
Model FYBBFY19

Motor: 4-valec dieselový (1968ccm) Výkon kW / PS: 140/190
Prevodovka: 7-stupňová S-tronic Max krútiaci moment Nm pri ot/min: 400/1750 - 3000
Hmotnosť celk./užitočná (kg): 2475/630 Zrýchlenie z 0 - 100 km/h: 8,1 s
Počet miest na sedenie: 5 Max. rýchlosť km/h: 220
Číslo karosérie / Číslo motora: WAUZZZFY3L2100811 / DET 386180 Spotreba (mesto/mimo mesta/kombinovaná) (l): 6,0/5,4/5,6
Stav najazdených km: 17 km Emisie CO2 (g/km): 149
Farba vozidla: 2Y2Y Biela gletscher metalíza Farba interiéru: YM Čierna

Airbag vodiča a spolujazdca Športové sedadlá vpredu, manuálne nastaviteľné
Bočné airbagy vpredu Stredová opierka rúk vpredu a vzadu
Hlavové airbagy vpredu a vzadu Operadlo zadných sedadiel delené a sklápateľné v pomere 40:20:40
Bezpečnostný stĺpik volantu Ukotvenie detskej sedačky ISO Fix vpredu vrátane deaktivátora airbagu spolujazdca  a 
Integrálny systém hlavových opierok v 2. rade sedadiel na krajných sedadlách vrátane dodatočného ukotvenia Top Tether
ESC elektronický stabilizačný program Deliaca sieť (výsuvná) za zadnými sedadlami
ASR protipreklzový systém Látkové poťahy sedadiel - Impressum
ABS brzdy s antiblokovacím systémom Strop vozidla v látkovom poťahu
EBV brzdy s elektronickým rozdeľovaním brzdnej sily Obklad interiéru - Aluminium Rhombus
EDS elektronická uzávierka diferenciálu Palubný počítač s monochromatickým displejom
Pozinkovaná karoséria LCD displej 7"
Elektromechanické servoriadenie MMI Radio plus
Start-Stop systém Bluetooth rozhranie
Elektromechanická parkovacia brzda 8 reproduktorov
Dynamický podvozok Spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné a vyhrievané
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním Kryty spätných zrkadiel lakované vo farbe karosérie
Elektronický imobilizér Determálne sklá
Tempomat Okenné lišty - strieborné
Audi drive select Strešné nosiče - strieborné, vrátane priečneho nosiča
Parkovací systém - akustický a optický parkovací systém vzadu Strešný spojler
Svetelný a dažďový senzor Celolakovaná karoséria
Audi hold assist - asistent rozbehu pri stúpaní Kontrola tlaku v pneumatikách
Audi pre sense city Bezpečnostné skrutky kolies
Bi-Xenónové svetlomety Miestošetriace rezervné koleso
LED zadné svetlomety Disky z ľahkých zliatin,  8Jx18, 5-ramenné, Stern-dizajn, pneu 235/60 R18
Denné svietenie Náradie a zdvihák (hybrid bez zdviháku)
Automatická klimatizácia Výstražný trojuholník
Elektrické ovládanie okien
Kožený volant 3-ramenný s multifunkciou
Koberčeky vpredu a vzadu
Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou
Výbava pre fajčiarov - zapalovač a popolník

50 520,00 EUR

Obj. kód Cena v EUR

2Y2Y 1 012,00
WBT

1 069,00
770,00
426,00
860,00

3 125,00
1XW 169,00

3NS 394,00

4E7 551,00
5ZC 141,00
6XE 253,00
7W1 282,00
7X2 371,00
8G1 169,00
9JD 0,00
9S7 282,00

9ZE 404,00

KA2 507,00
N7U 1 462,00

PNU 1 687,00

PTT 95,00
PX2 1 338,00

QE1 214,00

QQ1 214,00
QR9 337,00
UI2 450,00
VW5 169,00
1D8 214,00
$6S Audi servis plus 3+3 roky, max. 160 000 km 1 550,00

-1 570,00

Cenníková cena vozidla s 20% DPH                                                                                       (cena pre poistenie: 64 340 - 1 550 = 62 790,00 EUR) 64 340,00 EUR                   

50 305,00 EUR                   

41 920,83 EUR                    

15 605,00 EUR       

4A3 - Vyhrievané sedadlá vpredu
3L5 - Predné sedadlá elektricky nastaviteľné

Audi Q5 Sport 40 TDI quattro STR 
Kom. č. / int. č. 734468 / 36-080

Technické údaje

Základná výbava

2-ročná záruka bez obmedzenia najazdených kilometrov
3-ročná záruka na lak karosérie

12-ročná záruka na prehrdzavenie karosérie

Cena základného modelu s 20% DPH

Doplnková výbava

Biela gletscher metalíza
Komfort - akciový balík výbav obsahuje:
PG3/WBT - Komfortný kľúč s alarmom - bezkľúčová manipulácia 
9AQ/WBT - Komfortná automatická klimatizácia, 3-zónová 

MMI Navigation  - obsahuje 7" farebný displej s vysokým rozlíšením, navigačné dáta na SD karte, 3D zobrazenie mapy, 2x čítačka na SD karty, 
LTE dátový modul, Bluetooth rozhranie a Audi connect rozhranie 

Zvýšený objem palivovej nádrže na 70l a nádrže AdBlue na 24l

Komfort - hodnota akciového balíka spolu
Kožený volant 3-ramenný s multifunkciou plus (14 tlačidiel)
Zadné sedadlá plus, pozdĺžne nastaviteľné - operadlo zadných sedadiel polohovateľné, delené a sklápateľné v pomere 40:20:40; so stredovou 
opierkou a dvomi držiakmi na poháre, možnosť prepravy dlhých predmetov; 
Elektrické otváranie a zatváranie batožinového priestoru 
Variabilné opierky hlavy pre vodiča a spolujazdca
Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky sklápateľné 
Audi pre sense basis
Parkovací systém plus - akustický a optický parkovací systém vpredu a vzadu 
Asistent diaľkových svetiel
Fajčiarska výbava - zapaľovač vpredu a popolník s pochrómovaným krytom a logom Audi 
Palubný počítač s farebným displejom 
Audi phonebox - bezdrôtové dobíjanie, stav nabitia je možné zobraziť prostredníctvom MMI, možnosť handsfree až pre 2 pripojené mobilné 
telefóny, priestor pre dobíjanie na stredovej konzole vpredu (170x87mm); kvalitnejší príjem signálu prostredníctvom prepojenia s anténou 
zabudovanou vo vozidle, nižšie žiarenie, podpra LTE
Kamera vzadu - umožňuje monitorovanie priestoru za vozidlom, zobrazenie na displeji MMI 
Poťahy sedadiel v kombinácii Alcantara/koža

LED svetlomety vpredu, LED svetlá vzadu s dynamickými smerovkami 

Balík odkladacích priestorov v interiéri a batožinovom priestore - sieťky na zadnej časti operadiel predných sedadiel, odkladacia priehradka na 
strane vodiča, uzamykateľná skrinka na strane spolujazdca, sieťky a popruhy v batožinovom priestore 

Lichtpaket - LED prídavné osvetlenie interiéru
Ukazovateľ dopravných obmedzení 
Audi smartphone interface
Bočné okná vpredu zvukovoizolačné
Príprava na montáž odnímateľného ťažného zariadenia

Zľava pre balík Komfort

Akciová cena vozidla      s 20% DPH    (do 31.10.2020)

Akciová cena vozidla bez 20% DPH

Ušetríte celkovo :  
(Navyše ziskavate:  Bezplatný servis vozidla na 3 roky/120 000 km + Predĺženú záruku 2 + 1 rok/90 000 km a Dožívotnú garanciu Audi mobility) 

www.autonovo.sk,  0903 537 996 - trochan@autonovo.sk, 0915 984 544 - sasak@autonovo.sk, 0902 979 905 - ftrochan@autonovo.sk



Cena
25,- EUR
20,- EUR
32,- EUR
10,- EUR
65,- EUR
50,- EUR
105,- EUR

–--–-
750,- EUR
190,- EUR
10,- EUR
10,- EUR
165,- EUR
715,- EUR
250,- EUR

1 500,- EUR

povinná výbava (lano + lekárnička + 1ks reflexná vesta + rukavice)

gumenné rohože predné

Objednávam áno / nie Ponuka najžiadanejšich doplnkov

4 ks reflexná vesta s púzdrom
1 l olej Audi Long Life
suchý zips na ŠPZ

nosič bicyklov na strechu

gumenné rohože zadné
gumenna rohož do kufra
strešný nosič
nosič bicyklov na ťažné zariadenie (2 ks)
rožširovacia sada na 3. bicykel
Adaptér na zástrčku ťažného zariadenia (č. dielu: 000055400WF)
Gumená krytka ťažného zariadenia (č. dielu: 8R0803910) obj. Botoš/Fidesová

v prípade záujmu o ďalšie doplnky navštívte náš e-shop na stránke www.autonovo.sk

box na lyže
značenie skiel VINPRINT
satelitné zabezpečenie COBRA s kartou


