NABÍDKA NOVÝCH VOZŮ - AUDI A3 SPORTBACK 30 TFSI S-TRONIC
motor:

1.0 TFSI

převodovka:

automatická S-tronic

výkon:

85 kW / 116 PS

barva karosérie:

bílá Gletcher - metalický lak

interiér:

látka Index - černá

cena vozu celkem:

800 200 Kč

nabídková cena:

599 900 Kč

Základní výbava
16" ocelová kola - včetně plných krytů kol, velikost 6,5Jx16 • 8 reproduktorů (pasivních) • Boční airbagy vpředu a hlavové airbagy vpředu a vzadu • Centrální dálkové zamykání •
Dekorace platin Micrometallic • Dojezdové rezervní kolo • Dynamický sériový podvozek • Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu • Elektromechanická parkovací brzda •
Elektronický imobilizér • EU6 plus • Klimatizace Climatic jednozónová manuální • Kontrolní systém tlaku vzduchu v pneu • Kožený sportovní volant - 3ramenný design • Kryty
vnějších zrcátek v barvě karoserie s ukazateli směru z LED diod • Lékárnička a výstražný trojúhelník • MMI rádio plus - 7" barevný displej, 5" monochromatický palubní počítač,
rozhraní Bluetooth, slot na SD-kartu, 1x USB, CD • Nekuřácké provedení • Normální sedadla vpředu - manuálně podélně a výškově nastavitelná • Ozdobné lišty – černé • Pneumatiky
205/55 R16 • Potah stropu látkový • Potahy v látce Index – 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 • Rohožky vpředu a vzadu • Rozhraní Bluetooth • 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 • Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a
vyhřívaná • Vnitřní osvětlení • Vnitřní zpětné zrcátko • Vyhřívané ostřikovače čelního skla • Xenonová světla Plus • Zadní opěradlo dělené a sklopné &#9632.

Doplňková výbava
Metalický lak

23 400 Kč

16" litá kola: 15paprskový Y-design, velikost 7Jx16, pneumatiky 205/55 R16

13 300 Kč

Hliníková optika v interiéru
Informační systém řidiče: s monochromatickým displejem, pro paket Gravity
Multifunkční sportovní volant: 3ramenný design, kožený, pro paket Gravity
Paket Gravity: Komfortní automatická klimatizace + Audi Parking System + Středová loketní opěrka vpředu +
Vyhřívání sedadel vpředu + Tempomat + Monochromatický palubní informační displej + Multifunkční sportovní
volant
Přípojka AUX-IN a rozhraní USB

2 000 Kč
0 Kč
0 Kč
62 600 Kč

0 Kč

původní cena vozu s DPH, včetně doplňkové výbavy

800 200 Kč

nabídková cena vozu po slevě s DPH

599 900 Kč

nabídková cena po slevě bez DPH

495 785 Kč

Vůz ihned k dodání.
CENOVÝ HIT - mimořádná sleva na tento výstavní vůz 2019: 200 300 Kč.
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