
Model FYGCUY20

Motor: 4-valec dieselový (1968ccm) Výkon kW / PS: 150/204
Prevodovka: 7-stupňová S-tronic Max krútiaci moment Nm pri ot/min: 400/1750 - 3250
Hmotnosť celk./užitočná (kg): 2510/630 Zrýchlenie z 0 - 100 km/h: 7,6 s
Počet miest na sedenie: 5 Max. rýchlosť km/h: 222
Číslo karosérie / Číslo motora: Spotreba (mesto/mimo mesta/kombinovaná) (l): 6,1/5,0/5,4
Stav najazdených km: Emisie CO2 (g/km): 143
Farba vozidla: 0E0E čierna mythost metalíza Farba interiéru: EI Čierna

Operadlo zadných sedadiel delené a sklápateľné v pomere 40:20:40

52 900,00 EUR

Obj. kód Cena v EUR
0E0E 1 012,00
WCS

214,00
236,00
450,00

WTK
1 955,00

507,00
0,00
0,00

2 462,00
1BA 0,00

1D4 1 125,00

1XW 169,00
2Z0 0,00

3NS 394,00

3PB 450,00
4A3 426,00

4ZP 844,00

54U 2 576,00
5TG 304,00
5ZC 141,00
6XK 439,00
9AQ 781,00
9S9 675,00
9VD 360,00
KS1 1 102,00

N5K 1 563,00

PC3 361,00
PCF 1 350,00
PCN 1 506,00
PGB 1 180,00
PTT 95,00
PXC 1 418,00
PYF 231,00
QL5 472,00

QQ2 157,00

WQS 1 030,00

-1 390,00
-1 310,00

Cenníková cena vozidla s 20% DPH                                                                                                                                                                                                                                                             cena pre poistenie:     73 273,00 EUR               

61 060,83 EUR                 

2 700,00 EUR        

Audi Q5 S line 40 TDI quattro STR 
Kom. č.: 743204 / Int. č. :

Technické údaje

Základná výbava
Airbag vodiča a spolujazdca v 2. rade sedadiel na krajných sedadlách vrátane dodatočného ukotvenia Top Tether
Bočné airbagy vpredu Látkové poťahy sedadiel - Synonym; bočné časti sedadiel a opierky hlavy v čiernom poťahu; 
Hlavové airbagy vpredu a vzadu stred sedadiel v poťahu Synonym s charakteristickým vzorom
Bezpečnostný stĺpik volantu Strop vozidla v látkovom poťahu
Integrálny systém hlavových opierok Obklad interiéru - Micrometallic silber 
ESC elektronický stabilizačný program Dekoračné interiérové prvky (akcenty) v čiernom matnom vyhotovení na vzduchových výduchoch
ASR protipreklzový systém a stredovej konzole
ABS brzdy s antiblokovacím systémom Palubný počítač s monochromatickým displejom 5"
EBV brzdy s elektronickým rozdeľovaním brzdnej sily MMI Radio plus MMI touch - 10,1" farebný displej (1540x720); hlasové ovládanie; WLAN-Hardware
EDS elektronická uzávierka diferenciálu Audi music interface s 1x USB-A a 1 x USB-C rozhraním pre dáta a dobíjanie
Kontrola zapnutia bezpečnostných pásov Bluetooth rozhranie
quattro - stály pohon všetkýc štyroch kolies s technológiou ultra 8 pasívnych reproduktorov (4x vpredu a 4x vzadu)
Pozinkovaná karoséria Rádiový tuner digitálny
Elektromechanické servoriadenie Audi connect Safety & Service a Audi connect Remote & Control: možnosť ovládania 
Start-Stop systém vybraných funkcií pomocou aplikácie myAudi v mobilnom telefóne
Elektromechanická parkovacia brzda Audi smartphone interface  - umožňuje prepojenie smartfónu s vozidlom a komfortné 
Športový podvozok zobrazenie obsahu prostredníctvom USB pripjenia na MMI-displeji
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním Spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné a vyhrievané
Elektrické otváranie a zatváranie batožinového priestoru Kryty vonkajších spätných zrkadiel lakované vo farbe karosérie
Elektronický imobilizér Determálne sklá
Tempomat Okenné lišty čierne (gumené)
Audi drive select Strešné nosiče čierne
Parkovací systém - akustický a optický parkovací systém vzadu S-strešný spojler v športovom dizajne
Svetelný a dažďový senzor Ozdobná lišta na zadnej kapote hliníková matná
Audi hold assist - asistent rozbehu pri stúpaní Difúzor v čiernej matnej farbe (zdrsnený povrch)
Audi pre sense city Lem difúzora v hliníkovej matnej farbe; tvar vyhotovenia sa líši v závislosti od línie
Mild-Hybrid technológia Nakladacia hrana batožinového priestoru z ušľachtilej ocele
Filter pevných častíc Mriežka chladiča titánovočierna v S-dizajne; lem hliníkový matný
LED svetlomety vpredu a LED zadné svetlá Zábrana proti podbehnutiu vpredu vo farbe strieborná selenit, vzadu čierna
Denné svietenie Ozdobné prahové lišty vo farbe strieborná selenit
Prídavné osvetlenie interiéru Ambiente Lichtpaket  - osvetlené sú nasledovné časti: priestor Bočné vzduchové mriežky v čiernej matnej farbe (zdrsnený povrch) s prvkami v hliníkovej matnej farbe
kľučiek dverí zvonka vpredu, vnútorné kľučky dverí vpredu a vzadu,  nástupný priestor dverí Celolakovaná karoséria
vpredu, priestor nôh vpredu a vzadu, oblasť dverí vpredu a vzadu a stredová konzola S line emblémy na predných blatníkoch
Automatická klimatizácia Chrómové koncovky výfuku
Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou Kontrola tlaku v pneumatikách
Elektrické ovládanie okien Bezpečnostné skrutky kolies
Kožený volant 3-ramenný s multifunkciou (6 tlačidiel) TMS - sada na lepenie pneumatík 
Koberčeky vpredu a vzadu Disky z ľahkých zliatin,  8Jx18, 5-ramenné, Stern-dizajn, pneu 235/60 R18 
Nástupné lišty s hliníkovým obkladom, osvetlené s S emblémom Náradie 
Bez fajčiarskej výbavy Výstražný trojuholník
Štandardné sedadlá vpredu, manuálne nastaviteľné
Stredová opierka rúk vpredu 2-ročná záruka bez obmedzenia najazdených kilometrov

3-ročná záruka na lak karosérie
Ukotvenie detskej sedačky ISO Fix vpredu vrátane deaktivátora airbagu spolujazdca  a 12-ročná záruka na prehrdzavenie karosérie

Cena základného modelu s 20% DPH

Doplnková výbava
Čierna mythost metalíza
Komfort - akciový balík výbav obsahuje:
6E3/WCS - Komfortná stredová opierka rúk vpredu; posuvná, výklopná
QE1/WCS - Balík odkladacích priestorov v interiéri a batožinovom priestore
Komfort - hodnota akciového balíka spolu
Business - akciový balík výbav obsahuje:
7UG/WTK - MMI Navigation plus s MMI touch 
9ZE/WTK - Audi phone box
GB1/WTK - LTE podpora k Audi phone bonx 
IT3/WTK - Audi connect Navigation & Infotainment so zabudovanou SIM kartou 

Komfortný kľúč, alarm a možnosťou senzorického ovládania ovládania piatych dverí

Business - hodnota akciového balíka spolu

Variabilné opierky hlavy pre vodiča a spolujazdca
Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky sklápateľné s automatickou clonou
Komfortná automatická klimatizácia, 3-zónová 
Audi virtual cockpit plus - 12,3" displej s Full-HD s grafickým zobrazením - klasik, sport alebo dynamik 
Audi Soundsystem - 10 aktívnych reproduktorov rozmiestnených vpredu a vzadu; 6-kanálový zosilňovač; celkový výkon 180 Watt 

Obklad interiéru matný česaný hliník 

Funkčný balík s rezervným kolesom - miestošetriace rezervné koleso, kompresor a zdvihák (max. povolená rýchlosť pri použití dodávaného rezervného kolesa je 80km/h)

Kontur/Ambiente Lichtpaket plus  - balík prídavného osvetlenia vrátanie osvetlania kontúr interiéru a s možnosťou nastavenia farebného profilu - k dispozícii sú 3 prednastavené farebné profily 
osvetlenia plus  možnosť nastavenia individuálneho farebného profilu (na výber z 30 farieb); nastavenie individuálneho profilu je možné prostredníctvom Audi drive select-módu;  nastavenie 
viacfarebného osvetlenie je možné pre: obklad dverí vpredu a vzadu a kontúry dverí vpredu a vzadu; ostatné prvky sú osvetlené bielym svetlom, tak ako je popísané v QQ1, navyše je osvetlený aj 
nástupný priestor zadných dverí (biele svetlo)

Stmavené sklá od "B" stĺpika

Head-up display - zobrazovanie informácií zo systémov na čelnom skle 
Poťahy sedadiel v kombinácii Mikrofaser Dinamica Frequenz/koža s kontrastným stehom a vylisovaným S emblémom na operadlách predných sedadiel; stred sedadiel v poťahu Mikrofaser Dinamica 
Frequenz; bočné časti sedadiel, opierky hlavy a stredová opierka  v  koži s kontrasným stehom 
Strmene bŕzd lakované v červenej farbe

Zvýšený objem palivovej nádrže na 70l a nádrže AdBlue na 24l
Matrix LED svetlomety vpredu s ostrekovačmi, LED svetlá vzadu s dynamickými smerovkami

Assistenzpaket Parken- obsahuje: parkovací asistent (7X5) a kamerový systém vpredu, vzadu a po stranách (KA6) 
Assistenzpaket Tour - obsahuje  Audi adaptive cruise control (8T8); Ukazovateľ dopravných obmedzení (QR9); Audi active lane assist (6I1)

Interieur S line obsahuje:
 - športové sedadlá vpredu, manuálne výškovo nastaviteľné  (Q1D)
 - nástupné lišty s hliníkovými vsadeniami vpredu, osvetlené, s S-emblémom (VT5)
 - pedále a opierka na nohu na strane vodiča z ušľachtilej ocele (VF1)
 - emblémy S line na blatníkoch vpredu (6F7)
 - strop vozidla v čiernom látkovom poťahu (6NQ)
 - dekoračné interiérové prvky (akcenty) v čiernom lesklom vyhotovení (GT6)
 - koberčeky vpredu s kontrastným stehom farebne prispôsobeným farbe interiéru
Zľava pre balík Business
Zľava pre balík Komfort

Cenníková 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, 0902 979 905 - ftrochan@autonovo.sk, 0902 979 933 - kalmar@autonovo.sk

Bez športového podvozku
Ťažné zariadenie - výklopné (mechanicky) s elektrickým uvoľnením mechanizmu; ovládanie prostredníctvom tlačidla v batožinovom priestore; integrovaná zásuvka umožňuje  počas jazdy prevádzku 
elektrických zariadení v pripojenom vozidle, stabilizácia prostredníctvom ESC 
Kožený volant 3-ramenný s multifunkciou plus, 14 tlačidiel
Bez označenia modelu, výkonu a technológie
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;
Sedadlo vodiča elektricky nastaviteľné (sedadlo spolujazdca manuálne)
Vyhrievané sedadlá vpredu  

Optikpaket schwarz plus (čierny) - obsahuje včetky exteriérové prvky lakované v čiernej farbe (4ZD). Navyše Audi kruhy a označenie modelu v čiernej farbe. V prípade S modelu je čierny znak S vpredu

Disky z ľahkých zliatin Audi Sport  8J x 20,  5-V-lúčov, Stern-dizajn, antracitovočierne, sústružené, pneu 255/45 R20



Ilustračné foto: konfigurátor Audi.sk

Cena
25,- EUR
25,- EUR
32,- EUR
15,- EUR
65,- EUR
50,- EUR
110,- EUR

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

1 500,- EUR

Objednávam áno / nie Ponuka najžiadanejšich doplnkov
povinná výbava (lano + lekárnička + 1ks reflexná vesta + rukavice)
4 ks reflexná vesta s púzdrom
1 l olej Audi Long Life
suchý zips na ŠPZ
gumenné rohože predné
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
nosič bicyklov na strechu
box na lyže
značenie skiel VINPRINT
satelitné zabezpečenie COBRA s kartou

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


