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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 *

 1 494 900,- Kč *

Palivo

Diesel(mild) Hybrid

Pohon

Přední pohon

Převodovka

S tronic 7 st.

Výkon

   120 kW / 163 koní

Objem

 1968 cm3

Model

A6 Avant 35 TDI

Diesel (Mild hybrid) / 2.0 l / 120 kW (163 koní) / S tronic 7 st.

   Spotřeba paliva 5.6 l/100km *

   Emise CO2: 146 g/km *

Design

 Potah null černá

 Vnější lakování Černá Brillant

17" kovaná kola - 10paprskový design
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Audi connect nouzové volání & servis

včetně Audi connect vzdáleného ovládání vozu

Audi connect nouzové volání & servis včetně Audi connect vzdáleného ovládání 

vozu Audi connect nouzové volání & servis zajišťují pocit bezpečí na každé cestě - 

bez ohledu na to, co se stane a kam trasa vede. Například v případě vážné nehody 

Audi connect navigace & infotainment

licence na 3 roky, která může být následně za poplatek prodloužena

Výbava obsahuje následují funkce:

online body zájmu (POI)

online dopravní informace

upozornění na nebezpečí

online informace o počasí

přístup ke kalendáři

myAudi navigace

WLAN-Hotspot (je nutné mít zakoupena data přes myaudi.com nebo přímo na 

audi.cubictelecom.com)

online zprávy

uživatelské profily

více o jednotlivých funkcích se dozvíte na stránkách Audi

Audi connect navigace & infotainment

plus

licence na 3 roky, která může být následně za poplatek prodloužena

Výbava obsahuje na rámec standardního balíčku následují funkce:

navigaci s Google Earth

online vyhledávání navigačních cílů

online hlasové ovládání

vysoce podrobné 3D zobrazení měst (pouze tam, kde je služba dostupná)

online rádio (pro přístup je nutné zakoupit data přes myAudi nebo přímo na audi.

cubictelecom.com)

hybridní rádio

online dopravní informace plus

8 reproduktorů (pasivních)

8 pasivních reproduktorů

celkový výkon 120W

3místné provedení zadních sedadel -

sklopné

zadní opěradla dělená a sklopná v poměru 40:20:40 nebo úplně sklopná

sklopná jednodílná loketní opěrka pro zadní sedadla s úložným prostorem

zadní středové sedadlo s manuálně nastavitelnou hlavovou opěrkou ve tvaru 

písmene "L" pro lepší viditelnost vzad

17" kovaná kola - 10paprskový design

velikost 7,5Jx17

pneumatiky 225/60 R17

Sériová výbava
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Audi drive select s režimem efficiency

Umožňuje řidiči upravovat charakteristiky vozidla zvolením vybraných režimů:

auto

comfort

dynamic

efficiency

individual

Je tak upraveno následující:

posilovač řízení

charakteristika motoru a převodovky

dynamické řízení všech kol (pokud je objednáno)

podvozek s nastevitelnými tlumiči (pokud je objednán)

adaptivní pneumatický podvozek (pokud je objednán)

pohon všech kol quattro se sportovním diferenciálem (pokud je objednán)

pohon všech kol quattro s technologií ultra (pokud je objednán)

adaptivní tempomat (pokud je objednán)

Světlomety Matrix / HD Matrix LED (pokud jsou objednány)

A také další standardní a volitelná výbava.

dojde k automatickému tísňovému volání do centra tísňového volání. Informace o 

vozidle jsou tam automaticky přeneseny, aby pomohly zajistit co nejrychlejší 

pomoc. V případě poruchy vozidla nebo malé havárieje možné přivolat asistenčí 

službu pomocí online zavolání, která Vám ihned poskytne pomoc.

Paket zahrnuje následující funkce:

Audi connect nouzové volání

Online přivolání asistenční služby

Pomoc při likvidaci škod Audi

Online sjednání návštěvy servisu Audi

Audi connect vzdáleného ovládání vozu

Tato služba propojuje vozidlo se smartphonem. Prostřednictvím aplikace myAudi 

je možný přístup k vozidlu, zobrazení poslední parkovací pozice a také na dálku 

zjistit aktuální stav vozidla. To zahrnuje informace, které se váží na daný typ vozu 

jako například aktuální dojezd, aktuální stav nádrže, aktuální počet najetých 

kilometrů, kdy má proběhnou další prohlídka vozu a informace o tom, zda jsou 

dveře a okna zavřená. V případě potřeby je možné vozidlo vzdáleně odemknout 

nebo zamknout. Také je možné vzdáleně aktivovat nezávislé topení. Z online 

připojení může získat výhody i některá vybraná výbava, například do Vašeho 

smartphonu mohou být zasílány notifikace o aktivaci alarmu.

Audi connect vzdálené ovládání vozu zahrnuje následují funkce:

Parkovací poloha

Informace o stavu vozidla a údaje o jízdě

Odemykání a zamykání na dálku

Ovládání nezávislého topení na dálku

Notifikace o aktivaci alarmu
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Bezrámové vnitřní zpětné zrcátko

automaticky zatmavitelné

Bezpečnostní šrouby kol s indikací

uvolnění

uvolnění šroubů kol možné pouze s dodaným nástavcem

v případě uvolnění šroubu proběhne upozornění na dotčené kolo v MMI a 

informačním systému řidiče

Bez kožené výbavy

Audi pre sense front

Využívá data z přední kamery a na jejich základě vyhodnocuje riziko hrozící kolize 

zpředu. V rámci systémových limitů a v závislosti na situaci a rychlosti může 

asistent varovat před hrozící kolizí nebo zahájit brzdění. Systém je aktivní 

přibližně od 5 km/h. Chodci a cyklisté mohou být detekováni do rychlosti cca 85 

km/h a vozidla do rychlosti 250 km/h. V případě hrozící kolize systém varuje řidiče 

vizuálně, akusticky a hapticky, pokud je to nutné, zvýší brzdou sílu nebo zahájí 

brzdění tak, aby se snížila rychlost při níž dojde ke kolizi nebo aby se kolizi 

předešlo úplně.

V případě hrozící srážky jsou také aktivována bezpečnostní opatření za účelem 

ochrany pasažérů vozidla jako napnutí bezpečnostních pásů vpředu, pokud je 

objednána výbava "Boční airbagy vzadu, napnutí bezpečnostních pásů"(4X9), 

dojde k napnutí bezpečnostních pásů i u zadních sedadel, upravení nastavení 

sedadel vpředu, zavření oken a panoramatické střechy (pokud je objednána) a jsou 

aktivována výstražná světla, aby varovala ostatní účastníky provozu. Zároveň 

zvyšuje komfort při používání bezpečnostního pásu.

Audi pre sense basic

V případě hrozící srážky jsou aktivována bezpečnostní opatření za účelem ochrany 

pasažérů vozidla jako napnutí bezpečnostních pásů vpředu, pokud je objednána 

výbava "Boční airbagy vzadu, napnutí bezpečnostních pásu" (4X9), dojde k napnutí 

bezpečnostních pásů i u zadních sedadel, upravení nastavení sedadel vpředu, zavření 

oken a panoramatické střechy (pokud je objednána) a jsou aktivována výstražná 

světla, aby varovala ostatní účastníky provozu. Zároveň zvyšuje komfort při používání 

bezpečnostního pásu.

Audi music interface

dva USB sloty pro nabíjení a datový přenos

umožňuje přehrání hudby z přenosného zařízení (smartphone, MP3 přehrávač 

aj.)

Režim "efficiency" aktivuje základní nastavení pro motor, převodovku, klimatizaci 

a adaptivní tempomat (pokud je objednán), aby bylo dosaženo nižší spotřeby 

paliva.

Režim "individual" umožňuje dle potřeby kombinovat různá nastavení pro všechny 

systémy.

Pokud má vozidlo adaptivní pneumatický podvozek, tak je v menu dostupná také 

funkce "Zdvihu" ("Raise").
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Informační systém řidiče se 7" HD

barevným displejem

Displej zahrnuje:

digitální ukazatel rychlosti vozidla

Hlavové opěrky vpředu

Hlavice volící páky potažená kůží

barva kůže dle zvolené interiérové 

kombinace

Elektricky ovládané víko zavazadlového

prostoru

otevření pomocí tlačíka na klíči vozidla, ve dveřích na straně řidiče nebo na víku 

zavazadlového prostoru

zavření pomocí tlačítka na víku zavazadlového prostoru

ve spojení s Komfortním klíčem je možné otevřít / zavřít víko zavazadlového 

prostoru pohybem nohy

programovatelný úhel otevření (pouze Avant a Allroad)

Elektricky nastavitelná bederní opěrka

ve čtyřech směrech

Digitální příjem rádia

příjem digitálního rádiového vysílání nad rámec analogového příjmu

příjem standardu DAB, DAB+ a DMB Audio

zobrazení doplňujících informací vysílání (interpret, cover, počasí) v systému MMI

druhý DAB tuner určený pro vyhledávání alternativních frekvencí rozhlasových 

stanic

Dekorace lakovaná v grafitově šedé

optice

na přístrojové desce, části dveří a středové konzoli bez krytu držáku 

nápojů

Čelní sklo z vrstveného termoizolačního

skla

Čelní airbag řidiče a spolujezdce s

možností deaktivace airbagu spolujezdce

Čalounění stropu ze světlé tkaniny

Boční a zadní okna z termoizolačního

skla

zadní sklo vyhřívané s časovým spínačem

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
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Mild-hybrid technologie (MHEV)

Mild-hybrid soustava

pro 4válcové motory 12V soustava

pro 6válcové motory 48V soustava

Manuálně nastavitelná přední sedadla

Lékárníčka s výstražným trojúhleníkem a

vestami

LED zadní světla se statickými LED

směrovými světly

Kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě

vozu

Kontrola tlaku v pneumatikách

akustické a vizuální upozornění řidiče při ztrátě tlaku v pneumatikách v systému 

MMI a informačním systému řidiče

Koberečky vpředu a vzadu

Klimatizace 2zónová automatická

rozdělené ovládání klimatizace pro stranu řidiče a 

spolujezdce

klimatizace zadního prostoru výdechy ve středové konzoli

odmrazovací průduchy pro přední a postranní skla

kombinovaný filtr znečištění a jemných prachových částic

Klíč s dálkovým ovládáním bez funkce

Safelock

bezklíčové spuštění a vypnutí motoru tlačítkem start / stop na středovém panelu

odemykání a zamykání vozidla pomocí klíče (dveře, víko zavazadlového prostoru, 

víko palivové nádrže)

komfortní funkce otevření / zavření oken pomocí tlačítka odemknout / zamknout 

na klíči

ukazatel času, ujeté vzdálenosti, venkovní teploty, varování při nedostatku paliva 

včetně hodnoty zbývajícího dojezdu

doporučení na změnu rychlostního stupně v případě, že je zvoleno manuální 

řazení

aktuální rádiovou stanici nebo název písně, seznam rádiových stanic a médií

telefonní menu

informace z navigace a asistečních systémů řidiče

Informační systém řidiče s krátkodobou a dlouhodobou pamětí poskytuje 

informace o průměrné a současné spotřebě paliva, hodnotě zbývajícího dojezdu, 

průměrné rychlosti, době trvání jízdy a ujeté vzdálenosti. Integrovaný asistent 

efektivity pomáhá řidiči poskytováním souhrných dat o spotřebě a tipů na 

úspornější jízdu. Včetně asistenta pozornosti.
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Multifunkční kožený volant bez pádel

MMI navigace plus s MMI touch response

dva dotykové displeje systému MMI (Multi Media Interface) k ovládání 

infotainmentu a funkcí vozu

horní displej o velikost 10,1" displej (1540 x 720)

spodní 8,6" displej (1280 x 640) pro ovládání klimatizace a komfortních funkcí, 

funkce rozpoznání psaného textu a seznam oblíbených položek

oba displeje poskytují haptickou a akustickou odezvu

portofolio služeb Audi connect navigace & infotainment plus

jednoduché ovládání infotainmentu hlasovým ovládáním s rozpoznáním přirozené 

mluvy

příjem AM / FM / DAB+

využití navigačních dat pro předvídavou a efektivní jízdu např. rychlostní limity a 

poloměry zatáček

kapacita až pro 10 mezicílů

2 USB-C porty s datovou i nabíjecí funkcí

rozhraní Bluetooth pro telefonování i streamování hudby

8 reproduktorů s výkonem 120W

automatické nastavení hlasitosti v závislosti na rychlosti

Osobní profily

V osobním profilu je možné si do vozidla uložit různá nastavení například 

nastavení ergonomie, infotainmentu nebo podvozku. Je možné nastavit až 6 

různých osobních profilů prostřednictvím systému MMI. Při opuštění vozidla se 

poslední zvolený profil uloží ke klíči vozidla. Při odemykání vozu se objeví 

personalizovaný pozdrav v Audi virtual cockpitu plus a načtou se nastavení 

přiřazená ke klíči vozidla. Počet uložených nastavení vozidla závisí na zvolené 

výbavě. Osobní nastavení je v závislosti na výbavě vozu uloženo k systému 

infotainmentu, ergonomii (sedadla,vnější zpětná zrcátka, pozice volantu), 

interiérovému osvětlení, klimatizaci, ozvučení, asistenčním systémům řidiče, 

světlometům, Head-up displeji a informačnímu systému řidiče.

Mild-hybridní technologie umožňuje použití hybridních funkcí u konvenčních 

motorů TFSI a TDI. Řemenem připojený startovací generátor (BAS) a 

lithiumiontová baterie pomáhají snižovat spotřebu paliva a emise CO2 zvýšením 

rekuperace a vypnutím spalovacího motoru, pokud je rychlost vozidla nižší než 

160 km/h (až 40 sekund plachtění). Pomocí permanentně řemenem ke 

spalovacímu motoru připojeného startovacího generátoru, může být motor 

nastartován s větším pohodlím a nižšími vibracemi. Funkce start/stop může být u 

TFSI motorů s automatickou převodovkou použita do rychlosti 22 km/h a do 15 km

/h u všech ostatních motorů/převodovek. Elektronika motoru spojuje různé 

elektronické systémy v závislosti na výbavě vozu např. senzory monitorující vozidla 

jedoucí vpředu nebo navigační data, aby zajistila fázi volnoběhu přizpůsobenou 

konkrétní jízdní situaci.

V závislosti na motoru/vozidle: 6válcové motory využívají 48V palubní síť a 

4válcové motory 12V palubní síť.
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Parkovací senzory vpředu a vzadu

akustická a optická podpora při parkování

Paket lesklé optiky

lem mřížky chladiče Audi Singleframe v hliníkové optice

elementy v předním a zadním nárazníku v hliníkové 

optice

orámování oken v eloxovaném hliníku

chromovaná linie spojující zadní světlomety

Označení modelu, výkonu a technologie

Ovládací prvky v matné černé barvě

ovládací lišta asistenčních systémů

parkovací brzda a asistent rozjezdu

centrální zamykání vpředu a vzadu

otevírání kapoty, víka zavazadlového prostoru a víčka palivové nádrže, spínače 

ovládání oken

ovládací lišta základních funkcí (pod dotykovým displejem klimatizace)

ovládací lišta světlometů

Osvětlení interiéru

střešní modul vpředu a vzadu včetně čtecích lampiček (s kapacitními 

snímači)

osvětlené make-up zrcátko pro řidiče a spolujezdce

vstupní osvětlení na spodní straně dveří vpředu a vzadu

osvětlení vnitřních klik dveří vpředu a vzadu

osvětlení odkládacího prostoru v přední středové konzoli

osvětlení odkládací přihrádky v přístrojové desce

osvětlení prostoru pro nohy vpředu a vzadu

osvětlení zavazadlového prostoru vpravo a vlevo

osvětlení ve dveřích zavazadlového prostoru

Objem palivové nádrže 73 l

Nekuřácké provedení

12V zásuvka vpředu a vzadu

Nástupní hliníkové prahové lišty vpředu

a vzadu

Nádrž na AdBlue® 24 l

pro dieselové motory s SCR technologií ke snížení oxidů dusíku ve výfukových 

plynech

řazení

4ramenný design

12 multifunkčních tlačítek

manuálně nastavitelná výška a vzdálenost od řidiče

barva volantu a volicí páky je barevně sladěna s vrchní částí přístrojové 

desky
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Sedadla standardní vpředu v tkanině

Effekt

manuální podélné a výškové nastavení sedadla a nastavení sklonu opěradla

manuální nastavení hlavových opěrek a výšky podavače bezpečnostního pásu

elektricky nastavitelná bederní opěrka ve čtyřech směrech

Sada nářadí

Sada na opravu pneumatik

s 12V kompresorem a lepicím prostředkem na 

pneumatiky

nejvyšší rychlost po provedené opravě 80 km/h

Rozhraní Bluetooth

umožňuje připojení mobilních telefonů přes rozhraní Bluetooth

telefonování přes střešní mikrofon a reproduktor

připojení dvou telefonů (2 x HFP / PBAP)

Bluetooth audio streaming (A2DP)

zobrazení příchozích SMS a e-mailů (MAP, nelze pro zařízení s iOS)

ovládání přes MMI, multifunkční volant nebo hlasové ovládání 

telefonu

Přední kotoučové brzdy 16"

Provozní návod

Progresivní řízení

Zvyšuje jízdní dynamiku a komfort jízdy díky přímější charakteristice řízení (např. na 

klikatých venkovských cestách) a redukuje úsilí vynaložené na řízení (např. při 

parkování). Působivá jízdní charakteristika díky poměru řízení založeném na úhlu 

řízení a řízení citlivém na rychlost. Výběr z různých režimů pomocí Audi drive select.

Progresivní řízení

proměnlivý převodový poměr řízení

zlepšená dynamika a jízdní komfort

Prodloužená záruka výrobce 4 roky

prodloužení o 2 roky nad zákonnou záruku a max. do nájezdu 120 000 

km

Pohon předních kol

Podlaha zavazadlového prostoru

podlaha zavazadlového prostoru s kolejnicemi vlevo a vpravo

4 upevňovací body, které lze podle potřeby umístit do kolejnicového systému

napínací popruh na pravé straně zavazadlového prostoru pro zajištění předmětů 

proti pohybu

síť na levé straně zavazadlového prostoru

2 háčky vlevo a vpravo

ukazatel odstupu od překážky/okolních stojících vozů na horním displeji

k aktivaci může dojít zařazením zpátečky, stiknutím tlačítka na středové konzoli 

nebo automaticky při rychlosti pod cca 10 km/h (pokud je nastaveno)
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Tempomat včetně omezovače rychlosti

Tempomat

funkčnost systému od cca 20 km/h do 250 km/h

systém reguluje rychlost úpravou výkonu motoru nebo aktivními konstatními 

brzdnými zásahy, pokud to motor a brzdný výkon dovolí

ovládání pomocí samostané páky na sloupku řízení

nastavená rychlost je zobrazena v informačním systému řidiče

v kombinaci s MMI navigací využívá systém navigační data,a tím řídí tah motoru 

nebo případně fázi volnoběhu, a tím podporuje úsporu paliva

Omezovač rychlosti

Systém Start-Stop

Pomáhá snižovat spotřebu paliva a emise CO2 vypnutím motoru, pokud vozidlo stojí 

např. na semaforech. Aby byl motor znovu nastartován, je nutné uvolnit brzdový 

pedál. Může být kdykoliv deaktivován pomocí tlačítka.

Světlomety LED vpředu

Osvětlují jízdní dráhu světlem s barvou podobnou dennímu světlu. Vyznačují se 

nízkou spotřebou energie.

Obsahují následující funkce

LED denní světla

LED obrysová světla

LED potkávací světa

LED dálková světla

LED světla do každého počasí

žárovková směrová světla

Střešní ližiny z eloxovaného hliníku

Středová loketní opěrka vpředu

Standardní skla

Standardní podvozek

Pro vysokou úroveň jízdního komfortu kombinovanou s dobrými jízdními 

vlastnostmi. Tlumiče a vinuté pružiny na přední a zadní nápravě.

5prvkové zavěšení přední nápravy;

nízká hmotnost; stabilizátor; rám přední nápravy je pevně přišroubován ke 

karoserii

5prvkové zavěšení zadní nápravy s nezávislým zavěšením kol; nízká hmostnost; 

stabilizátor; rám zadní nápravy je pružně namontován

Standardní exteriér

Sluneční clony vpředu

s osvětleným make-up zrcátkem na straně řídiče a 

spolujezdce

čalounění středové části předních a zadních vnějších sedadel v černé tkanině 

Effekt

čalounění boční části sedadel, zadního středového sedadla, hlavových opěrek a 

přední středové loketní opěrky v černé univerzální tkanině
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Vyhřívání sedadel vpředu

vyhřívaná středová část sedadel vpředu

individuální víceúrovňové nastavení pro řidiče a 

spolujezdce

Vnější zpětné zrcátko vpravo konvexní

Vnější zpětná zrcátka elektricky

nastavitelná

vyhřívaná

s integrovaným LED směrovým světlem

Upozornění na opuštění jízdního pruhu

systém zabraňuje v rámci systémových hranic neúmyslnému vyjetí z jízdního 

pruhu pomocí drobných korekcí řízení, pokud je aktivován a řidič nedal směrový 

signál

systém na neúmyslné vyjetí upozorní také pomocí vibrací do volantu (lze vypnout)

funkční v přibližném rozmezí 60 - 250 km/h

Uchycení dětské sedačky ISOFIX pro

sedadlo spolujezdce

Uchycení dětské sedačky ISOFIX a Top

Tether pro zadní vnější sedadla

zabraňuje překročení nastavené rychlosti (od cca 30 km/h)

omezovač lze kdykoliv překonat důrazným prošlápnutím plynového pedálu (kick-

down)
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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

 Kombi

 5

 5

Motor

 Diesel(mild) Hybrid

 120 kW (163 PS)

 1968 cm3

 4

 Přední pohon

 S tronic 7 st.

Jízdní vlastnosti

 219 km/h

 68.00 dB

Hmotnost

 2330 kg

 1809 kg

 1170 kg

 1215 kg

 2000 kg

 750 kg

 4330 kg

 95 kg

Rozměry

 1432 mm

 1886 mm

 4939 mm

 2932 mm

Hodnoty spotřeby a emisí
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Emise NOx

Emise částic

Emisní norma  EURO 6 AP

 0.00056 PM

 0.01920 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.

V současné době nelze vypočítat přesnou spotřebu a hodnoty CO .2


