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

Obj. kód Popis Batéria Výkon Krútiaci moment Cena v EUR Cena v EUR

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

F83RJ7 e-tron GT 60 quattro 93,4kW (brutto) 85,2kW(netto) 350kW 630Nm 99 990,00 83 325,00

Dôležité upozornenie:

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

Importér si vyhradzuje právo zmeny cien a uvedených informácií bez predošlého upozornenia. Platí od 18.2.2021

Povinná výbava pre e-tron GT: B59 EA3 FP0 GA2 KM2 NW1 I4R IT3 IU1 QV3 VI6 0XM 1G8 1EX 3A1 4A3 4L6 4UF 6K8 6I3 76H 8G1 9M3 9P6

Porsche Slovakia
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Audi e-tron GT  60 quattro
Sériová výbava
Modelový rok 2022 str. 1
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Bezpečnosť

Airbag vodiča a spolujazdca =

Bočné airbagy vpredu a vzadu =

Hlavové airbagy vpredu a vzadu =

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 

=

Audi pre sense basis - v prípade hroziacej kolízie dotiahne bezpečnostné pásy, zatvorí okná a rozsvieti výstražné svetlá =

ESC elektronický stabilizačný program =

ASR protipreklzový systém =

ABS brzdy s antiblokovacím systémom =

EBV brzdy s elektronickým rozdeľovaním brzdnej sily =

EDS elektronická uzávierka diferenciálu =

Technika

quattro - plne elektrický pohon všetkých štyroch kolies =

Podvozok s reguláciou tlmičov =

Audi drive select =

Elektromechanický posilňovač riadenia - zvýšuje dynamiku jazdy a komfort pomocou priameho riadenia (napr. v zákrutách) a nižšia
námaha pri riadení (napr. pri parkovaní); prevodový pomer závislý od uhla natočenia volantu; účinok elektromechanického posilňovača riadenia je 
závislý od rýchlosti vozidla

=

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním =

Komfortný kľúč so senzorickým otváraním batožinového priestoru =

Elektronický imobilizér =

Elektromechanická parkovacia brzda =

Plne elektrický pohon =

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

400-Volt - boost converter plus =

Tepelné čerpadlo =

Asistenčné systémy

Tempomat s obmedzovačom rýchlosti =

Akustický parkovací systém vpredu a 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

=

Osvetlenie

LED svetlomety vpredu =

LED zadné svetlá s dynamickými smerovkami =

Asistent dialkových svetiel =

Svetelný a dažďový senzor =

Štandardné osvetlenie interiéru - stropný modul vpredu vrátane svetiel na čítanie, make-up zrkadlá, nástupné svetlo v spodnej časti dverí vpredu 
a vzadu, osvetlená príručná skrinka, priestor nôh vpredu a vzadu, vnútorné kľučky dverí vpredu a vzadu, osvetlenie batožinového priestoru vpravo 
a vľavo

=

Vnútorná výbava

Komfortná automatická klimatizácia 3-zónová =

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. 

=

Ovládacie prvky (tlačidlá) v čiernej matnej farbe - lišta s ovládacími tlačidlami pod dotykovým displejom klimatizácie a lišta s ovládačmi svetiel =

Akustické čelné sklo =

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou, bezrámové =

Športový kožený volant 3-ramenný s multifunkciou plus, s funkciou radenia, v spodnej časti zrezaný =

Slnečné clony vrátane osvetlených make-up zrkadielok =

Stredová opierka rúk vpredu =

Koberčeky vpredu a vzadu =

Nefajčiarska verzia výbavy (bez zapaľovača a popolníka); 12V zásuvka vpredu =

Nástupné lišty hliníkové vpredu a vzadu, neosvetlené, s nápisom e-tron GT =

Platí od 18.2.2021
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Audi e-tron GT  60 quattro
Sériová výbava
Modelový rok 2022 str.2
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Sedadlá

Športové sedadlá vpredu, elektricky nastaviteľné =

Vyhrievané predné sedadlá s oddelenou reguláciou pre vodiča a spolujazdca =

Zadné sedadlá delené a sklápateľné v pomere 40:20:40 alebo úplne; stredová opierka rúk vzadu sklápateľná s úložným priestorom =

Ukotvenie detskej sedačky ISO FIX a i-Size vzadu na krajných sedadlách vrátane dodatočného ukotvenia Top Tether =

Deaktivátor airbagu spolujazdca =

Päťmiestna verzia =

Poťahy a obklady

Poťahy v kombinácii koža/umelá koža mono.pur 550 =

Strop vozidla v čiernom látkovom poťahu =

Obklad interiéru -  lak sivý graphit =

Interiérové prvky v umelej koži - vrchná časť palubnej dosky vrátane krytky prístrojov, parapety dverí, opierky rúk vo dverách, obklad dverí a 
obklad stredovej konzoly v čiernej umelej koži s čiernym obšitím

=

Infotainment

MMI navigačný systém plus s MMI touch response - s online akutalizáciou dát prostredníctvom myAudi, 3D zobrazenie máp, TMC dopravné 
informácie, systém aktívne monitoruje jazdu (obmedzenia, preťaženie trasy, a pod.), kapacita až 10 navigačných medzicieľov, 2 x USB C pre dáta a 
dobíjanie vpredu a 2 x USB s dobíjacou funkciou vzadu

=

MMI Radio plus s MMI touch response =

Farebný dislplej 10,1" (1540x720) s akustickou a haptickou odozvou =

Audi virtual cockpit s farebným displejom 12,3" s možnosťou zobrazenia navigácie; 3 možnosti nastaveni: e-tron, klasik, sport =

Audi sound systém - zvukový systém, max. výkon spolu 150W =

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 smartphone interface  - umožňuje prepojenie smartfónu s vozidlom a komfortné zobrazenie obsahu prostredníctvom USB pripjenia na MMI-
displeji; ovládanie je možné cez MMI prípadne hlasom prostredníctvom smartfónu

=

Audi connect Navigation & Infotainment so zabudovanou SIM kartou: prepojenie vozidla s internetom  - systém umožňuje vyhľadávanie 
informácií o rôznych bodoch záujmu (POI - Point of Interest) ako napr.  doprava, cestovanie, parkovanie, správy, obmedzenia, kalendár, počasie, 
ceny pohonných hmôt, streamovanie online médií;   prediktívne navádzanie k cieľu, rozšírené zobrazenie POI, hotspot WiFi, prístup na myAudi, 
prístup k SMS, e-mailom a dostupným sociálnym sieťam napr. Twitter; (systém je závislý od lokálneho pokrytia)

=

Audi connect Safety & Service a Audi connect Remote & Control: možnosť ovládania vybraných funkcií pomocou aplikácie myAudi v mobilnom 
telefóne. Prostredníctvom služieb Safety & Service je možné spustiť tiesňové volanie, online volanie v prípade poruchy vozidla či online 
komunikácia vozidla so servisom. Služby Remote & Control umožňujú diaľkové zamknutie/odomknutie vozidla, sledovanie statusu vozidla, 
vyhľadanie parkovacej pozície vozidla, vzdialené nastavenie nabíjania (pre vozidlá BEV a PHEV), ovládanie nezávislej klimatizácie. Podmienkou 
funkčnosti je verifikovaný účet na my.audi.com

=

Rádiový tuner digitálny =

Vonkajšia výbava

Panoramatické strešné okno =

Kryty vonkajších spätných zrkadiel lakované vo farbe vozidla =

Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné a vyhrievané =

Integrované LED smerovky vo vonkajších spätných zrkadlách =

Determálne sklá =

Ozdobné lišty okolo okien čierne matné =

Bez strešných nosičov =

Celolakovaná karoséria =

Predná maska Audi Singleframe s výplňou vo farbe sivá Hekla =

Disky kolies, pneumatiky a brzdové systémy

Systém kontroly tlaku v pneumatikách - stav tlaku jednotlivých pneumatík je možné zobraziť prostredníctvom MMI =

Bezpečnostné skrutky kolies vrátane rozpoznania uvoľnených/chýbajúcich skrutiek, zobrazenie na palubnom počítači =

Sada na lepenie pneumatík TMS, kompresor 12V; maximálna povolená rýchlosť po oprave 80km/h =

Disky z ľahkých zliatin 8,0J | 10,0J x 19,  5-segmentov, Aero-dizajn, platinovosivé, pneu 255/55 | 275/45  R19  =

Oceľové brzdy vpredu a vzadu so strmeňmi v čiernej farbe - priemer brzdových kotúčov 360mm (18") so 6-piestovými strmeňmi vpredu a 358 mm 
so 4-piestovými strmeňmi vzadu; 

=

Výstražný trojuholník =

Platí od 18.2.2021
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Audi e-tron GT  60 quattro
Sériová výbava
Modelový rok 2022 str.3
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Špeciálna výbava e-tron

Nabíjacia zásuvka 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 (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.

=

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 s výkonom až do 11 kW (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.

=

2.  nabíjacia zásuvka (AC) na strane spolujazdca (Upozornenie: nie je možné súčasné nabíjanie z oboch strán) =

Mode 3 kábel 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

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

Dôležité upozornenie:

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

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

Platí od 18.2.2021

Porsche Slovakia

#Internal



Audi e-tron GT  60 quattro
Cenník príslušenstva pre zákazníkov 
Modelový rok 2022 str. č. 1

Obj. kód Popis
Cena v EUR      s 

DPH 20%
Cena v EUR 
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Špeciálne balíky výbav

PEH

Designpaket - bez kože - obsahuje  Interiérové prvky v kombinácii umelá 
koža/Microfaser Dinamica - vrchná časť palubnej dosky, parapety dverí, opierky rúk 
vo dverách a spodný obklad stredovej konzoly sú v umelej koži s čiernym stehom;  
krytka prístrojov palubnej doskyobklad dverí  vrchná časť stredovej konzoly sú v 
čienom poťahu Microfaser Dinamica s čiernym stehom  (len s Q2J a poťahmi N2Y 
alebo N7U; len s 2PF)

675,00 562,50 o

YVA

Designpaket cognacbraun-jetgrau (hnedá/sivá) Audi exclusive - pre športové 
sedadlá Sport pro vpredu -  balík obasahuje poťahy sedadiel v hnedej koži Feinnappa 
cognacbraun s kontrastným stehom vo  farbe sivá (jetgrau); vrchná časť palubnej 
dosky vrátane krytky, parapety dverí , obklad stredovej kozoly a stredová opierka rúk 
vpredu v čiernej koži Feinnappa s kontrastným stehom v sivej farbe (jetgrau); obklad 
dverí v čiernom poťahu Microfaser Dinamica; opierky rúk vo dverách v hnedej koži 
(cognacbraun) s kontrastným stehom vo farbe sivá (jetgrau); veniec volantu v čiernej 
koži s kontrastným stehom v sivej farbe (jetgrau); koberčeky čierne s čienym lemom 
a sivým stehom (jetgrau); plastové časti sedadiel sú v čiernej farbe (len s S3G)

7 682,00 6 401,67 o

PA2
Dynamikpaket - obsahuje: Allradlenkung - riadenie všetkých štyroch kolies (0N5); 
Dynamické riadenie - elektromechanický posilňovač riadenia plus (1N8) a quattro s 
reguláciou uzávierky diferenciálu na zadnej náprave (GH3)

4 937,00 4 114,17 o

PA3

Dynamikpaket plus - obsahuje: Allradlenkung - riadenie všetkých štyroch kolies 
(0N5); Dynamické riadenie - elektromechanický posilňovač riadenia plus (1N8) a 
quattro s reguláciou uzávierky diferenciálu na zadnej náprave (GH3) a Sportsound - 
šporotvý zvlukový efekt (GM3)

5 500,00 4 583,33 o

Ďalšia príplatková výbava

2V4
Air Quality Paket - balík obsahuje ionizátor - redukuje škodlivé častice v ovzduší, 
zlepšuje jeho kvalitu 271,00 225,83 o

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

3FI Strecha vo vyhotovení Carbon 4 218,00 3 515,00 o

GM3 Sportsound - športový zvukový efekt 562,00 468,33 o

4ZD

Optikpaket schwarz (čierny) - balík exteriérových doplnkov v čiernej farbe  - maska 
Singleframe, spodná časť nárazníkov vpredu a vzadu, prahové lišty dverí a  difúzor 
vzadu sú vyhotovení v čiernej lesklej farbe; znaky Audi kruhy sú v chrómovom 
vyhotovení (nie s 4ZP)

1 462,00 1 218,33 o

4ZP

Optikpaket schwarz plus  (čierny) - balík exteriérových doplnkov v čiernej farbe  - 
maska Singleframe, spodná časť nárazníkov vpredu a vzadu, prahové lišty dverí a  
difúzor vzadu sú vyhotovení v čiernej lesklej farbe; znaky Audi kruhy a nápisy sú v 
čiernom lesklom vyhotovení (nie s 4ZD)

1 744,00 1 453,33 o

7M9 Nástupné lišty s hliníkovým obkladom vpredu a vzadu, osvetlené, s nápisom e-tron 
GT 562,00 468,33 o

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

PGB Alarm  s funkciou proti odtiahnutiu; s funkciou Safelock 562,00 468,33 o

VC2 Diaľkové otváranie garáže 282,00 235,00 o

YSR Koberčeky Audi exclusive s koženým lemom; farebné vyhotovenie na
želanie v zmysle vzorkovníka farieb Audi exclusive; len s S3G 483,00 402,50 o

Príslušenstvo pre dobíjanie

KB4
Palubná nabíjačka (OBC: On-Board Charger) 22kW - maximálny AC nabíjací výkon  
do 22 kW. Prevodník AC / DC prevádza striedavý prúd (AC) na jednosmerný prúd 
(DC), aby nabíjal vysokonapäťovú batériu. Umožňuje dobitie 20kW za hodinu.

1 874,00 1 561,67 o

NW2

Nabíjacia sada e-tron connect 22kW - nabíjací systém e-tron connect podporuje 
nabíjací výkon až 22 kW; umožňuje využitie ďalších iteligentných funkcií - ochranu 
siete pred preťažením, optimalizáciu nákladov, využitie solárnej energie, aktualizáciu 
softvéru, ochranu pred neoprávneným použitím 4-miestnym PIN-kódom

1 429,00 1 190,83 o

Dôležité upozornenie:
Importér si vyhradzuje právo zmeny cien a uvedených informácií bez predošlého upozornenia. Platí od 18.2.2021
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Audi e-tron GT  60 quattro
Cenník príslušenstva pre zákazníkov
Modelový rok 2022 str. č. 2
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Cena v EUR      s 
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EH2 Kábel 7,5 m k nabíjacej sade e-tron connect 22 kW (len s NW2 a KB4) 90,00 75,00 o

73J Spojovací kábel (0,9m) s priemyselnou zásuvkou CEE 16 A 3-fázy, červená, zahnuté 
vyhotovenie; namiesto sériovo dodávanej zásuvky s rovným vyhotovením 0,00 0,00 o

73Q Spojovací kábel (1,6m ) s priemyselnou zásuvkou CEE 32A / 400 V / 6h
3-fázy, červená, rovné vyhotovenie; pre e-tron compact aj e-tron connect 0,00 0,00 o

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

Asistenčné sytémy

6I6

Adaptívny asistent jazdy s núdzovým asistentom  - adaptívny asistent jazdy 
umožňuje reguláciu rýchlosti (zrýchlenie, spomalenie, zastavenie) a dodržiavanie 
odstupu, spolupracuje so systémom na udržiavanie jazdného pruhu, je účinný od 0-
200km/h; núdzový asistent  - upozorňuje na neaktivitu vodiča opticky, akusticky aj 
hapticky, v prípade nulovej odozvy vozidlo bezpečne zastaví a rozsvieti varovné 
signály; (len s PCC alebo PCY)

0,00 0,00 o

9R1
Asistent nočného videnia - za pomoci termovíznej kamery monitoruje pohyb 
chodcov a informáciu prenáša prostredníctvom palubného počítača (žltý symbol), v 
prípade hroziacej kolízie sa ozve zvukový signál a symbol sa rozsvieti červene

2 417,00 2 014,17 o

KS1 Head-up Display - zobrazovanie informácií zo systémov na čelnom skle 1 574,00 1 311,67 o

KA2 Kamera vzadu - umožňuje monitorovanie priestoru za vozidlom, zobrazenie na 
displeji MMI 529,00 440,83 o

PCV

Assistenzpaket Parken (parkovanie) - obsahuje: kamerový systém vpredu a vzadu 
vrátane panoramatického zobrazenia (KA6) a parkovací asistent (7X5) - aktívny 
akustický a optický parkovací systém vpredu a vzadu s funkciou automatického 
zaparkovania; vozidlo na pokyn vyhľadáva pomocou ultrazvukových senzorov vhodné 
priečne a pozdĺžne parkovacie miesta; vypočíta ideálnu parkovaciu dráhu a prevezme 
riadenie. Parkovací asistent sa aktivuje  tlačidlom "P" na stredovej konzole, vodič 
musí tlačidlo "P" držať stlačené a pritom neustále sledovať proces parkovania. 
Parkovací asistent automaticky v rámci svojich možností brzdí v prípade detekovania 
prekážky. Systém umožňuje zaparkovnie do pozdĺžnych alebo priečnych parkovacích 
miest a zároveň umožňuje vyparkovie z pozdĺžnych parkovacích miest.

1 877,00 1 564,17 o

PCF

Assistenzpaket Parken (parkovanie) s funkciou diaľkového ovládania - obsahuje: 
kamerový systém vpredu a vzadu vrátane panoramatického zobrazenia (KA6) a 
parkovací asistent (7X5) - aktívny akustický a optický parkovací systém vpredu a 
vzadu s funkciou automatického zaparkovania; vozidlo na pokyn vyhľadáva pomocou 
ultrazvukových senzorov vhodné priečne a pozdĺžne parkovacie miesta; vypočíta 
ideálnu parkovaciu dráhu a prevezme riadenie. Parkovací asistent sa aktivuje  
tlačidlom "P" na stredovej konzole, vodič musí tlačidlo "P" držať stlačené a pritom 
neustále sledovať proces parkovania. Parkovací asistent automaticky v rámci svojich 
možností brzdí v prípade detekovania prekážky. Systém umožňuje zaparkovnie do 
pozdĺžnych alebo priečnych parkovacích miest a zároveň umožňuje vyparkovie z 
pozdĺžnych parkovacích miest. Vozidlo je možné ovladat aj prostredníctvom aplikacie 
v telefone (myAudi) a pri manévrovaní môže stáť vodič mimo vozidla.

1 991,00 1 659,17 o

PCM

Assistenz-Paket Stadt (City) - sústava systémov zabezpečujúcich vyšší komfort a 
bezpečnosť jazdy najmä v meste obsahuje: asistent rozpoznania a prejazdu 
križovatky  (JX1); asistent pre monitorovanie situácie za vozidlom - pri vystupovaní, 
cúvaní (do 10km/h), mŕtveho uhla pri predchádzaní (7Y1) a Audi pre sense rear - v 
prípade hroziacej kolízie sa dotiahnu bezpečnostné pásy vpredu aj vzadu, zavrú sa 
všetky okná vrátane strešného, sedadlá sa vrátia do základnej polohy a rozsvietia sa 
výstražné smerovky 

1 519,00 1 265,83 o

Dôležité upozornenie:
Importér si vyhradzuje právo zmeny cien a uvedených informácií bez predošlého upozornenia. Platí od 18.2.2021
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Cenník príslušenstva pre zákazníkov
Modelový rok 2022 str. č. 3
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PCC

Assistenzpaket Tour - sústava systémov zabezpečujúcich vyšší komfort a bezpečnosť 
jazdy na dlhších trasách mimo mesta obsahuje: Adaptívny  asistent jazdy vrátane 
adaptívneho tempomatu (8T5) - v rámci systémových možností udržuje 
automaticky nastavenú rýchlosť a odstup od vpredu idúceho vozidla, vrátane 
asistenta pre jazdu v kolóne s funkciou Stop&Go, systém rozpoznáva jazdné pruhy a 
udržuje vozidlo v strede pruhu, účinný v rozmedzí od 0-250 km/h ; Obmedzovač 
rýchlosti - zabraňuje prekročeniu nastavenej rýchlosti (od cca 30 km/h), zrušenie je 
možné dôrazným šliapnutím na plynový pedál tzv. kick-down; Asistent vyhýbania - 
upozorní výstražným signálom na prekážku, dokáže automaticky pribrzdiť a mierne 
korigovať riadenie (účinný od 30-150km/h); Asistent pri odbočovaní -monitoruje 
situáciu pred i za vozidlom pri odbočovaní, upozorní výstražným signálom na 
prekážku, dokáže automaticky pribrzdiť a mierne korigovať riadenie, účinný pri 
rýchlosti cca 10km/h; Asistent efektivity - automaticky prispôsobí rychlosť podľa 
vyhodnotenia z navigačných údajov a ukazovateľa dopravných obmedzení; ; Núdzový 
asistent - v prípade neaktivity vozdiča aktivuje automatické zabrzdenie vozidla, 
zapnutie výstražných smeroviek a môže vyslať núdzové volanie; Ukazovateľ 
dopravných obmedzení (QR9); (len s 6I6)

2 126,00 1 771,67 o

PCZ
Kamerový monitorovací systém celého okolia vozidla vrátane panoramatického 
náhľadu plus parkovací systém vpredu a vzadu s bočnými senzormi 1 294,00 1 078,33 o

PCY
Asistenčný paket - združuje v sebe asistenčné balíky Tour (PCC), Stadt PCM) aj Parken 
(PCV) 5 634,00 4 695,00 o

Zasklenie
4GK Čelné sklo so sivým horným pásom 112,00 93,33 o

4GY Klimakomfortné čelné sklo s reflexnou vrstvou 507,00 422,50 o

QL5 Stmavené sklá od "B" stĺpika 507,00 422,50 o

VW0 Akustické dvojité zasklenie bočných okien - zníženie vonkajšieho hluku 776,00 646,67 o

Volanty

1XP Športový kožený volant 3-ramenný s multifunkciou plus, s funkciou radenia, 
vyhrievaný,  v spodnej časti zrezaný 214,00 178,33 o

2PF Športový volant v poťahu Alcantara 3-ramenný s multifunkciou plus,  s funkciou 
radenia,  v spodnej časti zrezaný, (len s PEH) 0,00 0,00 o

YVN

Veniec volantu Audi exclusive v kombinácii Alcantara (vpravo/vľavo) a koža 
Feinnappa (hore a dolu) so symbolickým označením 12 hodín v hornej časti volantu 
vo forme kontrastného pásika z kože; volant je vyhotovený v čiernej koži a čiernej 
Alcantare; farbu kontrastného pásika symbolizujúceho  12 hodín a farbu obšitia 
volantu je možné zvoliť na želanie zákazníka v zmysle vzorkovníka farieb Audi 
exclusive (len s S3G).

1 407,00 1 172,50 o

YRB Veniec volantu v koži Audi exclusive (len s S3G); farebné vyhotovenie na želanie v 
zmysle vzorkovníka farieb Audi exclusive 732,00 610,00 o

Obklad interiéru

5MY Obklad interiéru -  lak strieborný palladium - zamatový efekt (na palubnej doske a 
dverách) 496,00 413,33 o

7TN Drevený obklad interiéru - Nussbaum graubraun naturell - orech sivohnedý prírodný 
(na palubnej doske a dverách) 866,00 721,67 o

5MH Obklad interiéru - Carbon köper seidenmatt - karbón medený matný 1 350,00 1 125,00 o

Poťahy 

6NC Strop vozidla v čiernom poťahu Microfaser Dinamica 2 305,00 1 920,83 o

N2Y Poťahy sedadiel v kombinácii látka Kaskade/umelá koža mono.pur 550 (len so 
športovými sedadlami plus - Q2J) 0,00 0,00 o

N7U Poťahy sedadiel v kombinácii Microfaser Dinamica/umelá koža mono.pur 550 (len 
so športovými sedadlami plus - Q2J) 0,00 0,00 o

N0Q Poťahy sedadiel v kombinácii koža/perforovaná koža so štepovaním v tvare 
medového plástu (len so športovými sedadlami Sport pro - Q1J) 0,00 0,00 o

Dôležité upozornenie:

Importér si vyhradzuje právo zmeny cien a uvedených informácií bez predošlého upozornenia. Platí od 18.2.2021

Porsche Slovakia
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Cenník príslušenstva pre zákazníkov
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7HD

Interiérové prvky v kombinácii koža/Microfaser Dinamica - vrchná časť palubnej 
dosky vrátane krytky prístrojov, parapety dverí, opierky rúk vo dverách a obklad 
stredovej konzoly v čiernej koži Feinnappa; obklad dverí  v čiernom poťahu 
Microfaser Dinamica (len s Q2J alebo Q1J)

1 883,00 1 569,17 o

 - špecifické farebné vyhotovenie prvkov v kombinácii s farbou interiéru FI (hnedá 
santos) - palubná doska vrátane krytky prístrojov a parapety dverí v čiernej fabe s 
kontrastným sethom sivá stahl, spodná časť palubnej dosky je prispôsobená; opierky 
rúk vo dverách a obklad stredovej konzoly sú vo farbe hnedá santos s obšitím tón v 
tóne; obklad dverí je vo farbe hnedá santos; obšitie volantu je vo farbe sivá stahl

 - špecifické farebné vyhotovenie prvkov v kombinácii s farbou interiéru FO (červená 
arras) - palubná doska vrátane krytky prístrojov a parapety dverí v čiernej fabe a 
obšitím tón v tóne, spodná časť palubnej dosky je prispôsobená; opierky rúk vo 
dverách a obklad stredovej konzoly sú vo farbe červená arras s obšitím vo farbe 
červená crescendo; obklad dverí je v čiernej farbe

 - špecifické farebné vyhotovenie prvkov v kombinácii s farbou interiéru FQ (sivá 
monaco) - palubná doska vrátane krytky prístrojov a parapety dverí v čiernej fabe s 
kontrastným sethom sivá stahl, spodná časť palubnej dosky je prispôsobená; opierky 
rúk vo dverách a obklad stredovej konzoly sú vo farbe sivá  monaco s obšitím vo farbe 
sivá stahl; obklad dverí je vo farbe sivá merino; obšitie volantu je vo farbe sivá stahl

YS1

Interiér Audi exclusive v koži Feinnappa - poťahy sedadiel,  obklad stredovej 
konzoly, opierky rúk vpredu a opierky rúk vo dverách sú v koži Feinnappa; obklad 
dverí je vo vyhotovení Mikrofaser Dinamica; plastové časti sedadiel sú v čiernom 
vyhotovení; farebné vyhotovenie kože a stehov na želanie zákazníka v zmysle 
vzorkovaníka farieb Audi exclusive (len s S3G)

4 723,00 3 935,83 o

YSJ

Interiérové prvky (vrchné) v koži Audi exclusive - vrchná časť palubnej dosky 
vrátane krytky prístrojov a parapety dverí vpredu a vzaduí sú vyhotovené v koži 
Feinnappa vo farbe na želanie zákazníka v zmysle vzorkovník farieb Audi exclusive 
(len s S3G)

1 744,00 1 453,33 o

YTQ
Bezpečnostné pásy Audi exclusive s farebným okrajom - bezpečnostné pásy čierne s 
farebným okrajom na želanie v zmysle vzorkovníka Audi exclusive. Bezpčenostný pás 
vzadu vstrede je v štandardnom čiernom vyhotovení.

1 687,00 1 405,83 o

YVJ

Výrazné kontrastné stehy  Audi exclusive - poťahy sedadiel sú vyhotovené v čiernej 
koži s výrazným kontrastným obšitím vo farbe na želanie v zmysle vzorkovníka farieb 
Audi exclusive; na obklade dverí je odznak Audi exclusive; koberčeky sú vyhotovené v 
čiernej farbe s čiernym lemom v koži Nubuk; plastové časti sedadiel sú v čiernom 
vyhotovení.

2 024,00 1 686,67 o

Sedadlá

PV3
Sedadlo vodiča nastaviteľné s pamäťou plus vonkajšie spätné zrkadlá elektricky 
sklápateľné s pamäťou a automatickou clonou na oboch stranách; balík obsahuje aj 
elektricky nastaviteľný bezpečnostný stĺpik volantu (2C7)

1 209,00 1 007,50 o

4A4 Vyhrievané sedadlá vpredu a vzadu s oddelenou reguláciou pre vodiča a spolujazdca 
a pasažierov na krajných sedadlách vzadu 450,00 375,00 o

4D3 Klimatizované sedadlá vpredu  (len s Q1J) 0,00 0,00 o

4D5 Klimatizované a masážne sedadlá vpredu; 8 masážnych programov (len s Q1J) 843,00 702,50 o

Q1J Športové sedadlá Sport pro vpredu elektricky nastaviteľné s pneumaticky 
nastaviteľnými časťami a pneumatickými bedernými opierkami (len s 4D3 alebo 4D5) 4 375,00 3 645,83 o

Q2J Športové sedadlá plus vpredu, elektricky nastaviteľné s pneumaticky nastaviteľnými 
bedernými opierkami 2 238,00 1 865,00 o

Zrkadlá

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

6XK Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky sklápateľné s automatickou clonou na oboch 
stranách 393,00 327,50 o

Dôležité upozornenie:

Importér si vyhradzuje právo zmeny cien a uvedených informácií bez predošlého upozornenia. Platí od 18.2.2021

Porsche Slovakia
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Osvetlenie

8G4

Matrix LED svetlomety, vrátane dynamických LED smeroviek vpredu a vzadu - LED 
denné, stretávacie a dynamické diaľkové svetlá s prispôsobujúcim sa rozložením 
svetla po segmentoch v závislosti od vonkajších vplyvov; asistent diaľkových svetiel 
automaticky ztmavuje jednotlivé segmenty podľa uhla pozície a smeru jazdy 
okolitých vozidiel; farba osvetlenia podobná dennému svetlu; nízka spotreba 
energie; funkcia Coming Home / Leaving Home; v prípade akútneho brzdenia sa 
aktivuje varovný signál v podobe troch krátkych bliknutí

1 080,00 900,00 o

PXC

Matrix LED svetlomety vpredu s Audi laserlicht technológiou a dynamickou 
svetelnou animáciou vpredu a vzadu - 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 projekcia pri 
funkcii Coming/Leaving home umožňuje vybrať až z 5 rôznych projekcií. V kombinácii 
s nočným videním je k dispozícii funkcia svetelného označenia chodcov.

3 250,00 2 708,33 o

QQ2

Kontur/Ambiente Lichtpaket plus, viacfarebný  - balík prídavného LED osvetlenia s 
možnosťou nastavenia individuálneho farebného profilu  - k dispozícii 6 
prednastavených farebných profilov,  30 farieb - kontúrované osvetlenie dverí vpredu 
a vzadu, stredovej konzoly vpredu a palubnej dosky vrátane osvetleného znaku e-
tron; osvetlenie obkladu dverí vpredu a vzadu, odkladacích priečinkov vo dverách 
vpredu a stredovej konzoly vpredu; (nastavenie profilu prostredníctvom Audi drive 
select)

646,00 538,33 o

Disky kolies a pneumatiky
F75

Disky z ľahkých zliatin 8,0 J | 10,0 J x 19 ,  5-segmentov, Aero-dizajn, čierne, leštené, 
sústružené pneu 225/55 | 275/45 R 19 337,00 280,83 o

47K
Disky z ľahkých zliatin 9,0J | 11,0J x 20,  5-dvojitých lúčov, Offset-dizajn, 
platinovosivé, pneu 245/45 | 285/40  R20 1 125,00 937,50 o

47H
Disky z ľahkých zliatin 9,0J | 11,0J x 20,  5-dvojitých lúčov, Offset-dizajn, čierne, 
leštené, sústružené, pneu 245/45 | 285/40  R20 1 462,00 1 218,33 o

47I
Disky z ľahkých zliatin 9,0J | 11,0J x 20,  5-lúčové, Aeromodul-dizajn, čierne, leštené, 
sústružené, pneu 245/45 | 285/40  R20 1 969,00 1 640,83 o

47L Disky z ľahkých zliatin 9,5 J | 11,5 J x 21,  10-lúčové, Trapezmodul-dizajn, 
platinovosivé, leštené, sústružené, pneu 265/35 | 305/30 R 21

3 094,00 2 578,33 o

47J Disky z ľahkých zliatin 9,5 J | 11,5 J x 21,  10-lúčové, Trapezmodul-dizajn, čierne, 
leštené, sústružené, pneu 265/35 | 305/30 R 21

3 094,00 2 578,33 o

54C Disky z ľahkých zliatin 9,5 J | 11,5 J x 21,  10-lúčové, Trapezmodul-dizajn, 
titánovosivé, matné, čiastočne leštené, sústružené, pneu 265/35 | 305/30 R 21

3 094,00 2 578,33 o

44I Disky z ľahkých zliatin 9,5 J | 11,5 J x 21,  5-dvojitých lúčov, Konkavmodul-dizajn, 
čierne, s grafickou potlačou, pneu 265/35 | 305/30 R 21

3 936,00 3 280,00 o

Dôležité upozornenie:
Importér si vyhradzuje právo zmeny cien a uvedených informácií bez predošlého upozornenia. Platí od 18.2.2021
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Brzdové systémy

PC1

Vysokovýkonný brzdový systém s brzdovými kotúčmi s povrchovou úpravou z karbidu 
volfrámu vpredu a vzadu;  vyznačuje sa lepšou odozvou pri brzdení, optimalizovanou 
odolnosťou proti korózii a nízkym opotrebenie; strmene bŕzd lakované v lesklej 
čiernej farbes nápisom  „Audi carbid“ ; 6-piestové strmene vpredu  a 4-piestové 
vzadu; priemer brzdového kotúča 410 mm (20 ") vpredu a 365 mm (18") vzadu

3 263,00 2 719,17 o

PC2

Vysokovýkonný brzdový systém s brzdovými kotúčmi s povrchovou úpravou z karbidu 
volfrámu vpredu a vzadu;  vyznačuje sa lepšou odozvou pri brzdení, optimalizovanou 
odolnosťou proti korózii a nízkym opotrebenie; strmene bŕzd lakované v oranžovej 
farbe s nápisom  „Audi carbid“ ; 6-piestové strmene vpredu  a 4-piestové vzadu; 
priemer brzdového kotúča 410 mm (20 ") vpredu a 365 mm (18") vzadu

3 824,00 3 186,67 o

PC3

Vysokovýkonný brzdový systém s brzdovými kotúčmi s povrchovou úpravou z karbidu 
volfrámu vpredu a vzadu;  vyznačuje sa lepšou odozvou pri brzdení, optimalizovanou 
odolnosťou proti korózii a nízkym opotrebenie; strmene bŕzd lakované v červenej 
farbe s nápisom  „Audi carbid“ ; 6-piestové strmene vpredu  a 4-piestové vzadu; 
priemer brzdového kotúča 410 mm (20 ") vpredu a 365 mm (18") vzadu

3 824,00 3 186,67 o

PC5
Keramické brzdy so strmeňmi lakovanými v antracitovosivej farbe s nápisom "Audi 
ceramic"; 10-piestové strmene vpredu  a 4-piestové vzadu; priemer brzdového 
kotúča 420 mm (20 ") vpredu a 410 mm (20") vzadu

9 561,00 7 967,50 o

PC6
Keramické brzdy so strmeňmi lakovanými v červenej farbe s nápisom "Audi  ceramic"; 
10-piestové strmene vpredu  a 4-piestové vzadu; priemer brzdového kotúča 420 mm 
(20 ") vpredu a 410 mm (20") vzadu

10 122,00 8 435,00 o

Technika
1BK Adaptive air suspension 1 687,00 1 405,83 o

1N8 Dynamické riadenie (elektromechanický posilňovač riadenia plus) 271,00 225,83 o

GH3 quattro s reguláciou uzávierky difernciálu na zadnej náprave 1 687,00 1 405,83 o

PHZ Allradlenkung - riadenie všetkých štyroch kolies (0N5) a dynamické riadenie (1N8) 1 563,00 1 302,50 o

Infotainment

9VS

Bang & Olufsen Premium sound System s 3D reprodukciou zvuku vpredu a vzadu  - 
exkluzívna priestorová reprodukcia zvuku prostredníctvom 16 reproduktorov vrátane 
3D-reproduktorov vpredu; súčasťou je Centerspeaker, Subwoofer a 15 kanálový 
zosilňovač; celkový výkon 710 Watt; 3D zvuková reprodukcia je dosiahnutá 
prostredníctvom strednotónových reproduktorov umiestnených v A-stĺpikoch a 
technológiou Frauenhofer Symphoria; 

866,00 721,67 o

9ZE

Audi phone box s bezdrôtovým nabíjaním (Wireless Charging) - univerzálna 
priehradka (170 x 87 mm) zabudovaná v stredovej konzole s možnosťou 
nasledovných funkcií: dobíjanie mobilného telefónu prostredníctvom USB rozhrania, 
alebo bezdrôtovo - Wireless Charging (Qi-standard); pripojenie mobilného telefónu 
na vonkajšiu anténu vozidla - lepší príjem signálu a nižšie žiarenie v interiéri; funkcia 
autotelefónu prostredníctvom SIM karty alebo rSAP prepojenia s mobilným 
telefónom; podpora LTE;  upozornenie na zabudnutý telefón v priehradke; aktuálny 
stav nabitia; pre Apple iPhone (Generácie 5 až 7 a iPhone SE) je dostupná indukčná 
nabíjačka v ponuke originálneho príslušenstva Audi

562,00 468,33 o

Farba laku
Metalíza, perleťový efekt - štandardná ponuka farieb 1 182,00 985,00 o

T9T9 biela ibis 0,00 0,00 o

Q0Q0 Špeciálna farba Audi exclusive 4 836,00 4 030,00 o

6H1 Predná maska Audi Singleframe s výplňou vo farbe vozidla 394,00 328,33 o

6H2 Predná maska Audi Singleframe s výplňou v čiernom lesklom vyhotovení (len s 4ZD 
alebo 4ZP) 0,00 0,00 o

Dôležité upozornenie:
Importér si vyhradzuje právo zmeny cien a uvedených informácií bez predošlého upozornenia. Platí od 18.2.2021

Porsche Slovakia
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Audi e-tron GT  60 quattro
Cenník príslušenstva pre zákazníkov
Audi e-tron GT  60 quattro str. č. 7

Obj. kód Popis
Cena v EUR      s 

DPH 20%
Cena v EUR 

bez DPH
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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 687,00 572,50 o

EA9 Predĺžená záruka 3 roky, max. 150 000 km 1 780,00 1 483,33 o

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

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

Importér si vyhradzuje právo zmeny cien a uvedených informácií bez predošlého upozornenia. Platí od 18.2.2021

Porsche Slovakia
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Audi e-tron GT  60 quattro
Platí od 18.2.2021

Objednávací kód JN FI (len s 7HD) FO (len s 7HD) FQ (len s 7HD)

Sedadlá - stredná časť čierna hnedá santos červená arras sivá monaco
Sedadlá - bočné časti čierna hnedá santos červená arras sivá monaco
Steh crescendo sivá stahl
Palubná doska - vrchná časť čierna čierna čierna čierna
Palubná doska - spodná časť čierna hnedá santos čierna sivá merino
Koberec čierna čierna čierna čierna
Strop čierna čierna čierna čierna

Športové sedadlá (Q1G sériovo)

N4M kombinácia koža/umelá koža mono.pur 550 (sériovo) JN

Športové sedadlá plus  (Q2J)

N2Y kombinácia látka Kaskade/umelá koža mono.pur 550 JN

N7U kombinácia Microfaser Dinamica/umelá koža mono.pur 550 JN

Športové sedadlá Sport pro (Q1J)

N0Q
kombinácia koža/perforovaná koža so štepovaním v tvare 
medového plástu

JN FI FO FQ

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

biela ibis 0,00 T9T9

čierna mythos metalíza 1 182,00 0E0E

sivá kemora metalíza 1 182,00 8R8R

modrá ascari metalíza 1 182,00 9W9W

strieborná florett metalíza 1 182,00 L5L5

sivá suzuka metalíza 1 182,00 M1M1

zelená taktik metalíza 1 182,00 V0V0

červená tango metalíza 1 182,00 Y1Y1

sivá daytona perleťový efekt 1 182,00 6Y6Y

Špeciálna farba Audi exclusive 4 836,00 Q0Q0

Pred uzavretím zmluvy so zákazníkom prosíme konzultovať objednávku s dispo-oddelením.
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Porsche Slovakia, s.r.o
Divízia Audi
Platí od 18.2.2021
Importér si vyhradzuje právo zmeny cien a uvedených informácií bez predošlého upozornenia. Pred uzavretím zmluvy so zákazníkom prosíme 
konzultovať objednávku s dispo-oddelením.
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