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1Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce zobrazit Vaši nabídku a 

poradit Vám.

Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit platnost při 

produktových změnách.

Naskenujte QR kód a zobrazte 

si Vaši konfiguraci na Vašem 

mobilním telefonu či tabletu.

0,- Kč

0,- Kč

0,- Kč

942 900,- Kč

Palivo

Diesel

Pohon

Přední pohon

Převodovka

S tronic 7 st.

Výkon

   110 kW / 150 koní

Objem

 1968 cm3

Model

A3 Limuzína Advanced 35 TDI 110kW

Diesel / 2.0 l / 110 kW (150 koní) / S tronic 7 st.

  Spotřeba paliva 4.6 l/100km

  Emise CO2: 121 g/km

Design

 Potah null černá/stříbrná

 Vnější lakování Bílá Ibis

17" litá kola - vícepaprsková
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Hliníková optika v interiéru

orámování výdechů

spínače pro nastavení zrcátek

spínače elektrického spouštěče okna

rámování vnitřního ovládání dveří

přihrádka na mince

Elektromechanický posilovač řízení

Elektromechanická parkovací brzda

Digitální přístrojový štít

Digitální příjem rádia (DAB)

Dekorace platinově šedá

Čalounění stropu z šedé tkaniny

Čalounění sedadel v tkanině Index

středový panel sedadla v kombinaci černá / 

stříbrná

boky a opěrky sedadel v černé barvě

Brzdy 15" vzadu

Boční airbagy vpředu a hlavové airbagy

boční airbagy vpředu integrované do opěradel sedadel a systém hlavových airbagů

airbagy se nafouknou před oblastí bočních oken, a tak mohou chránit cestující 

vpředu a na zadních vnějších sedadlech proti bočnímu nárazu

Bluetooth rozhraní

Bez zadního spoileru

Audi pre sense front

preventivní ochrana hrozící kolize

v 1. fázi upozorní řidiče akustickým a optickým varovným 

signálem

ve 2. fázi dojde k přibrzdění vozu

ve 3. fázi dojde k nouzovému zabrzdění vozu

Audi connect Safety & Service

aktivace tísňového volání v případě nehody a poskytnutí informací o 

vozidle

online služba pro pomoc v případě poruchy vozuidla

Airbagy vpředu s možností deaktivace

airbagu spolujezdce

Advanced nárazník

6 pasivních reproduktorů

17" litá kola - vícepaprsková

velikost 8Jx17

pneumatiky 225/45 R17

12V zásuvka vpředuSériová výbava
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Start-stop systém

Standardní podvozek

Sedadla standardní

Sada nářadí

Sada na opravu pneumatik

Provozní návod

Prodloužená záruka výrobce 4 roky

prodloužení o 2 roky nad zákonnou záruku nebo do nájezdu 120 000 

km

Paket lesklé optiky

okenní lišty z eloxovaného hliníku

Označení modelu a technologie

Nekuřácké provedení

Nástupní prahové lišty, hliníkové

Multifunkční volant - 3ramenný design s

pádly řazení

kožený, manuálně nastavitelný

6 multifunkčních tlačítek

pouze pro verzi s automatickou převodovkou

nelze objednat v kombinaci s aktivním jízdním asistentem 

(6I2)

MMI Radio Plus

10,1" barevný dotykový displej

digitální přístrojová deska s barevným dispejem o velikosti 

10,25"

6 pasivních reproduktorů

2x USB, DAB, Bluetooth

Manuální klimatizace

Manuálně ovládaná dětská pojistka

Manuálně nastavitelná přední sedadla

manuální nastavení výšky sedadla, podélné polohy sedadla, sklonu sedáku a 

opěradla, hlavové opěrky a výšky podavače bezpečnostního pásu

Lékárníčka s výstražným trojúhleníkem a

vestami

Kryty vnějších zrcátek v barvě vozu

Kontrola tlaku v pneumatikách

Klíč s dálkovým ovládáním

spuštění a vypnutí motoru tlačítkem start/stop na středovém 

panelu

ovládací tlačítka parkovací brzdy a (pokud je k dispozici) asistenta pro 

rozjezd
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Zadní opěradlo sklopné v poměru 40:60

Zadní halogenová světla

Vnější zrcátka elektricky nastavitelná a

vyhřívaná

Velurové koberečky vpředu a vzadu

Upozornění na opuštění jízdního pruhu

funkční rozsah 60km/h-250km/h

pomáhá zabránit neúmyslnému vybočení z jízdního pruhu pomoví nápravného 

zásahu

Termoizolační čelní sklo

Světlomety LED přední

denní, potkávací a dálková světla v LED 

technologii

žárovková směrová světla

Světelný a dešťový senzor
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Rozvor

Délka (bez tažného zařízení)

Šířka (bez zrcátek)

Výška (bez podélníků)

Maximální povolené zatížení tažného zařízení

Nejvyšší povolená hmotnost soupravy

Hmotnost nebrzděného přívěsu

Hmotnost brzděného přívěsu (při stoup. max. 

12%)

Maximální povolené zatížení zadní nápravy

Maximální povolené zatížení přední nápravy

Skutečná pohotovostní hmot. podle normy 

2007/46 EU*

Maximální přípustná celková hmotnost

Hlučnost

Maximální rychlost

Převodovka

Pohon

Počet válců

Zdvihový objem

Maximální výkon spalovacího motoru

Palivo

Míst k sezení

Počet dveří

Typ karoserie

Technické údaje Obecné informace

 Sedan

 4

 5

Motor

 Diesel

 110 kW (150 PS)

 1968 cm3

 4

 Přední pohon

 S tronic 7 st.

Jízdní vlastnosti

 228 km/h

 68.00 dB

Hmotnost

 1970 kg

 1510 kg

 1090 kg

 970 kg

 1600 kg

 740 kg

 3570 kg

 80 kg

Rozměry

 1391 mm

 1816 mm

 4493 mm

 2618 mm

Hodnoty spotřeby a emisí
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Emise NOx

Emise částic

Emisní norma  EURO 6 AP

 0.00013 PM

 0.03360 g/km

Technická data byla pro vůz vypočítána v rámci předběžné konfigurace. Není vyloučeno, že se v návaznosti na proces výroby vozu 

nebudou skutečná data odchylovat od dat vypočtených pro konfiguraci.

Zahrnuje 75 kg pro řidiče a hmotnost 90% plné nádrže. Další výbava zvyšuje pohotovostní hmotnost vozu a snižuje tak užitečné 

zatížení. Jedná se o předběžné orientační hodnoty. Skutečné hodnoty dle COC se mohou odchylovat až o 5 % a mohou tak snížit 

užitečnou hmotnost.
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Ceny příslušenství jsou nezávazné, nekartelové a doporučené vč. DPH 21 %, platné do odvolání. Prosím mějte na paměti, že případné nutné náklady na montážní práce a materiál nejsou v cenách obsaženy. Na základě omezení 
dle motoru či výbav nemusí být montáž požadovaného příslušenství u určitého vozu možná. O dostupnosti příslušenství pro vybraný model a termínu dodání se informujte u Vašeho dealera.

Pro aktuální informace o modernizovaných modelech nebo nabídce skladových vozů, prosím, kontaktujte svého nejbližšího prodejce nebo si vyberte svůj nový vůz z nabídky skladových vozů. Upozornění / výhrada k hodnotám 
spotřeby paliva a emisím CO2Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 byly stanoveny dle standardu WLTP a v souladu s platnými předpisy přepočteny do NEDC hodnot. Tyto hodnoty se od katalogových hodnot liší. Jsou určeny pro 
porovnání hodnot CO2 a spotřeby paliva mezi různými typy vozidel. Dodatečná výbava vozu a příslušenství (např. vestavené díly, jiné pneumatiky atd.) mohou měnit relevantní parametry vozidla jako hmotnost, valivý odpor a 
aerodynamiku a ve spojitosti s povětrnostními a dopravními podmínkami a individuálním stylem jízdy mohou ovlivnit spotřebu paliva, spotřebu elektrické energie a emise CO2 jakož i výkonnostní ukazatele vozidla. Prodejce, 
dovozce ani výrobce nenese žádnou odpovědnost za skutečnost, že se v budoucnu nově komunikované hodnoty mohou lišit.Dne 1. září 2018 byl starý standard NEDC (New European Driving Cycle) nahrazen novým standardem 
WLTP pro všechny vozy registrované jako osobní (M1), Od 1. září 2019 dojde k podobné změně i pro vozy s registrací jako nákladní (N1 / N2).

Uvedené údaje emisí CO  zobrazují hodnoty, které byly změřeny v rámci typového schválení EU.2

Poskytnutí informací o pneumatikách je splněním informační povinnosti stanovené právními předpisy, která však nedává kupujícím možnost vybrat si na objednávané vozidlo konkrétní pneumatiku. Konkrétní pneumatiky, jimiž 
bude vozidlo vybaveno určuje výrobce s ohledem na aktuální dodávku ze strany výrobců pneumatik v době výroby vozidla.


