
CENOVÁ PONUKA
Adresa : Nivy 80, 912 50 Trenčín

Zástupca : Martin Kopcan
IČO : 00679291 IČ DPH SK2020383607 DIČ : 2020383607

Zapísaný v OR : Okresného súdu Trenčín Oddiel: Sa, vložka č. 69/R Deň zápisu:23.5.1990
Číslo účtu : SLSP a.s. Trenčín, IBAN: SK0609000000000041699516, SWIFT: GIBASKBX

Tatra Banka a.s., IBAN: SK7511000000002627271217, SWIFT: TATRSKBX
VÚB a.s.Trenčín, IBAN: SK6002000000000012905202, SWIFT: SUBASKBX
ČSOB a.s. Trenčín, IBAN: SK4475000000000025538093, SWIFT: CEKOSKBX

e-mail : martin.kopcan@araver.sk Web stránka : www.araver.sk
Telefón : 0903826148; Fax : 032/7441368

ALD Automotive Slovakia s.r.o.
Adresa : Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava

Rodné číslo / IČO : 47977329 IČ DPH : SK2024166166 e-mail : Dominik.LATAK@aldautomotive.com
Telefón : 0907 754 023 Fax :

Audi Q4 e-tron
Výbava : Standard

Motor : 40.0  (150kW) bezstupňová
Farba vozidla : sivá kiesel Farba poťahov : EI - čierna

52 230,00 EURZákladná cena vozidla s DPH :

VIN : Stav tachometra : 1900WAUZZZFZ2NP011326

Doplnky Kód Cena
Bez označenia typu a technológie 2Z0 0,00 EUR

Strešné nosiče čierne 3S2 0,00 EUR
Optikpaket schwarz 4ZD 562,00 EUR

Kryty vonkajších spätných zrkadiel v čiernej farbe (len s 4ZD) 6FJ 119,00 EUR
Komfortný kľúč vrátane funkcie Safelock a alarm (4K6/7AL); vrátane bezpečnostných skrutiek (1PD) PG3 1 069,00 EUR

Interiér S line pre športové sedadlá v poťahu Mikrofaser Dinamica/umelá koža mono.pur 550 v
čiernej farbe s kosoštvorcovým štepovaním

PWM 3 531,00 EUR

Matrix LED svetlomety vpredu s digitálnou technológiou, LED zadné svetlá, dynamická svetelná
animácia a dynamické smerovky vpredu a vzadu; s ostrekovačmi svetlometov vpredu - inovatívne

vysokovýkonné svetlomety s digitálnou technológiou Matrix LED zvyšujú komfort a bezpečnosť
jazdy. Funkcia jazdných pruhov umožňuje svetelné navádzanie v jazdných pruhoch alebo zúžených

jazdných pruhoch bez oslnenia ďalších vozidiel v premávke. Dynamická svetelná animácia pri
funkcii Coming/Leaving home. Denné svietenie digitálne s možnosťou výberu 4 variantov.

PXC 1 270,00 EUR

advanced exteriér - obsahuje: nárazníky špecifické pre líniu advanced, kontrastné lakovanie
spodnej časti (bottom line) vo farbe sivá manhattan metalíza

PY1 562,00 EUR

Komfortpaket - obsahuje: vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, vyhrievané, sklápateľné,
s automatickou clonu a integrovanými smerovkami (6XI); vnútorné spätné zrkadlo s automatickou

clonou (4L6); elektricky nastaviteľné bederné opierky vpredu (7P1); projekčné osvetlenie v spätných
zrkadlách (1J2)

PYA 939,00 EUR

Komfortná automatická klimatizácia 3-zónová PYC 450,00 EUR
Asistenčný balík bezpečnosť plus - obsahuje: Audi pre sense basic, Audi pre sense rear (vzadu)

(7W1) a side assist - upozornenie pri zmene jazdného pruhu vrátane monitorovania pri vystupovaní
z vozidla alebo vychádzaní z parkovacieho miesta (79H)

PYU 770,00 EUR

Smartphone paket  - balík obsahuje: Audi smartphone interface (IU1) a Audi phone box (9ZE) PYX 1 142,00 EUR
Disky z ľahkých zliatin 8,0J x 19 vpredu aj vzadu,  5-W-lúčové, Aero-dizajn, grafitovosivé,

sústružené, pneu vpredu 235/55 R 19, vzadu 255/50 R 20
40Z 225,00 EUR



Doplnky Kód Cena

Celková cena s DPH : 62 869,00 EUR
Zľava : 2 969,00 EUR

Celková cena po zľave s DPH : 59 900,00 EUR
DPH : 9 983,33 EUR

Cena bez DPH : 49 916,67 EUR

Ponuka zo dňa : 2.6.2022

Číslo ponuky : 9962982

Kúpna cena a príslušná sadzba dane budú na faktúre zaokrúhlené v súlade s platnými cenovými a daňovými predpismi.



Štandardné príslušenstvo :
•Airbag vodiča a spolujazdca
•Bočné airbagy vpredu
•Hlavové airbagy vpredu a vzadu
•Kontrola zapnutia bezpečnostných pásov s rozpoznaním
obsadenosti sedadiel
•Hlavové opierky na všetkých sedadlách
•Audi pre sense front - monitoruje situáciu pred vozidlom a v
prípade hroziacej kolízie upozorní akusticky/opticky/hapticky a
aktívnym brzdením pred prekážkou; aktívny od 5 km/h; systém je
schopný rozpoznať chodca do 85 km/h a vozidlo do 250km/h
•ESC elektronický stabilizačný program
•ASR protipreklzový systém
•ABS brzdy s antiblokovacím systémom
•EBV brzdy s elektronickým rozdeľovaním brzdnej sily
•EDS elektronická uzávierka diferenciálu
•Funkcia tiesňového volania
•Komfortný podvozok
•Progresívne riadenie (sériovo len Q4/Q4 Sportback 50 e-tron)
•Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
•Elektronický imobilizér
•Elektromechanická parkovacia brzda
•Plne elektrický pohon
•Štandardný upozorňujúci zvuk vozidla pre vyššiu bezpečnosť
najmä chodcov a cyklistov
•Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
•Akustický parkovací systém vzadu
•Asistent rozbehu pri stúpaní
•Upozornenie pri opustení jazdného pruhu
•Asistent pri predchádzaní a odbočovaní
•LED svetlomety vpredu
•LED zadné svetlá
•Denné svietenie
•Svetelný a dažďový senzor
•Štandardné osvetlenie interiéru - stropný modul vpredu a vzadu,
osvetlená príručná skrinka a priečinok na stredovej konzole,
osvetlenie batožinového priestoru vľavo
•Komfortná automatická klimatizácia
•Komfortná nezávislá klimatizácia  - umožňuje komfort
naprogramovania  vyhriatia/vychladenia kabíny na požadovanú
teplotu pred jazdou. Umožňuje tiež prednastavenie vyhrievania
sedadiel, klimatizovania sedadiel, vyhriatia volantu, ako aj
vyhrievania skiel (ak sú tieto prvky súčasťou výbavy vozidla).
Programovanie/aktivácia prostredníctvom MMI alebo smartfónu. V
kombinácii s bezkľúčovou manipuláciou možnosť spustenia
krátkeho intenzívneho  programu klimatizácie pri odomknutí
vozidla.
•Športový kožený volant s dvojitými lúčmi a multifunkciou, v hornej
aj spodnej časti zrezaný, s funkciou radenia
•Komfortná stredová opierka rúk vpredu; nastaviteľná (sklon a
vzdialenosť)
•Koberčeky vpredu a vzadu, čierne, velúr
•Nefajčiarska verzia výbavy (bez zapaľovača a popolníka); 12V
zásuvka vpredu a 2 x USB-C
•Štandardné sedadlá vpredu manuálne nastaviteľné

•Vyhrievané predné sedadlá s oddelenou reguláciou pre vodiča a
spolujazdca
•Zadné sedadlá delené a sklápateľné v pomere 40:60 alebo úplne
•Ukotvenie detskej sedačky i-Size na sedadle spolujazdca a vzadu
na krajných sedadlách;  vrátane dodatočného ukotvenia Top Tether
na krajných sedadlách vzadu
•Deaktivátor airbagu spolujazdca
•Päťmiestna verzia
•Látkové poťahy sedadiel - látka Index
•Strop vozidla v látkovom poťahu
•Obklad interiéru -  lak Haptiklack čierny
•MMI - obsahuje rádio s 10,1"  (1540 x 720) farebným displejom s
MMI touch ovládaním; AM/FM fázová diverzita; hlasové ovládanie;
WLAN hardvér; prispôsobenie hlasitosti v závislosti na rýchlosti
jazdy
•Digitálny prístrojový panel 10,25", farebný
•Audi sound systém - zvukový systém - 8 reproduktorov vrátane
stredového reproduktora a subwoofera, 6-kanálový zosilňovať,
max. výkon spolu 180W
•Bluetooth rozhranie - nasledovné funkcie sú podporované:
handsfree prostredníctvom reproduktorov a mikrofónu
zabudovanom v strope; možnosť pripojenia dvoch mobilných
telefónov (2x HFP/PBAP); zobrazenie prichádzajúcich SMS správ a
e-mailov (MAP)
•Audi music interface -2 x USB-A-rozhranie na prenos dát i
dobíjanie; umožňuje prehrávanie hudby z prenosného zariadenia
(MP3, smartfón a pod.)
•Audi connect Remote & Control - možnosť ovládania vybraných
funkcií pomocou aplikácie myAudi v mobilnom telefóne - v sériovej
výbave je možnosť diaľkového ovládania dobíjania a klimatizácie.
Podmienkou funkčnosti je verifikovaný účet na my.audi.com
•Rádiový tuner digitálny
•Kryty vonkajších spätných zrkadiel lakované vo farbe vozidla
•Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné a vyhrievané
•Integrované LED smerovky vo vonkajších spätných zrkadlách
•Determálne sklá
•Glanzpaket  - horizontálne lišty na oknách z eloxovaného hliníka
•Strešné nosiče hliníkové
•Spodná časť nárazníkov (bottom line) v štandardnom kontrastnom
vyhotovení so zdrsneným povrchom
•advanced exteriér - obsahuje: nárazníky špecifické pre líniu
advanced, kontrastné lakovanie spodnej časti (bottom line) vo farbe
sivá manhattan metalíza; (len Q4 50 e-tron sériovo)
•Kontrola tlaku v pneumatikách
•Náradie
•Výstražný trojuholník
•Nabíjacia zásuvka Combo 2 CCS Typ 2 na strane vodiča na
striedavý (AC) aj jednosmerný prúd (DC); nabíjací výkon 11 kW pre
nabíjanie striedavým prúdom a jednosmerným prúdom
•Palubná nabíjačka 7,2 kW (OBC: On-Board Charger) - maximálny
nabíjací výkon  do 7,4 kW na striedavý prúd (AC). Prevodník AC /
DC prevádza striedavý prúd (AC) na jednosmerný prúd (DC), aby
nabíjal vysokonapäťovú batériu (sériovo len pre Q4 e-tron 35)
•Palubná nabíjačka 11 kW(OBC: On-Board Charger) - maximálny
nabíjací výkon  do 11 kW na striedavý prúd (AC). Prevodník AC /
DC prevádza striedavý prúd (AC) na jednosmerný prúd (DC), aby
nabíjal vysokonapäťovú batériu. (nie pre Q4 e-tron 35)
•Nabíjacia sada compact: 4,5 m dlhý (2,5 m pre nabíjaciu sadu
connect) nabíjací kábel s koncovkami pre domácu (230V) a
priemyselnú zásuvku (400V),  manuálne nastavenie nabíjacieho
výkonu (50/100 %), nabíjací výkon až 11 kW (v závislosti od
napätia v zásuvke a príkonu siete)
•K nabíjacej sade compact pripojiteľný spojovací 1,6 m kábel s
koncovkou typ E/F 10A (čierny, zahnuté vyhotovenie) s výkonom
do 2,3 kW (230V) a 1,6 m kábel pre použitie pri priemyselných
zásuvkách (CEE 16 A 3-fázy, 400V, rovné vyhotovenie).
Poznámka: Čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od rôznych
faktorov, napríklad okolitá teplota, použitie iných zástrčiek
špecifických pre danú krajinu a použitie funkcie
predkondicionovania.
•Mode 3 kábel Typ 2 3 32A pre dobíjanie až do 22kW (3-fázy, 32A)
- dĺžka kábla 6 m pre komfortné nabíjanie mimo domu na
dobíjacích staniciach AC (typ 2)
•Predĺžená záruka 1 rok (spolu 3 roky) max. 90 000km
•Doživotná garancia Audi mobility
•Záruka na vysokonapäťovú batériu (HV) 8-rokov alebo 160000 km
•2-ročná záruka bez obmedzenia najazdených kilometrov



•3-ročná záruka na lak karosérie
•12-ročná záruka na prehrdzavenie karosérie


