
Cena je uvedena bez DPH. 

PRONÁJEM
  CNG VOZIDLA

AUDI A3 SPORTBACK

Audi A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron Attraction 81 - kW
12 měsíců/1% spoluúčast + GAP/údržba a servisní náklady/bez zimních 

pneu a pneuservisu/volná hranice je 5000 km

Automatická převodovka + 900 Kč bez DPH 

 12 000 km/12 měsíců 5 900 Kč bez DPH/měsíc

20 000 km/12 měsíců 7 390 Kč  bez DPH/měsíc

30 000 km/12 měsíců 8 900 Kč bez DPH/měsíc

40 000 km/12 měsíců 10 200 Kč bez DPH/měsíc

50 000 km/12 měsíců 11 500 Kč bez DPH/měsíc



SPECIFIKACE VOZIDLA
Tovární značka: Audi

Model: A3 Spb Attraction 1.4 TFSI g-tron 8VAAYC15

Objem motoru: 1395 ccm

Barva vozu: Bílá Ibis

Výkon kW/k: 81/110

Barva potahů: černá

Převodovka: 6-stupňová převodovka

Kód barvy: T9T9 / FZ

CENA VOZIDLA
Cena vozidla v CZK včetně 21% DPH:
Základní cena vozidla 673 900,--

BARVA VOZIDLA / OBJ. KÓD:

Bílá Ibis / T9T9 0,--

ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA / OBJ. KÓD:

16" litá kola - 10paprskový design / C2L 12 800,--

- velikost 6, 5J x 16 
- pneumatiky 205/55 R16 

Akční paket Lifestyle / WTE 80 300,--

- xenonové světlomety plus 
- Audi Parking System 
- loketní opěrka 
- vyhřívání sedadel vpředu 
- tempomat 
- monochromatický palubní informační displej 
- Rozhraní Bluetooth 
- Multifunkční volant dále v kombinaci s: 
- 16" hliníková litá kola či vyšší ! ! ! O ZVÝHODNĚNÍ SE INFORMUJTE U SVÉHO AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE AUDI! ! ! 

Akční paket Sport / W1F PQD 4ZB VW1 PX2 91 600,--

- LED světlomety 
- S line exteriérový paket 
- zatmavená boční skla 
- paket leštěných prvků 
- Audi drive select 
- hliníková optika interiéru ! ! ! O ZVÝHODNĚNÍ SE INFORMUJTE U SVÉHO AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE AUDI! ! ! 
- odpadají sériové mlhové světlomety 

Multifunkční volant (Paket Lifestyle) / $ZQ 2ZQ 0,--

- 4ramenný design 
- kožený 

Potahy v látce Marathon - normální / $5G 0,--

sedadla 

Rádio MMI / I8D 0,--

- elektricky výsuvný 5, 8" barevný displej 
- samostatná MMI ovládací část 
- jednotka CD 
- čtečka karet SDHC (až 32 GB) 
- možnost přehrávání MP3 a WMA 

Rozhraní Bluetooth (Paket Lifestyle) / $ZX 9ZX 0,--

Řídící kód / 8WM 0,--
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-16" ocelová kola
- včetně plných krytů kol
- velikost 6,5J x 16
-5-dvéřová karoserie
-8 reproduktorů (pasivních)
-Airbag pro řidiče a spolujezdce
- včetně kolenního airbagu a hlavových airbagů pro 
cestující vpředu a krajní

cestující vzadu
-Audi rádio se 4 reproduktory a vstupem AUX-IN
-Centrální dálkové zamykání
-Dekorace platin Micrometallic
-Dynamický podvozek
-Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu
-Elektronický imobilizér
-Halogenové dvojité světlomety
-Klimatizace Climatic jednozónová manuální
-Kontrolní systém tlaku vzduchu v pneu
-Kožený volant - 4ramenný design
-Kryty vnějších zrcátek v barvě karoserie s 
ukazateli směru z LED diod

-Mlhové přední světlomety
-Nárazník Standard
-Normální sedadla vpředu
– manuálně podélně a výškově nastavitelná
-Ozdobné lišty - černé
-Pneumatiky 205/55 R16
-Potahy v látce Marathon - normální sedadla

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

-Přední sedadla s nastavitelnou výškou
-Rádio MMI bez další výbavy infotainment
- elektricky výsuvný 5,8" barevný displej
- samostatná MMI ovládací část
- jednotka CD
- čtečka karet SDHC (až 32 GB)
- možnost přehrávání MP3 a WMA
-Rohožky vpředu a vzadu
-Sada na opravu pneumatik
-Sada na opravu pneumatik
-Servotronic
-Start-stop systém
-Střešní spoiler
-Třetí opěrka hlavy vzadu včetně tříbodového 
samonavíjecího pásu na středním sedadle vzadu

-Uchycení dětské sedačky ISOFIX - vnější zadní 
sedadla

-Varovný trojúhelník
-Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a 
vyhřívaná

-Vyhřívané ostřikovače čelního skla
-Zadní mlhové světlomety
-Zadní opěradlo dělené a sklopné
-Zadní světla

SÉRIOVÁ VÝBAVA VOZU Audi A3 Spb Attraction 1.4 TFSI g-tron:

Multifunkční volant (Paket Lifestyle) / $ZQ 2ZQ 0,--

- 4ramenný design 
- kožený 

Potahy v látce Marathon - normální / $5G 0,--

sedadla 

Rádio MMI / I8D 0,--

- elektricky výsuvný 5, 8" barevný displej 
- samostatná MMI ovládací část 
- jednotka CD 
- čtečka karet SDHC (až 32 GB) 
- možnost přehrávání MP3 a WMA 

Rozhraní Bluetooth (Paket Lifestyle) / $ZX 9ZX 0,--

Řídící kód / 8WM 0,--


