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Audi Q4 e-tron
Cenník vozidiel pre zákazníkov

Modelový rok 2022

Obj. kód Popis Batéria Výkon
Krútiaci 
moment

Cena v EUR Cena v EUR
e-tron 

BONUS

Lithium-Ion max. v kW max. v Nm s DPH 20% bez DPH s DPH 20% s DPH 20% bez DPH 

F4BAI1 Q4 35 e-tron 55kW (brutto) 52kW(netto) 125kW 310 Nm 45 430,00 37 858,33 -3000 42 430 35 358,33

F4BAC3 Q4 40 e-tron 82kW (brutto) 77kW(netto) 150kW 310 Nm 51 460,00 42 883,33 -3000 48 460 40 383,33

F4BA23 Q4 50 e-tron quattro 58 000,00 48 333,33 -3000 55 000 45 833,33

* Nabíjacia karta od ZSE Drive grátis s predplateným objemom elektrickej energie vo výške 4500kWh, čo zodpovedá najazdeniu približne 15 000km za rok.

Dôležité upozornenie:

Importér si vyhradzuje právo zmeny cien a uvedených informácií bez predošlého upozornenia.                                                

O aktuálnej dostupnosti modelov a výbav sa informujte u Vášho Audi partnera.                                               

Všetky uvedené ceny sú v mene EUR (€), sú odporúčané pre klienta a majú len informatívny a nezáväzný charakter.                                                      

Všetky systémy vozidla pracujú v rámci svojich možností a slúžia na podporu vodiča. Zodpovednosť za priebeh jazdy zostáva stále na vodičovi.                                                           

Pred uzavretím zmluvy so zákazníkom prosíme konzultovať objednávku s dispo-oddelením. Platí od 22.4.2021

+ Verejné nabíjanie grátis na: 15 000 km / 1rok 
(max. 4500kWh)*

 + Možnosť využitia štátnej dotácie (max. 8 000 €)

e-tron BONUS

AKCIOVÉ CENY 

pripravujeme, informujte sa u Vášho Audi partnera

Porsche Slovakia



Audi Q4 e-tron
Sériová výbava
Modelový rok 2022 str. 1
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Bezpečnosť

Airbag vodiča a spolujazdca =

Bočné airbagy vpredu =

Hlavové airbagy vpredu a vzadu a interaktívny airbag vpredu =

Kontrola zapnutia bezpečnostných pásov =

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 =

Technika

Komfortný podvozok =

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním =

Elektronický imobilizér =

Elektromechanická parkovacia brzda =

Plne elektrický pohon =

Štandardný upozorňujúci zvuk vozidla pre vyššiu bezpečnosť najmä chodcov a cyklistov =

Asistenčné systémy

Tempomat s obmedzovačom rýchlosti =

Akustický parkovací systém vzadu =

Asistent rozbehu pri stúpaní =

Upozornenie pri opustení jazdného pruhu - systém upozorní na neúmyselné opustenie jazdného pruhu bez smerovky, monitoruje jazdné pruhy, 
udržuje líniu prostredníctvom korigujúcich zásahov do riadenia

=

Asistent pri predchádzaní a odbočovaní =

Osvetlenie

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

=

Vnútorná výbava

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 =

Sedadlá

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 =

Poťahy a obklady

Látkové poťahy sedadiel - látka Index =

Strop vozidla v látkovom poťahu =

Obklad interiéru -  lak Haptiklack čierny =

= - sériovo; - - nie je sériovo
Platí od 22.4.2021

Porsche Slovakia



Audi Q4 e-tron
Sériová výbava
Modelový rok 2022 str.2

Popis

Q
4

 e
-t

ro
n

 

Infotainment

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 =

Vonkajšia výbava

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)

=

Disky kolies, pneumatiky a brzdové systémy

Kontrola tlaku v pneumatikách =

Disky z ľahkých zliatin 8,0J x 19 vpredu aj vzadu,  5-ramenné, pneu vpredu 235/55 R 19, vzadu 255/50 R 19 =

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 
(len Q4 50 e-tron sériovo)

=

Náradie =

Výstražný trojuholník =

Špeciálna výbava e-tron

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)

=

Servis a záruka

Predĺžená záruka 1 rok, 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 =

= - sériovo; - - nie je sériovo

Dôležité upozornenie:

Importér si vyhradzuje právo zmeny cien a uvedených informácií bez predošlého upozornenia.                                                

O aktuálnej dostupnosti modelov a výbav sa informujte u Vášho Audi partnera.                                               

Všetky uvedené ceny sú v mene EUR (€), sú odporúčané pre klienta a majú len informatívny a nezáväzný charakter.                                                      

Všetky systémy vozidla pracujú v rámci svojich možností a slúžia na podporu vodiča. Zodpovednosť za priebeh jazdy zostáva stále na vodičovi.                                                           

Pred uzavretím zmluvy so zákazníkom prosíme konzultovať objednávku s dispo-oddelením.

Platí od 22.4.2021
Porsche Slovakia



Audi Q4 e-tron
Cenník príslušenstva pre zákazníkov 
Modelový rok 2022 str. č. 1

Obj. kód Popis
Cena v EUR      s 

DPH 20%
Cena v EUR 

bez DPH
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Špeciálne balíky výbav
PFP edition one sivá taifun - obsahuje: 7 434,00 6 195,00 o

 - S line exteriér (PY2), s prednou maskou v platinovosivej farbe 

 - disky z ľahkých zliatin 8,5J x 21 vpredu a 9J x 21 vzadu,  5-W-lúčové, Stern-dizajn, 
bronzové matné, pneu vpredu 235/45 R 21, vzadu 255/40 R 21 (C7A)

 - stmavené sklá od "B" stĺpika (QL5)

 - Ambiente Lichtpaket - balík prídavného osvetlenia interiéru - biele svetlo (QQ8)

 - strešné nosiče čierne (3S2)

 - Optikpaket čierny plus (4ZP)

 - čierny lesklý obklad na stredovej konzole v priestore ovládačov a čierne lesklé 
aplikácie na dverách vpredu (GT6)

 - kryty vonkajších spätných zrkadiel čierne (6FJ)

 - stmavené Matrix LED svetlomety vpredu s digitálnou technológiou, stmavené LED 
zadné svetlá, dynamická svetelná animácia a dynamické smerovky vpredu a vzadu; s 
ostrekovačmi vpredu (PXC)

 - fólie Audi kruhy bronz

 - kryt kľúča v čiernom lesklom vyhotovení s nápisom "Q4 e-tron"

Povinné prvky, ktoré je potrebné doobjednať zvlášť:

 - vonkajší lak sivá taifun metalíza

 - Interiér S line pre športové sedadlá v poťahu koža/umelá koža mono.pur 550 vo 
farbe sivá stahl (PWL/FS)

 - športový podvozok (1JC)

Cena pre Q4 50 e-tron 6 647,00 5 539,17 o

PFO edition one modrá gejzír - obsahuje: 6 973,00 5 810,83 o
 - S line exteriér (PY2), s prednou maskou v platinovosivej farbe 

 - disky z ľahkých zliatin Audi Sport 8,5J x 21 vpredu a 9J x 21 vzadu,  5-ramenné-
Rotor, Aero-dizajn, čierne, sústružené pneu vpredu 235/45 R 21, vzadu 255/40 R 
21 (C1P)

 - stmavené sklá od "B" stĺpika (QL5)

 - Ambiente Lichtpaket - balík prídavného osvetlenia interiéru - biele svetlo (QQ8)

 - čierny lesklý obklad na stredovej konzole v priestore ovládačov a čierne lesklé 
aplikácie na dverách vpredu (GT6)

 - kryty vonkajších spätných zrkadiel čierne (6FJ)

 - stmavené Matrix LED svetlomety vpredu s digitálnou technológiou, stmavené LED 
zadné svetlá, dynamická svetelná animácia a dynamické smerovky vpredu a vzadu; s 
ostrekovačmi vpredu (PXC)

 - fólie Audi kruhy čierne

 - kryt kľúča v čiernom lesklom vyhotovení s nápisom "Q4 e-tron"

Povinné prvky, ktoré je potrebné doobjednať zvlášť:

 - modrá gejzír metalíza

 - Interiér S line pre športové sedadlá v poťahu koža/umelá koža mono.pur 550 v  
čiernej farbe (PWL/EI)

 - športový podvozok (1JC)

Cena pre Q4 50 e-tron 6 186,00 5 155,00 o

Exteriérové balíky výbav

PY1
advanced exteriér - obsahuje: nárazníky špecifické pre líniu advanced, kontrastné 
lakovanie spodnej časti (bottom line) vo farbe sivá manhattan metalíza; (len s 
diskami 40Z alebo vyšším stupňom; nie so sériovými diskami; Q4 50 e-tron sériovo)

562,00 468,33 o

PY2

S line exteriér - obsahuje: nárazníky špecifické pre líniu S line, kontrastné lakovanie 
spodnej časti (bottom line) vo farbe sivá manhattan metalíza; označenie S line na 
predných blatníkoch (len s diskami 55J alebo vyšším stupňom; nie so sériovými 
diskami; len so športovým podvozkom 1JC)

1 574,00 1 311,67 o

 - cena pre Q4 50 e-tron 1 012,00 843,33 o

4ZD

Optikpaket schwarz (čierny) - balík exteriérových doplnkov v čiernej farbe  - čierne 
prvky na prednej maske Audi Signleframe a nárazníkoch vpredu a vzadu; čierne 
horizontálne lišty na oknách, čierne strešné nosiče (nie s 4ZP; len s PY1 alebo PY2) 562,00 468,33 o

O - za príplatok; = - sériovo; - - nie je v ponuke pre daný model Platí od 22.4.2021

Porsche Slovakia



Audi Q4 e-tron
Cenník príslušenstva pre zákazníkov 
Modelový rok 2022 str. č. 2

Obj. kód Popis
Cena v EUR      s 

DPH 20%
Cena v EUR 

bez DPH
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4ZP

Optikpaket schwarz plus  (čierny) - balík exteriérových doplnkov v čiernej farbe  
balík exteriérových doplnkov v čiernej farbe  - čierne prvky na prednej maske Audi 
Signleframe a nárazníkoch vpredu a vzadu; čierne horizontálne lišty na oknách, 
čierne strešné nosiče; znaky Audi kruhy a nápisy v čiernom lesklom vyhotovení (nie s 
4ZD; len s PY1 alebo PY2)

787,00 655,83 o

Interiérové balíky výbav

PWA
Interiér pre štandardné sedadlá v poťahu koža/umelá koža mono.pur 550 v  
čiernej farbe obsahuje: 2 349,00 1 957,50 o

 - poťahy sedadiel v kombinácii koža/umelá koža mono.pur 550 v čiernej farbe 
(N1D); stred predných sedadiel a krajných sedadiel vzadu v čiernej koži; bočné časti 
sedadiel, opierky hlavy, stredové sedadlo vzadu a stredová opierka rúk vpredu v 
čiernej umelej koži mono.pur 550; ozdobné pásy na sedadlách v poťahu Mikrofaser 
Dinamica vo farbe sivá stahl; s kontrastným stehom
 - čierny lesklý obklad na stredovej konzole v priestore ovládačov a čierne lesklé 
aplikácie na dverách vpredu (GT6)

 - hliníkové prvky v interiéri (QJ1)

 - Ambiente Lichtpaket - balík prídavného osvetlenia interiéru - biele svetlo (QQ8)

 - obklad interiéru Aluminium Konvergenz antracit (5TD) na palubnej doske; 
ozdobné prvky na palubnej doske a stredovej konzole lakované v platinovosivej farbe 
(seideneffekt)

 - chrómové aplikácie na volante (6F4)

 - opierky rúk vo dverách vpredu a vzadu v umelej koži; s kontrastným stehom 
farebne prispôsobeným interiéru (7HC)

 - nástupné lišty s hliníkovým obkladom vpredu (7M3)

 - zadné sedadlá delené a sklápateľné v pomere 40:20:40 alebo celé; vrátane 
stredovej opierky s držiakmi na poháre (3NT)

 - strop vozidla v látkovom poťahu vo farbe sivá stahl (6NJ)

PWB
Interiér pre štandardné sedadlá v poťahu koža/umelá koža mono.pur 550 vo farbe 
hnedá santos obsahuje: 2 614,00 2 178,33 o

 - poťahy sedadiel v kombinácii koža/umelá koža mono.pur 550 vo farbe hnedá 
santos (N1D); stred predných sedadiel a krajných sedadiel vzadu v koži vo farbe 
hnedá santos; bočné časti sedadiel, opierky hlavy, stredové sedadlo vzadu a 
stredová opierka rúk vpredu v umelej koži mono.pur 550 vo farbe hnedá santos; 
ozdobné pásy na sedadlách v poťahu Mikrofaser Dinamica vo farbe sivá stahl; s 
kontrastným stehom
 - čierny lesklý obklad na stredovej konzole v priestore ovládačov a čierne lesklé 
aplikácie na dverách vpredu (GT6)

 - hliníkové prvky v interiéri (QJ1)

 - Ambiente Lichtpaket - balík prídavného osvetlenia interiéru - biele svetlo (QQ8)

 - obklad interiéru Aluminium Konvergenz antracit (5TD) na palubnej doske; 
ozdobné prvky na palubnej doske a stredovej konzole lakované v platinovosivej farbe 
(seideneffekt)

 - chrómové aplikácie na volante (6F4)

 - opierky rúk vo dverách vpredu a vzadu v umelej koži; s kontrastným stehom 
farebne prispôsobeným interiéru (7HC)

 - nástupné lišty s hliníkovým obkladom vpredu (7M3)

 - zadné sedadlá delené a sklápateľné v pomere 40:20:40 alebo celé; vrátane 
stredovej opierky s držiakmi na poháre (3NT)

 - strop vozidla v čiernom látkovom poťahu (6NQ)

PWC
Interiér pre štandardné sedadlá v poťahu koža/umelá koža mono.pur 550 vo farbe 
béžová pergament obsahuje: 2 349,00 1 957,50 o

 - poťahy sedadiel v kombinácii koža/umelá koža mono.pur 550 vo farbe béžová 
pergament (N1D); stred predných sedadiel a krajných sedadiel vzadu v koži vo farbe 
béžová pergament; bočné časti sedadiel, opierky hlavy, stredové sedadlo vzadu a 
stredová opierka rúk vpredu v umelej koži mono.pur 550 vo farbe béžová 
pergament; ozdobné pásy na sedadlách v poťahu Mikrofaser Dinamica vo farbe sivá 
stahl; s kontrastným stehom
 - čierny lesklý obklad na stredovej konzole v priestore ovládačov a čierne lesklé 
aplikácie na dverách vpredu (GT6)

 - hliníkové prvky v interiéri (QJ1)

 - Ambiente Lichtpaket - balík prídavného osvetlenia interiéru - biele svetlo (QQ8)

(pokračuje)

 - obklad interiéru Aluminium Konvergenz antracit (5TD) na palubnej doske; 
ozdobné prvky na palubnej doske a stredovej konzole lakované v platinovosivej farbe 
(seideneffekt)

O - za príplatok; = - sériovo; - - nie je v ponuke pre daný model Platí od 22.4.2021
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PWC  - chrómové aplikácie na volante (6F4)

(pokračovanie)
 - opierky rúk vo dverách vpredu a vzadu v umelej koži; s kontrastným stehom 
farebne prispôsobeným interiéru (7HC)

 - nástupné lišty s hliníkovým obkladom vpredu (7M3)

 - zadné sedadlá delené a sklápateľné v pomere 40:20:40 alebo celé; vrátane 
stredovej opierky s držiakmi na poháre (3NT)

 - strop vozidla v látkovom poťahu vo farbe sivá stahl (6NJ)

PWD
Interiér pre športové sedadlá v látkovom poťahu Routine čierna/strieborná 
obsahuje: 687,00 572,50 o

 - športové sedadlá vpredu manuálne nastaviteľné (Q1D)

 - látkové poťahy Routine v čiernej farbe; stred sedadiel vpredu a zadných krajných 
sedadie v čierno/striebornom vyhotovení (N5B)
 - čierny lesklý obklad na stredovej konzole v priestore ovládačov a čierne lesklé 
aplikácie na dverách vpredu (GT6)

 - hliníkové prvky v interiéri (QJ1)

 - chrómové aplikácie na volante (6F4)

 - nástupné lišty s hliníkovým obkladom vpredu (7M3)

 - strop vozidla v látkovom poťahu vo farbe sivá stahl (6NJ)

PWE
Interiér pre športové sedadlá v poťahu koža/umelá koža mono.pur 550 v  čiernej 
farbe obsahuje: 2 755,00 2 295,83 o

 - športové sedadlá vpredu manuálne nastaviteľné (Q1D)

 - poťahy sedadiel v kombinácii koža/umelá koža mono.pur 550 v čiernej farbe 
(N4F); stred predných sedadiel a krajných sedadiel vzadu v čiernej koži; bočné časti 
sedadiel, opierky hlavy, stredové sedadlo vzadu a stredová opierka rúk vpredu v 
čiernej umelej koži mono.pur 550; s kontrastným stehom

 - čierny lesklý obklad na stredovej konzole v priestore ovládačov a čierne lesklé 
aplikácie na dverách vpredu (GT6)

 - hliníkové prvky v interiéri (QJ1)

 - Ambiente Lichtpaket - balík prídavného osvetlenia interiéru - biele svetlo (QQ8)

 - obklad interiéru Aluminium Konvergenz antracit (5TD) na palubnej doske; 
ozdobné prvky na palubnej doske a stredovej konzole lakované v platinovosivej farbe 
(seideneffekt)

 - chrómové aplikácie na volante (6F4)

 - opierky rúk vo dverách vpredu a vzadu v umelej koži; s kontrastným stehom 
farebne prispôsobeným interiéru (7HC)

 - nástupné lišty s hliníkovým obkladom vpredu (7M3)

 - zadné sedadlá delené a sklápateľné v pomere 40:20:40 alebo celé; vrátane 
stredovej opierky s držiakmi na poháre (3NT)

 - strop vozidla v látkovom poťahu vo farbe sivá stahl (6NJ)

PWK
Interiér S line pre športové sedadlá v poťahu látka Puls/umelá koža mono.pur 550 
v  čiernej farbe obsahuje: 2 230,00 1 858,33 o

 - športové sedadlá vpredu manuálne nastaviteľné (Q1D)

 - poťahy sedadiel v kombinácii látka Puls/umelá koža mono.pur 550 v čiernej farbe 
s vylisovaným S-emblémom na operadlách predných sedadiel (N2Y); stred predných 
sedadiel a krajných sedadiel vzadu v látkovom poťahu Puls vo farbe 
čierna/strieborná; bočné časti sedadiel, opierky hlavy, stredové sedadlo vzadu a 
stredová opierka rúk vpredu v čiernej umelej koži mono.pur 550 s kontrastným 
stehom vo farbe sivá fels
 - čierny lesklý obklad na stredovej konzole v priestore ovládačov a čierne lesklé 
aplikácie na dverách vpredu (GT6)

 - hliníkové prvky v interiéri (QJ1)

 - Ambiente Lichtpaket - balík prídavného osvetlenia interiéru - biele svetlo (QQ8)

 - obklad interiéru tmavý matný česaný hliník (5TG) na palubnej doske; ozdobné 
prvky na palubnej doske a stredovej konzole lakované v platinovosivej farbe 
(seideneffekt)
 - vyhotovenie volantu - chrómové aplikácie, S-emblém, perforované časti kože a 
kontrastný steh (6F7)

 - nástupné lišty s hliníkovým obkladom vpredu, osvetlené, s S-nápisom (VT5)

 - pedále a opierka na nohu na strane vodiča z ušľachtilej ocele (VF1)

 - strop vozidla v čiernom látkovom poťahu (6NQ)

O - za príplatok; = - sériovo; - - nie je v ponuke pre daný model Platí od 22.4.2021
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Audi Q4 e-tron
Cenník príslušenstva pre zákazníkov 
Modelový rok 2022 str. č. 4

Obj. kód Popis
Cena v EUR      s 

DPH 20%
Cena v EUR 

bez DPH

Q
4

 e
-t

ro
n

 

PWL
Interiér S line pre športové sedadlá v poťahu koža/umelá koža mono.pur 550 v  
čiernej farbe obsahuje: 3 200,00 2 666,67 o

 - športové sedadlá vpredu manuálne nastaviteľné (Q1D)

 - poťahy sedadiel v kombinácii koža/umelá koža mono.pur 550 v čiernej farbe s 
vylisovaným S-emblémom na operadlách predných sedadiel (N4L); stred predných 
sedadiel a krajných sedadiel vzadu v čiernej koži; bočné časti sedadiel, opierky hlavy, 
stredové sedadlo vzadu a stredová opierka rúk vpredu v čiernej umelej koži 
mono.pur 550; s kontrastným stehom 

 - čierny lesklý obklad na stredovej konzole v priestore ovládačov a čierne lesklé 
aplikácie na dverách vpredu (GT6)

 - hliníkové prvky v interiéri (QJ1)

 - Ambiente Lichtpaket - balík prídavného osvetlenia interiéru - biele svetlo (QQ8)

 - obklad interiéru tmavý matný česaný hliník (5TG) na palubnej doske; ozdobné 
prvky na palubnej doske a stredovej konzole lakované v platinovosivej farbe 
(seideneffekt)
 - vyhotovenie volantu - chrómové aplikácie, S-emblém, perforované časti kože a 
kontrastný steh (6F7)
 - opierky rúk vo dverách vpredu a vzadu v umelej koži; s kontrastným stehom 
farebne prispôsobeným interiéru (7HC)

 - nástupné lišty s hliníkovým obkladom vpredu, osvetlené, s S-nápisom (VT5)

 - pedále a opierka na nohu na strane vodiča z ušľachtilej ocele (VF1)

 - zadné sedadlá delené a sklápateľné v pomere 40:20:40 alebo celé; vrátane 
stredovej opierky s držiakmi na poháre (3NT)

 - strop vozidla v čiernom látkovom poťahu (6NQ)

PWM Interiér S line pre športové sedadlá v poťahu Mikrofaser Dinamica/umelá koža 
mono.pur 550 v  čiernej farbe s kosoštvorcovým štepovaním obsahuje: 3 531,00 2 942,50 o

 - športové sedadlá vpredu manuálne nastaviteľné (Q1D)

 - poťahy sedadiel v kombinácii Mikrofaser Dinamica/umelá koža mono.pur 550 v 
čiernej farbe s vylisovaným S-emblémom na operadlách predných sedadiel (N5J); 
stred predných sedadiel a krajných sedadiel vzadu v čiernom poťahu Mikrofaser 
Dinamica; bočné časti sedadiel, opierky hlavy, stredové sedadlo vzadu a stredová 
opierka rúk vpredu v čiernej umelej koži mono.pur 550; s kosoštvorcovým 
štepovaním a  kontrastným stehom vo farbe sivá fels alebo červená express

 - čierny lesklý obklad na stredovej konzole v priestore ovládačov a čierne lesklé 
aplikácie na dverách vpredu (GT6)

 - hliníkové prvky v interiéri (QJ1)

 - Ambiente Lichtpaket - balík prídavného osvetlenia interiéru - biele svetlo (QQ8)

 - obklad interiéru tmavý matný česaný hliník (5TG) na palubnej doske; ozdobné 
prvky na palubnej doske a stredovej konzole lakované v platinovosivej farbe 
(seideneffekt)
 - vyhotovenie volantu - chrómové aplikácie, S-emblém, perforované časti kože a 
kontrastný steh (6F7)
 - opierky rúk vo dverách vpredu a vzadu v umelej koži; s kontrastným stehom 
farebne prispôsobeným interiéru (7HC)

 - nástupné lišty s hliníkovým obkladom vpredu, osvetlené, s S-nápisom (VT5)

 - pedále a opierka na nohu na strane vodiča z ušľachtilej ocele (VF1)

 - zadné sedadlá delené a sklápateľné v pomere 40:20:40 alebo celé; vrátane 
stredovej opierky s držiakmi na poháre (3NT)

 - strop vozidla v čiernom látkovom poťahu (6NQ)

PWN Interiér S line pre športové sedadlá v čiernej koži Feinnappa s kosoštvorcovým 
štepovaním obsahuje: 4 380,00 3 650,00 o

 - športové sedadlá vpredu manuálne nastaviteľné (Q1D)

 - poťahy sedadiel v čiernej koži Feinnappa s vylisovaným S-emblémom na 
operadlách predných sedadiel (N4X); s kosoštvorcovým štepovaním a  kontrastným 
stehom vo farbe sivá fels alebo červená express
 - čierny lesklý obklad na stredovej konzole v priestore ovládačov a čierne lesklé 
aplikácie na dverách vpredu (GT6)

(pokračuje)  - hliníkové prvky v interiéri (QJ1)

O - za príplatok; = - sériovo; - - nie je v ponuke pre daný model Platí od 22.4.2021
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PWN  - Ambiente Lichtpaket - balík prídavného osvetlenia interiéru - biele svetlo (QQ8)

(pokračovanie)

 - obklad interiéru tmavý matný česaný hliník (5TG) na palubnej doske; ozdobné 
prvky na palubnej doske a stredovej konzole lakované v platinovosivej farbe 
(seideneffekt)
 - vyhotovenie volantu - chrómové aplikácie, S-emblém, perforované časti kože a 
kontrastný steh (6F7)
 - opierky rúk vo dverách vpredu a vzadu v umelej koži; s kontrastným stehom 
farebne prispôsobeným interiéru (7HC)

 - nástupné lišty s hliníkovým obkladom vpredu, osvetlené, s S-nápisom (VT5)

 - pedále a opierka na nohu na strane vodiča z ušľachtilej ocele (VF1)

 - zadné sedadlá delené a sklápateľné v pomere 40:20:40 alebo celé; vrátane 
stredovej opierky s držiakmi na poháre (3NT)

 - strop vozidla v čiernom látkovom poťahu (6NQ)

YYB

Kontrastný steh vo farbe červená express Audi Sport (s čiernym interiérom) - 
kontrastný steh a kosoštvorcové štepovanie vo farbe červená express na sedadlách; 
kontrastný steh vo farbe červená express na opierkach rúk vo dverách, stredovej 
opierke rúk vpredu a volante, (len s S3G)

483,00 402,50 o

Ďalšia príplatková výbava
1D7 Príprava na montáž ťažného zariadenia 192,00 160,00 o

1M6
Ťažné zariadenie - machanicky výklopné (uvoľnenie elektricky tlačidlom v 
batožinovom priestore); integrovaná zásuvka umožňuje používanie elektrických 
spotrebičov v prívesnom vozidle počas jazdy.

1 069,00 890,83 o

2Z0 Bez označenia typu a technológie 0,00 0,00 o

2Z7 Bez označenia technológie 0,00 0,00 o

3FU Panoramatické sklenené strešné okno (dvojdielne) 1 473,00 1 227,50 o

6C4 Bočné airbagy vzadu 406,00 338,33 o

9JD Fajčiarska výbava - zapaľovač a odnímateľný popolník vpredu 68,00 56,67 o

PYC Komfortná automatická klimatizácia 3-zónová 665,00 554,17 o

9M3 Tepelné čerpadlo 1 114,00 928,33 o

4E7 Elektrické otváranie a zatváranie veka batožinového priestoru (nie s 4K5 a PG3) 551,00 459,17 o

4E6
Elektrické otváranie a zatváranie veka batožinového priestoru so senzorickým 
otváraním (pohybom nohou)  pre kombináciu s komfortným kľúčom 551,00 459,17 o

4K5 Komfortný kľúč bez funkcie Safelock 529,00 440,83 o

PG3 Komfortný kľúč vrátane funkcie Safelock a alarm 1 069,00 890,83 o

PYV Bezpečnostný balík - obsahuje alarm (7AL) a bezpečnostné skrutky kolies (1PD) 540,00 450,00 o

PYW

Funkčný balík odkladacích priestorov - obsahuje: odkladacie sieťky na zadnej časti 
operadiel predných sedadiel, držiak na poháre vpredu, uzamykateľnú príručnú 
skrinku, sieť v batožinovom priestore, 12V zásuvku v batožinovom priestore, 
variabilnú podlahovú plochu delenú a sklopnnú v pomere 40:60 (QE1); odnímateľnú 
deliacu sieť (3CX)

371,00 309,17 o

VC2 Diaľkové otváranie garáže 282,00 235,00 o

VT4
Nástupné lišty s hliníkovým obkladom vpredu, osvetlené (len s interiérovými balíkmi 
pre štandardné sedadlá a pre športové sedadlá bez interiéru S line) 112,00 93,33 o

Príslušenstvo pre dobíjanie

NJ2 Clip - držiak na stenu pre nabíjaciu sadu 135,00 112,50 o

Asistenčné sytémy

PYK
Asistenčný balík - obsahuje: parkovací systém plus, aktustický aj optický, vpredu a 
vzadu (7X2) 371,00 309,17 o

PYL
Asistenčný balík plus - obsahuje: parkovací systém plus, aktustický aj optický, 
vpredu a vzadu (7X2); kameru vzadu (KA2) a adaptívny tempomat (8T8) 1 845,00 1 537,50 o

O - za príplatok; = - sériovo; - - nie je v ponuke pre daný model Platí od 22.4.2021
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PY7
Asistenčný balík II - obsahuje: parkovací systém plus, aktustický aj optický, vpredu a 
vzadu (7X2); adaptívny tempomat (8T8); asistent jazdy s núdzovým asistentom 
(6I6); (len s PYA alebo PYY a PYG alebo PYH)

1 990,00 1 658,33 o

PYU

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)

1 147,00 955,83 o

Zasklenie
4GW Klimakomfortné čelné sklo akustické a bezdrôtovo vyhrievané 394,00 328,33 o

QL5 Stmavené sklá od "B" stĺpika 450,00 375,00 o

VW6 Akustické zasklenie bočných okien vpredu - zníženie vonkajšieho hluku 135,00 112,50 o

Volanty

2ZQ
Športový kožený volant s dvojitými lúčmi a multifunkciou vrátane funkcie radenia 
(okrúhly, bez chrómových častí) 0,00 0,00 o

Obklad interiéru

5TK
Drevený obklad interiéru - Linde Sediment silbergrau naturell - lipa striebornosivá 
prírodná (nie s interiérom S line) 439,00 365,83 o

5MC Obklad interiéru - vzor sieťovina Technik antracit 646,00 538,33 o

Sedadlá/Zrkadlá

6FJ Kryty vonkajších spätných zrkadiel v čiernej farbe (len s 4ZD) 119,00 99,17 o

PYA

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)

939,00 782,50 o

PYY

Komfortpaket plus - obsahuje: elektricky nastaviteľné predné sedadlá s pamäťou 
(3L5/AI1);  vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, vyhrievané, 
sklápateľné, s automatickou clonou, pamäťou a integrovanými smerovkami 
(6XI/AI1); vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou (4L6); elektricky 
nastaviteľné bederné opierky vpredu (7P1); projekčné osvetlenie v spätných 
zrkadlách (1J2); (len s niektorým z interiérových balíkov)

1 929,00 1 607,50 o

Osvetlenie

8G1 Asistent diaľkových svetiel 112,00 93,33 o

8X8 Ostrekovače predných svetlometov (nie s PXC) 298,00 248,33 o

PXC

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. 

1 270,00 1 058,33 o

QQ8

Ambiente Lichtpaket - balík prídavného interiérového osvetlenia (jednofarebné - 
biele) obsahuje: osvetlenie make-up zrkadielok v slnečnej clone na strane vodiča aj 
spolujazdca, nastupovacie svetlo v spodnej časti dverí vpredu, osvetlenie dverí 
vpredu a vzadu, priestoru v oblasti nôh vpredu a vzadu a kontúry palubnej dosky 
(súčasť niektorých interiérových balíkov výbav PW*)

282,00 235,00 o

QQ9

Ambiente Lichtpaket plus - rozšírený balík prídavného interiérového osvetlenia 
obsahuje: prvky uvedené v QQ8 osvetlené bielym svetlom pričom osvetlenie dverí 
vpredu/vzadu, kontúry na palubnej doske a stredovej konzoly je možné nastaviť vo 
viacerých farbách

394,00 328,33 o

v kombinácii s interiérovými balíkmi PW* obsahujúcimi QQ8 112,00 93,33 o

Disky kolies a pneumatiky

1S3 Sada na lepenie pneumatík (len pre disky do 19") 57,00 47,50 o

O - za príplatok; = - sériovo; - - nie je v ponuke pre daný model Platí od 22.4.2021
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40Z 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 (len s PY1; 
Q4 50 e-tron sériovo) 787,00 655,83 o

55J Disky z ľahkých zliatin 8,0J x 20 vpredu a 9,0Jx20 vzadu,  5-lúčové, Y-dizajn, pneu 
vpredu 235/50 R 20, vzadu 255/45 R 20 (len s PY2) 1 350,00 1 125,00 o

pre Q4 50 e-tron 1 125,00 937,50 o

55K Disky z ľahkých zliatin 8,0J x 20 vpredu a 9,0Jx20 vzadu,  5-lúčové, Y-dizajn, 
grafitovosivé, sústružené, pneu vpredu 235/50 R 20, vzadu 255/45 R 20 1 519,00 1 265,83 o

pre Q4 50 e-tron 1 294,00 1 078,33 o

56H Disky z ľahkých zliatin Audi Sport 8,0J x 20 vpredu a 9,0Jx20 vzadu,  5-V-lúčov, 
Polygon-dizajn, titánovosivé  matné, sústružené, pneu vpredu 235/50 R 20, vzadu 
255/45 R 20 

2 294,00 1 911,67 o

pre Q4 50 e-tron 2 069,00 1 724,17 o

C1P Disky z ľahkých zliatin Audi Sport 8,5J x 21 vpredu a 9,0Jx21 vzadu,  5-ramenné-
Rotor, Aero-dizajn, čierne, sústružené, pneu vpredu 235/45 R 21, vzadu 255/40 R 
21 (súčasť balíka PFO)

3 193,00 2 660,83 o

pre Q4 50 e-tron 2 968,00 2 473,33 o

C5W Disky z ľahkých zliatin Audi Sport 8,5J x 21 vpredu a 9,0Jx21 vzadu,  5-W-lúčové, 
Stern-dizajn, platinovosivé, pneu vpredu 235/45 R 21, vzadu 255/40 R 21 2 743,00 2 285,83 o

pre Q4 50 e-tron 2 518,00 2 098,33 o

Technika
1JC Športový podvozok 247,00 205,83 o

PY8 Dynamik paket - obsahuje: progresívne riadenie (1N7) a Audi drive select (2H5) 450,00 375,00 o

PY9
Dynamik paket plus - obsahuje: podvozok s reguláciou tlmičov (1JP), progresívne 
riadenie (1N7) a Audi drive select (2H5) 1 552,00 1 293,33 o

Infotainment

PYG
MMI Navigation plus - balík obsahuje: MMI navigačný systém plus s MMI touch 
(7UG), Audi virtual cockpit (9S1) a  Ukazovateľ dopravných obmedzení (QR9); (len s 
IT3 alebo IT4)  

2 243,00 1 869,17 o

PYH

MMI Navigation pro - balík obsahuje: MMI navigačný systém plus s MMI touch 
(7UG), Audi virtual cockpit plus (9S9), Ukazovateľ dopravných obmedzení (QR9), 
Audi smartphone interface (IU1) a Head-up displej s rozšírenou realitou (KS3); (len 
s IT3 alebo IT4) 

3 440,00 2 866,67 o

PYX
Smartphone paket  - balík obsahuje: Audi smartphone interface (IU1) a Audi phone 
box (9ZE) 1 142,00 951,67 o

9VS

SONOS prémiový zvukový systém - exkluzívna priestorová reprodukcia zvuku 
prostredníctvom 10 reproduktorov vrátane stredového reproduktora a sobwoofera;  
celkový výkon 580 Watt; s technológiou Frauenhofer Sonamic Panorama 
Algorithmus

787,00 655,83 o

IT3

Audi connect Navigácia & Infotainment plus - služby: prepojenie vozidla s 
internetom prostredníctvom zabudovanej SIM-karty vo vozidle. Umožňuje 
využívanie nasledovných služieb (náklady na dátové pripojenie sú zahrnuté v cene 
služieb) – vyhľadávanie bodov záujmu (POI - Point of Interest), dopravné informácie, 
cestovanie, parkovanie, správy, obmedzenia, kalendár, počasie, ceny pohonných 
hmôt, prediktívne navádzanie k cieľu, prístup na myAudi, prístup k SMS, e-mailom a 
dostupným sociálnym sieťam napr. Twitter, prístup k navigácii prostredníctvom 
Google Earth™, online rozšírienie interakcie prirodzeného jazyka, online 
vyhľadávanie navigačných cieľov, pokročilé zobrazovanie cieľov na 3D mape atď. 
Využívanie služieb ako streamovanie online médií, hotspot WLAN, online rádio, 
streamovanie cez Amazon Alexa vyžaduje zakúpenie dátového balíka. Viac 
informácií nájdete nahttps://www.audi.sk/inovacie/audi-connect/baliky-a-funkcie 
(len s PYG alebo PYH)

282,00 235,00 o

O - za príplatok; = - sériovo; - - nie je v ponuke pre daný model Platí od 22.4.2021

Porsche Slovakia



Audi Q4 e-tron
Cenník príslušenstva pre zákazníkov
Modelový rok 2022 str. č. 8

Obj. kód Popis
Cena v EUR      s 

DPH 20%
Cena v EUR 

bez DPH

Q
4

 e
-t

ro
n

 

IT4

Audi connect Navigácia & Infotainment - služby: prepojenie vozidla s internetom 
prostredníctvom zabudovanej SIM-karty vo vozidle. Umožňuje využívanie 
nasledovných služieb (náklady na dátové pripojenie sú zahrnuté v cene služieb) – 
vyhľadávanie bodov záujmu (POI - Point of Interest), dopravné informácie, 
cestovanie, parkovanie, správy, obmedzenia, kalendár, počasie, ceny pohonných 
hmôt, prediktívne navádzanie k cieľu, prístup na myAudi, prístup k SMS, e-mailom a 
dostupným sociálnym sieťam napr. Twitter,  atď. Využívanie služieb ako 
streamovanie online médií, hotspot WLAN vyžaduje zakúpenie dátového balíka. Viac 
informácií nájdete na https://www.audi.sk/inovacie/audi-connect/baliky-a-funkcie 
(len s PYG alebo PYH)

0,00 0,00 o

Farba laku
Metalíza, perleťový efekt - štandardná ponuka farieb (okrem J6J6) 787,00 655,83 o

C2C2 Sivá kiesel (uni) 0,00 0,00 o

J6J6 Fialová aurora metalíza 1 125,00 937,50 o

FB4
Celolakovaná karoséria - len pre vybrané farby vonkajšieho laku sivá kiesel, biela 
gletscher metalíza, čierna mythos metalíza a modrá navarra metalíza (len s PY1 
alebo PY2)

282,00 235,00 o

Rozlišovacie kódy
S3G Rozlišovací kód Audi exclusive 0,00 0,00 o

Predĺžená záruka (1 rok, max. 90 000km sériovo)

EA6 Predĺžená záruka 2 roky, max. 120 000 km 489,00 407,50 o

EA9 Predĺžená záruka 3 roky, max. 150 000 km 870,00 725,00 o

O - za príplatok; = - sériovo; - - nie je v ponuke pre daný model
Dôležité upozornenie:

Importér si vyhradzuje právo zmeny cien a uvedených informácií bez predošlého upozornenia.                                                

O aktuálnej dostupnosti modelov a výbav sa informujte u Vášho Audi partnera.                                               

Všetky uvedené ceny sú v mene EUR (€), sú odporúčané pre klienta a majú len informatívny a nezáväzný charakter.                                                      

Všetky systémy vozidla pracujú v rámci svojich možností a slúžia na podporu vodiča. Zodpovednosť za priebeh jazdy zostáva stále na vodičovi.                                                           

Pred uzavretím zmluvy so zákazníkom prosíme konzultovať objednávku s dispo-oddelením. Platí od 22.4.2021

Porsche Slovakia



Audi Q4 e-tron
Ponuka farieb lakov a interiéru
Platí od 22.4.2021

Objednávací kód AI AO BH FX EI FS AR

Sedadlá - stredná časť čierna/strieborná čierna béžová pergament hnedá santos čierna sivá stahl čierna
Sedadlá - bočné časti čierna čierna béžová pergament hnedá santos čierna sivá stahl čierna
Steh čierna sivá fels sivá stahl sivá stahl sivá fels béžová saiga červená express
Palubná doska - vrchná časť čierna čierna čierna čierna čierna čierna čierna
Palubná doska - spodná časť čierna čierna čierna čierna čierna čierna čierna
Koberec čierna čierna čierna čierna čierna čierna čierna
Strop sivá stahl sivá stahl sivá stahl sivá stahl čierna sivá stahl čierna

Interiér basis

štandardné sedadlá

PWA
Interiér pre štandardné sedadlá v poťahu koža/umelá koža 
mono.pur 550 v  čiernej farbe

AO

PWB
Interiér pre štandardné sedadlá v poťahu koža/umelá koža 
mono.pur 550 vo farbe hnedá santos

FX

PWC
Interiér pre štandardné sedadlá v poťahu koža/umelá koža 
mono.pur 550 vo farbe béžová pergament

BH

športové sedadlá 

PWD
Interiér pre športové sedadlá v látkovom poťahu Routine vo farbe 
čierna/strieborná

AI

PWE
Interiér pre športové sedadlá v poťahu koža/umelá koža 
mono.pur 550 v čiernej farbe

AO

Interiér S line

PWN
Interiér S line pre športové sedadlá v čiernej koži Feinnappa s 
kosoštvorcovým štepovaním

EI AR

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

EI AR

PWL
Interiér S line pre športové sedadlá v poťahu koža/umelá koža 
mono.pur 550 v  čiernej farbe

EI FS

PWK
Interiér S line pre športové sedadlá v poťahu látka Puls/umelá 
koža mono.pur 550 v  čiernej farbe

EI

Farba vonkajšieho laku Cena v EUR Objednávací 
s DPH 20% kód

sivá kiesel 0,00 C2C2

čierna mythos metalíza 787,00 0E0E

sivá taifun metalíza 787,00 2L2L

modrá navarra metalíza 787,00 2D2D

biela gletscher metalíza 787,00 2Y2Y

modrá geysir metalíza 787,00 5Y5Y

strieborná florett metalíza 787,00 L5L5

fialová aurora metalíza 1 125,00 J6J6

Pred uzavretím zmluvy so zákazníkom prosíme konzultovať objednávku s dispo-oddelením.



Porsche Slovakia, s.r.o
Divízia Audi
Platí od 22.4.2021
Importér si vyhradzuje právo zmeny cien a uvedených informácií bez predošlého upozornenia.                                                
O aktuálnej dostupnosti modelov a výbav sa informujte u Vášho Audi partnera.                                               
Všetky uvedené ceny sú v mene EUR (€), sú odporúčané pre klienta a majú len informatívny a nezáväzný charakter.                                                      
Všetky systémy vozidla pracujú v rámci svojich možností a slúžia na podporu vodiča. Zodpovednosť za priebeh jazdy zostáva stále na vodičovi.                                                           
Pred uzavretím zmluvy so zákazníkom prosíme konzultovať objednávku s dispo-oddelením.


