (SCR-Tank) na 24 litrů
- Zvětšení objemu palivové nádrže na 54 l
- Advanced key
- Boční airbagy vzadu
- Asistent dálkových světel
- Ostřikovače světlometů
- Světelný a dešťový senzor
- Ambiente osvětlení interiéru
- Komfortní středová loketní opěrka vpředu
- Paket odkládacích prostor a paket zavazadlového
prostoru
- Potah stropu látkový, černý
- Prvky interiéru v umělé kůži
- Multifunkční kožený volant
- Vnější zpětná zrcátka elektricky sklopná - Modrá Scuba

1.174.300,- Kč vč. DPH

1.049.000,- Kč vč. DPH

970.496,- Kč bez DPH

866.942,- Kč bez DPH

- Akční paket Lifestyle paket
- Audi Parking systém
- Tempomat pro akční paket Lifestyle
- Audi connect
- Audi virtual cockpit
- Digitální příjem rádia (DAB)
- Navigace MMI plus včetně MMI touch
- Nádrž na AdBlue (SCR-Tank) na 24 litrů - Advanced key
pro akční paket Lifestyle
- Potahy látka Sequenz/kůže
- S line sportovní paket
- Bederní opěrka elektricky nastavitelná
- Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče
- Vyhřívání sedadel vpředu
- LED světlomety
- Tónovaná skla vzadu (Privacy) a akustická skla v
předních dveřích
- Prvky interiéru v umělé kůži barevně přizpůsobené
spodní části palubní desky
- Multifunkční sportovní volant plus
- Vnitřní zrcátko, bezrámové automaticky zaclonitelné

1.564.201,- Kč vč. DPH

1.355.000,- Kč vč. DPH

1.292.728,- Kč bez DPH

1.119.835,- Kč bez DPH

Sériová výbava (Audi Q3):
Paket Attraction:
Paket Ambition:
Sportovní paket S Line:

*) Informace o spotřebě paliva a emisích podle směrnice 80/1269/EHS a vyhlášky 245/2005 Sbírky zákonů. Spotřeba je udána v l/100km a emise mají jednotku g/km. Hodnoty v kombinovaném režimu.

Bližší informace Vám rádi poskytneme na telefonním čísle nebo emailové adrese: 377 432 611, audi.plzen1@porsche.cz
aktualizace: 20.09.2017

Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Plzeň - Borská pole

Porsche Plzeň
Nabídka vozů Audi A6
model

výkon

spotřeba/emise*

barva

A6 Limuzína
3.0 biTDI
quattro
Tiptronic
8st. autom

235 kW

6.00 / 158

Lakování
Audi
Exclusive
(Q0Q0)

- Akční paket Lifestyle
- Akční paket Sport
- Paket asistenčních systémů
- Dekorace hliník/dřevo Beaufort
- Audi connect
- Audi smartphone interface
- BOSE surround sound
- Digitální příjem rádia (DAB)
- Komfortní automatická klima 4zónová
- 20" litá kola
- Zadní sedadla dělená a sklopná
- Zařízení pro přepravu dlouhých předmětů
- Adaptivní pneumatický podvozek
- Sportovní diferenciál quattro
- Multifunkční sportovní volant s pádly
- Potahy Alcantara/ kůže
- S line sportovní paket
- LED světlomety Audi Matrix
- Příprava pro tažné zařízení
- Kožené opěrky rukou ve dveřích
- Servomechanické dovírání dveří
- Vnější zpětná zrcátka elektricky sklopná
- Lakování Audi Exclusive

Červená
Matador
(T7T7)

- Akční paket Lifestyle
- 3zónová automatická klimatizace
- Audi phone box
- Hold assist
- komfortní středová opěrka
- Světelný a dešťový senzor
- LED světlomety
- Vyhřívání sedadel vpředu
- Audiparking system plus
- Tempomat
- Advanced key
- Asistenční paket City
- Audi side assist
- Audi pre sense rear
- zadní parkovací kamera
- asistent varování při vystupování
- asistent pro provoz v příčném směru
- Audi pre sence basic
- Tempomat pro akční paket Lifestyle
- Dekorace hliník Ellipse
- Audi virtual
- Digitální příjem rádia (DAB)
- Navigace MMI plus včetně MMI touch
- Nádrž na AdBlue (SCR-Tank) na 24 litrů
- Paket odkládacích prostor
- Paket osvělení
- Advanced key
- Sada na opravu pneumatik
- Bederní opěrka elektricky nastavitelná
- Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče
- Potahy v látce Systém
- Sportovní sedadla vpředu
- Asistent dálkových světel
- Ostřikovače světlometů
- Paket hliníkové optiky exteriéru
- Příprava pro tažné zařízení
- Potah stropu látkový, černý
- Multifunkční kožený volant plus
- Červená Matador

(320 k)

(0120604)

Skladové vozy

A4 allroad
2.0 TDI
S tronic

140 kW

5.60 / 145

(190 k)

(0119715)

Předváděcí vozy

zvláštní výbava

ilustrativní foto vozu

cena vozu

zvýhodněná cena vozu

2.476.501,- Kč vč. DPH

2.079.000,- Kč vč. DPH

2.046.695,- Kč bez DPH

1.718.182,- Kč bez DPH

1.645.401,- Kč vč. DPH

1.299.000,- Kč vč. DPH

1.359.836,- Kč bez DPH

1.073.554,- Kč bez DPH

Sériová výbava (Audi A6):

*) Informace o spotřebě paliva a emisích podle směrnice 80/1269/EHS a vyhlášky 245/2005 Sbírky zákonů. Spotřeba je udána v l/100km a emise mají jednotku g/km. Hodnoty v kombinovaném režimu.

Bližší informace Vám rádi poskytneme na telefonním čísle nebo emailové adrese: 377 432 611, audi.plzen1@porsche.cz
aktualizace: 20.09.2017

Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Plzeň - Borská pole

