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Audi e-tron S line 50 quattro 230 kW

Model

 
 

Audi e-tron S line 50 quattro 230 kW

 
 Celková cena 2 283 600,-

Motor

 quattro® Automatik 1 956 900,-
    Výkon: 158 kW / 313 koní

 Kombinovaná spotřeba elektrického proudu: 23.09 kWh/100km

Vnější lakování

2Y2Y Bílá Gletscher 34 800,-

Potah

MP  Potah: S-line interiér
 Vnitřní barva: černá/šedá nit

 Koberec: černá
 Přístrojová deska: černá

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.



 Nabídka ze dne 18.04.2020    Strana 2 od 12

Výbava

11kW nabíječka baterie

20" litá kola - 5ramenný design
velikost 9J x 20
pneumatiky 255/50 R20

2zónová automatická klimatizace
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

4ramenný multifunkční kožený volant s
paralelními rameny

s pádly pro manuální nastavení stupňů rekuperace
12 multifunkčních tlačítek pro ovládání infotainmentu
odstín čalounění volantu barevně sladěný z barvou 
vrchní strany přístrojové desky

Adaptivní sportovní pneumatický podvozek

Airbagy
- čelní airbag pro řidiče a spolujezdce, postranní airbagy 
pro přední sedadla, hlavové airbagy

Akustické čelní sklo

Akustický parkovací asistent vpředu a
vzadu

akustická a optická podpora při parkování
ukazatel odstupu od překážky/okolních stojících vozů 
na horním displeji

Ambientní jednobarevné osvětlení
interiéru

bílé ambientní osvětlení interiéru pomoci LED 
technologie - včetně standardních čtecích lampiček a 
osvětlení kosmetického zrcátka
osvětlení prostoru pro nohy vpředu a vzadu, klik dveří 
a přístrojové desky

Audi connect e-tron services
možnost ovládání vybraných funkcí vozu přes aplikaci 
v mobilním telefonu:
status vozu
jízdní data
vyhledávání vozu
vzdálená nastavení nabíjení
ovládání nezávislé klimatizace
odemknutí a zamknutí vozu
podmínkou pro využívání "remote services" je 
verifikovaný účet na platformě my.audi.com
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Audi connect Navigace & Infotainment
zahrnuje tříletou licenci online služeb doplňující 
základní funkce MMI navigace plus myRoute
Google Earth navigace
dopravní informace online
point-of-interest (POI)
e-tron plánování tras
rozšířené 3D zobrazení budov
informace k nabíjecím stanicím aj. myNetwork
WLAN hotspot
e-mail, kalendář, twitter aj. myInfo
online zpravodajství
počasí myRoadmusic
online media streaming
online a hybridní rádio

Audi music interface pro přední sedadla
dva USB sloty pro nabíjení a datový přenos
umožňuje přehrání hudby z přenosného zařízení 
(smartphone, MP3 přehrávač aj.)

Audi pre sense basic
systém preventivních bezpečnostních opatření v 
kritických jízdních situacích
k preventivním bezpečnostním opatřením patří 
napnutí předních a zadních bezpečnostních pásů, 
úprava nastavení sedadel, zavření oken a 
panoramatického okna, zapnutí výstražných světel

Audi pre sense front
nepřetržitá kontrola provozu před vozidlem
v případě hrozícího střetu před jedoucím vozidlem 
(situační důvod nebo z důvodu nepřiměřené rychlosti)
systém je aktivní přibližně od 5 km/h;
chodce dokáže systém rozeznat do cca 85 km/h a 
vozidla do cca 250 km/h
při zjištění hrozícího střetu je řidič varován vizuálně, 
akusticky a hapticky;
v další fázi následuje automatické varovné přibrždění a 
posléze plné brždění

Audi Soundsystem
6kanálový zesilovač
10 reproduktorů
subwoofer
výkon 180W

Audi Virtual Cockpit
12,3" full-HD digitální přístrojový štít
konfigurace zobrazených informací
zobrazení jízdních dat, služeb Audi connect, navigace 
atd.

Bezpečnostní šrouby kol s indikací
uvolnění

uvolnění šroubů kol je možné pouze s dodaným 
nástavcem
v případě uvolnění šroubu proběhne upozornění na 
dotčené kolo v MMI a digitální přístrojové desce
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Výbava

Bez střešních ližin

Čalounění sedadel v tkanině Effekt
- černá tkanina

Čalounění stropu ze světlé tkaniny

Elektricky ovládané dveře zavazadlového
prostoru

Hlíníkové nástupní lišty
vpředu i vzadu
bez podsvícení a nápisu

Hlíníkové nástupní lišty podsvícené
vpředu i vzadu
s podsvícením a logem S line

Interiérová dekorace šedý grafit

Klíč s dálkovým ovládáním
spuštění a vypnutí motoru tlačítkem start/stop na 
středovém panelu

Kontrola tlaku v pneumatikách
akustické a vizuální upozornění řidiče při ztrátě tlaku v 
pneumatikách v systému MMI a informačním systému 
řidiče

Kryty zrcátek v barvě vozu

LED přední světlomety
LED denní, potkávací, poziční a dálková světla
statická LED směrová světla
statická a dynamická LED světla do zatáček
světla do nepříznivého počasí
světla pro jízdu na dálnici a ve městě
osvětlení jízdní dráhy světlem s barvou podobnou 
dennímu světlu s nízkou spotřebou energie
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MMI navigace plus s MMI touch response
dva dotykové displeje systému MMI (Multi Media 
Interface) k ovládání infotainmentu a funkcí vozu
vrchní 10,1" displej (rozlišení 1540 x 720) pro 
ovládání navigace, médií a funkcí vozu
s haptickou a akustickou odezvou
navigační systém s 3D zobrazením budov a aktualizací 
navigačních podkladů
prediktivní asistent efektivity přizpůsobení rychlosti 
vozu se zapnutým adaptivním tempomatem podle 
dopravního značení a navigačních dat (pouze s 
asistenčním paketem Tour)
TMC dopravní informace
kapacita až pro 10 navigačních mezicílů
jednoduché ovládání infotainmentu hlasovým 
ovládám s rozpoznáním přirozené mluvy
připojení k internetu skrz vestavěný modul s podporou 
LTE/UMTS (nutná vlastní SIM karta s datovým 
tarifem)
WLAN hotspot pro připojení mobilních zařízení
SDXC slot
dva USB-A sloty pro nabíjení a datový přenos
rozhraní Bluetooth

Nabíjecí sada compact
nabíjecí sada s 4,5 m dlouhým nabíjecím kabelem a 
koncovkami pro domácí (230V) a průmyslovou (380V) 
zásuvku
manuální nastavení nabíjecího výkonu (50/100 %)
nabíjecí výkon až 11 kW (v závislosti na napětí v 
zásuvce a příkonu sítě)

Nabíjecí zásuvka na straně řidiče pro
střídavý i stejnosměrný proud

nabíjecí výkon 11 kW pro nabíjení střídavým proudem 
a až 150 kW pro nabíjení stejnosměrným proudem

Nekuřácké provedení
12V zásuvka vpředu a vzadu

Nezávislá klimatizace
nastavení požadované teploty interiéru přes systém 
MMI nebo přes aplikaci v mobilním telefonu

Ostřikovače světlometů

Ovládací prvky v matně černé
ovládací lišta základních funkcí (pod dotykovým 
displejem klimatizace)
ovládací lišta světlometů

Označení modelu a technologie

Paket lesklé optiky
střešní rám a okenní lišty z eloxovaného hliníku
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Prodloužená záruka výrobce 4 roky
prodloužení o 2 roky nad zákonnou záruku a max. do 
nájezdu 120 000 km

Progresivní řízení
zvýšená jízdní dynamika a komfort pomocí přímého 
řízení (např. při zatáčkovitém profilu jízdní trasy) a 
nižší námahy při řízení (např. při parkování)
převodový poměr závislý na úhlu natočení volantu - 
účinek posilovače řízení závislý na rychlosti vozu

Přední kotoučové brzdy 18" ECE

quattro
elektrický pohon všech čtyř kol

Sada na opravu pneumatik

Servisní balíček "Service" 120 000 km /
5 let Zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem:

Inspekční servis
Výměna prachového/pylového filtru
Výměna brzdové kapaliny
Náhradní vůz na 4 dny

S line exteriérový paket s plným
lakováním

Sluneční clona s make-up zrcátkem
osvětlená

Standardní sedadla vpředu
manuální podélné a výškové nastavení sedadla, 
nastavení sklonu opěradla, stehenní opěrky
manuální nastavení hlavových opěrek a výšky 
podavače bezpečnostního pásu

Středová loketní opěrka vpředu

SUV

Tempomat
možnost nastavení konstatní rychlosti v rozmezí 20 - 
200 km/h
lze přepínat mezi funkcí tempomatu a omezovače 
rychlosti

Uchycení dětské sedačky ISOFIX a Top
Tether pro zadní vnější sedadla

Uchycení dětské sedačky ISOFIX pro
sedadlo spolujezdce

Upozornění opuštění jízdního pruhu
zabraňuje neúmyslnému vyjetí z jízdního pruhu skrze 
korigující zásahy do řízení
funkční v přibližném rozmezí 60 - 250 km/h
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Vnější zpětná zrcátka
elektricky nastavitelná a vyhřívaná
s integrovaným LED směrovým světlem

Vnitřní zrcátko automaticky
zatmavitelné, bezrámové

Vypínání airbagu spolujezdce

Volitelná výbava

47B 21" litá kola- 5ramenný turbínový design
tmavý odstín
velikost 9,5Jx21
pneumatiky 265/45 R21

42 900,-

2PF 3ramenný multifunkční sportovní volant,
dole zploštělý

s pádly pro manuální nastavení stupňů rekuperace
12 multifunkčních tlačítek pro ovládání infotainmentu
nelze v kombinaci s asistenčním paketem Tour
odstín čalounění volantu barevně sladěný z barvou 
vrchní strany přístrojové desky

4 700,-

9S9 Audi Virtual Cockpit plus
12,3" full-HD digitální přístrojový štít
konfigurace zobrazených informací
zobrazení jízdních dat, služeb Audi connect, navigace 
atd.
navíc s grafickým profilem "e-tron sport"

4 400,-

IU1 Audi smartphone interface
rozhraní pro zobrazení vybraných aplikací a funkcí 
mobilního telefonu v systému MMI
CarPlay a Android Auto nejsou oficiálně podporovány v 
ČR

8 000,-

9VS Bang & Olufsen Premium Sound System s 3D
zvukem

16 reproduktorů včetně 3D ozvučení, centrálního 
reproduktoru a subwooferu
15kanálový zesilovač s výkonem 705W
prostorový zvuk Fraunhofer Symphoria pro přední 
sedadla s efektem koncertního sálu

33 400,-

2Z0 Bez označení modelu, výkonu a
technologie

0,-

5TG Interiérová dekorace matný broušený
hliník

11 600,-
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Volitelná výbava

PGC Komfortní klíč
spuštění a vypnutí motoru tlačítkem start/stop na 
středovém panelu
komfortní přístup do vozu bez nutnosti aktivního 
ovládní klíče
otevření zavazadlového prostoru bezdotykově 
pohybem nohy pod nárazníkem
zamykání vozidla zvenčí přes dotykový senzor na klice
bez funkce Safelock

23 800,-

6E3 Komfortní středová loketní opěrka vpředu
horizontálně posuvná
s nastavitelným úhlem sklopení

5 800,-

7HF Kožené čalounění vrchní části
přístrojové desky, spodní část interiéru čalouněná 
koženkou

kožené čalounění vrchní části přístrojové desky
koženkové čalounění středové konzole a loketních 
opěrek ve dveřích

10 200,-

6FJ Kryty vnějších zpětných zrcátek v černé
barvě Brillant

3 100,-

QE1 Paket odkládacích prostor pro interiér a
zavazadlový prostor

držák na dva nápoje ve středové loketní opěrce 
zadních sedadel - úložná přihrádka v prostoru 
rezervního dojezdového kola
postranní síťky v zavazadlovém prostoru
flexibilní transportní síť

3 500,-

4ZD Paket černé optiky
- černé exteriérové prvky na předním a zadním nárazníku 
- černý rám masky chladiče Singleframe - černé 
orámování postranních skel - černé prvky v předním a 
zadním nárazníku

provedení se může měnit podle modelu a výbavy

17 400,-

WQS S-line interiér
S-line interiérové prvky - černá tkaninová stropnice 
(6NQ)
koberečky s kontrastním prošíváním
elektricky ovládaná pneumatická bederní opěrka pro 
přední sedadla (7P1)
podsvícené S-line hliníkové nástupní lišty vpředu (VT5)
lze objednat pouze v kombinaci se sportovními (Q1D), 
nebo S-sportovními sedadly (Q4Q) a S-line čalouněním

40 100,-

3S2 Střešní ližiny v černé barvě 16 400,-

6XK Vnější zpětná zrcátka automaticky
zaclonitelná

elektricky vyhřívaná, sklopná a automaticky 
zaclonitelná
s integrovaným LED směrovým světlem
funkce automatického naklopení zrcátka na straně 
spolujezdce při zařazené zpáteční rychlosti

10 200,-
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Volitelná výbava

4A3 Vyhřívání předních sedadel 11 100,-

QL5 Zatmavená skla
zatmavená postranní skla mezi B a C sloupkem
zatmavené zadní sklo

13 100,-

KA2 Zpětná parkovací kamera
zobrazení záběru zadní parkovací kamery v horním 
displeji systému MMI
dynamické zobrazení jízdní dráhy vozu

13 700,-

N7KQ1D Čalounění sedadel Alcantara Frequence /
kůže se sportovními sedadly

středová část předních sedadel, středová část vnějších 
sedadel vzadu a výplně ve dveřích v Alcantaře (černá, 
nebo šedá)
postranní části sedadel, hlavové opěrky, střední 
sedadlo vzadu a přední loketní opěrka v kůži
s vyraženým emblémem "S-line" v opěradlech 
předních sedadel
pouze v kombinaci interiérovým paketem S-line (WQS)
sportovní sedadla s výraznějším tvarováním bočnic 
sedáku a opěradla
manuální podélné a výškové nastavení sedadla, 
nastavení sklonu sedáku, opěradla, stehenní opěrky
manuální nastavení hlavových opěrek a výšky 
podavače bezpečnostního pásu

18 500,-
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Technické údaje

 Motor - typ   0.0 l Elektro

 Výkon    158 kW 313 koní

 Převodovka Automatik

 Pohon quattro®

 Počet dveří 5

 Počet sedadel 5

 Vlastní hmotnost 2370 kg

 Nejvyšší povolená celková hmotnost 3040 kg

 Kombinovaná spotřeba elektrického proudu 23.09 kWh/100km
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Moje financování

Audi Financial Services

  Stav 18.04.2020. Další informace k produktům naleznete na stránkách www.vwfs.cz
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Číslo nabídky

QR kód

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).

VYYYN6 Podle 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.

Vhodnou čtečku QR kódu naleznete v obchodech Apple 
Store nebo Google Play.


