
                                                         

Audi A4 Avant 2,0 TDI quattro S tronic 

 

TECHNICKÉ INFO 
CENY 

Cena modelu od (€ s DPH) 27 416 

Cena testovanej motorizácie od (€ s DPH) 40 550 

Cena testovanej verzie (€ s DPH) 52 350 

POISTENIE (€ s DPH) Kooperativa a.s. 

Havarijné (5% spoluúčasť min. 133€) 1413 

Povinné zmluvné (so 60% bonusom) 364 

Registračný poplatok (€ s DPH) 787 

MOTOR 

Typ vznetový, turbo 

Počet valcov/ventilov 4/16 

Zdvihový objem (cm3) 1986 

Vŕtanie x zdvih (mm) - 

Stupeň kompresie - 

Max. výkon kW(k) ot min-1 140(190)/3800-4200 

Max. krút. moment (Nm/ot min-1) 400/1750-3000 

Pohon všetkých kolies, quattro 

Prevodovka 7-st. automat S-tronic 

PODVOZOK 

Predná náprava päťprvková, priečne závesné ramená, nápravnica a trubkový 
stabilizátor 

Zadná náprava päťprvková, pružné uloženie nápravy a stabilzátor 

Riadenie s el. posilňovačom 

Priemer otáčania (m) 11,6 

Brzdy vpredu kotúčové chladené 

vzadu kotúčové  

Pneumatiky 255/50 R17 

KAROSÉRIA 

Typ karosérie kombi, 5-miestna 

Dĺžka - šírka - výška (mm) 4725 - 1842 - 1434 

Rázvor (mm) 2820 

Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) -/- 

Svetlá výška (mm) 200 

Objem batožinového priestoru / s rezervou (l) 505 

Objem palivovej nádrže (l) 58 

Pohotovostná hmotnosť (kg) 1690 

Užitočná hmotnosť (kg) 510 

Celková hmotnosť (kg) 2200 

Max. hmotnosť pripojeného prívesu (kg) 1700 

VNÚTORNÉ ROZMERY (mm) 

Pre cestujúcich vpredu 

Vzdialenosť plynový pedál - operadlo sedadla 980 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1490 

http://www.autotest.sk/
https://www.instagram.com/autotestofficial/


Vnútorná šírka minimum 1423 

Vzdialenosť sedák - strop min./max. 960/1015 

Vzdialenosť podlaha - sedák min./max. 256/285 

Pre cestujúcich vzadu 2. rad sedadiel 

Vzdialenosť predné operadlo - zadné operadlo 805 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1486 

Vnútorná šírka minimum 1398 

Vzdialenosť sedák - strop 975 

Vzdialenosť podlaha - sedák 375 

Dĺžka predný sedák 520 

Dĺžka zadný sedák 505 

Priestor pre chodidla vzadu pod pred. sedákmi Áno 

JAZDNÉ VÝKONY A SPOTREBA 

Udávané (výrobca) 

Zrýchlenie z 0-100 km/h 7,4 

Maximálna rýchlosť (km/h) 230 

Spotreba mesto (l/100 km) 5,2 - 5,4 

Spotreba mimo mesta (l/100 km) 4,1 - 4,4 

Kombinovaná spotreba (l/100 km) 4,5 - 4,7 

Emisie CO2 (kg.km-1) 116 -123 

Namerané 

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h 7,8 

Spotreba v teste pri 90km/h (l/100 km) 4,5 

Spotreba v teste pri 130km/h (l/100 km) 6,1 

Spotreba v teste mesto (l/100 km) 7,0 

Spotreba v teste priemer (l/100 km) 5,9 

CELKOVÉ NÁKLADY 

Bez straty hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 3537 

1. rok pri najazdení 30.000 km 4811 

2. rok pri najazdení 30.000 km 6588 

2. rok pri najazdení 60.000 km 9335 

3. rok pri najazdení 45.000 km 9338 

3. rok pri najazdení 90.000 km 13 659 

So stratou hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky + reg. popl. + 
strata hodnoty) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 15 887 

1. rok pri najazdení 30.000 km 22 661 

2. rok pri najazdení 30.000 km 27 685 

2. rok pri najazdení 60.000 km 22 116 

3. rok pri najazdení 45.000 km 30 688 

3. rok pri najazdení 90.000 km 38 009 

Cena PHM diesel (€/liter) 1,100 

Normohodina (€ s DPH) 63,60 

Gar. kontroly (km) 30 000 / 2 roky  

Výmena oleja (km) variabilný / 2 roky 

CENY NÁHRAD. DIELCOV (€ s DPH) 

Predná kapota 512 

Predný blatník 241 

Svetlomet. + smerovka 748 

Spätné zrkadlo el. 236 

Predný nárazník 442 

Predný tlmič 177 

Predné brzdové platničky 158 

Predné tyčky stabilizátora 44 



Spojka 1066 

Predná žiarovka 158 

ZÁRUKA (roky) 

Prehrdzavenie karosérie 12 

Lak 3 

Na celé auto 3 + možnosť predĺženia 

Motor a mechanické časti 3 

PREDPOKLADANÉ CENY (€ s DPH) 

Po 1. roku 30.000 km 40 000 

Po 2. roku 60.000 km 34 000 

Po 3. roku 90.000 km 28 000 

 

 

 

VÝBAVA 
Základná: automat. klíma, nastav. jazdnej charakteristiky s ekon. módom, kamera a senzor vzdialenosti, objem 
nádrže 54 litrov, predĺžená záruka 2+1/90 000 km, tempomat, svetelný a dažď. senzor, xenony, EDS – el. uzávierka 
diferenciálu, dynamický podvozok, doživotná garancia Audi mobility, bluetooth rozhranie 
Príplatková výbava: farba čierna mythos (1001 €), park. senzor vpredu a vzadu (326 €), automat. diaľk. svetlá (169 
€), 17“ zliat. disky (282 €), šport. sedadlá vpredu +3-zón. klíma + stred. lakť. opierka (1182 €), MMI navigácia (1665 
€), sedadlá koža/umelá koža (1069 €), vyhr. pred. sedadlá (406 €), streš. nosiče (95€) 

 

 

 

KONKURENCIA 
Typ auta BMW 320d xDrive Touring Mercedes C 250 d 4MATIC kombi 

Max. výkon kW(k)/ot.min-1 135(184)/4000 150(204)/3800 

Max. krút. moment (N.m/min) 380/1750-2750 500/1600-1800 

Prevodovka 6-st. automat DSG 6-st. automat DSG 

Max. rýchlosť (km/h) 222 235 

Zrýchlenie z 0-100 km/h (s) 7,7 7,2 

Komb. spotreba (l/100 km) 4,9 5,1 

Batožinový priestor (l) 495 490 

Cena motorizácie od (€) 43 150,- 48 390,- 

/ po kliknutí na model sa zobrazia oficiálne technické údaje daného automobilu 
/ po kliknutí na cenu sa zobrazí oficiálny cenník daného automobilu 

 

 

PLUSY MÍNUSY 
PLUSY 

špičkové jazdné vlastnosti 

skvelý automat 7-st. S-tronic  

podvozok pomer šport/komfort  

pružný a úsporný motor 

excelentné odhlučnenie kabíny aj vo vysokých rýchlostiach (nízky koeficient odporu 0,23) 

infotainment MMI (ergonómia, ovládanie) 

http://www.bmw.sk/content/dam/bmw/marketSK/bmw_sk/topics/pricelists-brochures/brochures/BMW_Catalogue_3_Series_Touring.pdf.asset.1444206207053.pdf
http://www.mercedes-benz.sk/content/slovakia/mpc/mpc_slovakia_website/sk/home_mpc/passengercars/home/new_cars/models/c-class/s205/facts/technicaldata/models.html
http://www.bmw.sk/content/dam/bmw/marketSK/bmw_sk/topics/pricelists-brochures/pricelists/BMW_Pricelist_3_Series_Touring.pdf.asset.1479811807411.pdf
http://www.mercedes-benz.sk/content/media_library/slovakia/mpc_slovakia/osobne_vozidla/tariffs/Cennik_-_trieda_C_sedan__16-04-2012_.object-Single-MEDIA.download.tmp/Cennik_Trieda_C_sedan_a_kombi_WS205_2016_10_06O.pdf


vzdušný, príjemný a kvalitne pôsobiaci interiér 

pohon 4×4 (quattro)  

prakticky a pravidelne tvarovaný kufor  

rozsah výbavy 

MÍNUSY 

dizajn exteriéru málo odlišný od predchodcu  

objem kufra a volnosť pre kolená vzadu v porov. s VW Passat  

výrazný nárast ceny s príplatkovou výbavou 

 


