Audi e-tron GT 60 quattro
Cenník príslušenstva pre zákazníkov
Modelový rok 2022

Obj. kód

WCA

Cena v EUR s
DPH 20%

Popis

Cena v EUR
bez DPH

e-tron GT 60
quattro

Akciový balík výbav

Komfort - akciový balík výbav obsahuje:
WCA/QL5 - Stmavené sklá od "B" stĺpika (obsiahnuté v balíku WCA)
WCA/QQ2 - Kontur/Ambiente Lichtpaket plus, viacfarebný (obsiahnuté v
balíku WCA)
Q2J - Športové sedadlá plus vpredu (nutné objednať samostatne)
PXC - Matrix LED svetlomety vpredu s Audi laserlicht technológiou a
dynamickou svetelnou animáciou vpredu a vzadu (nutné objednať
samostatne)
47K - Disky z ľahkých zliatin 9,0J | 11,0J x 20, 5-dvojitých lúčov, Offsetdizajn, čierne, leštené, sústružené, pneu 245/45 | 285/40 R20 (nutné
objednať samostatne)
N7U - Poťahy sedadiel v kombinácii Microfaser Dinamica/umelá koža
mono.pur 550 (nutné objednať samostatne)
7HD - Interiérové prvky v kombinácii koža/Microfaser Dinamica (nutné
objednať samostatne)
7M9 - Nástupné lišty s hliníkovým obkladom vpredu a vzadu, osvetlené, s
nápisom e-tron GT (nutné objednať samostatne)
PCV - Assistenzpaket Parken (parkovanie); (nutné objednať samostatne)
6XK - Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky sklápateľné s automatickou clonou
na oboch stranách (nutné objednať samostatne)
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Komfort - hodnota akciového balíka spolu pre e-tron GT

12 481,00 10 400,83 o

$ZL- Zľava pre e-tron GT

-1 870,00 -1 558,33 o

Pokyny k objednaniu: Vozidlo s výbavou Komfort musí obsahovať kód WCA, Q2J, PXC, 47K, N7U, 7HD, 7M9, PCV,
6XK a $ZL. Cena kódu WCA sa rovná súčtu položiek v ňom obsiahnutých (t.j. 1153,- € s DPH ). Niektoré prvky balíka
je možné nahradiť vyšším stupňom (napr. disky), ale výška uvedenej zľavy sa v tejto súvislosti nemení.

O - za príplatok; = - sériovo;

- - nie je v ponuke pre daný model

Dôležité upozornenie:
Pred uzavretím zmluvy so zákazníkom prosíme konzultovať objednávky s dispo-oddelením.
Importér si vyhradzuje právo zmeny cien a uvedených informácií bez predošlého upozornenia.
Platí od 18.2.2021
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