AUDI A5 Sportback Sport 2,0 TDI quattro STR
Model

F5ABFY17

Motor:
Prevodovka:
Hmotnosť celková/užitočná:
Počet miest na sedenie:
Číslo karosérie:
Stav najazdených km:
Farba vozidla:

Kom. č. / int. č.726231
Technické údaje
4- valec diesel (1968 ccm)
7-st. S-tronic
2185/510
5

WAUZZZF58HA013747
47 km
0D0D Svetlá béžová cuvéé metalíza

Airbag vodiča a spolujazdca
Bočné airbagy vpredu
Hlavové airbagy vpredu a vzadu
Kontrola zapnutia bezpečnostných pásov
Integrálny systém hlavových opierok
ESC elektronický stabilizačný program
ASR protipreklzový systém
ABS brzdy s antiblokovacím systémom
EBV brzdy s elektronickým rozdeľovaním brzdnej sily
EDS elektronická uzávierka diferenciálu
Pozinkovaná karoséria
Elektromechanické servoriadenie
Start-Stop systém
Elektromechanická parkovacia brzda
Dynamický podvozok
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
Elektronický imobilizér
Audi drive select
Audi pre sense city
Obmedzovač rýchlosti
Audi hold assist - asistent rozbehu pri stúpaní
Bi-Xenónové svetlomety, LED zadné svetlá
Denné svietenie
Svetelný a dažďový senzor
Automatická klimatizácia
Elektrické ovládanie okien
Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou
Kožený volant 3-ramenný s multifunkciou plus (14 funkcií)
Automatické otváranie veka batožinového priestoru

Výkon kW / PS:
140/190
Max krútiaci moment pri ot/min:
400/1750 - 3000
Zrýchlenie z 0 - 100 km/h:
7,4 s
Max. rýchlosť km/h:
235
Spotreba paliva (mesto/mimo mesta/kombinovaná): 5,3/4,4/4,7
Emisie CO2 (g/km):
124
Farba interiéru:
YM Čierna
Základná výbava
Elektrické otváranie a zatváranie veka batožinového priestoru
Koberčeky vpredu a vzadu
Športové sedadlá vpredu, manuálne nastaviteľné
Ukotvenie detskej sedačky ISO FIX vpredu s deaktivátorom airbagu
Stredová opierka rúk vpredu
Operadlo zadných sedadiel delené a sklápateľné v pomere 40:20:40 alebo úplne
4- miestna verzia
Látkové poťahy sedadiel - System
Strop vozidla v látkovom poťahu
Obklad interiéru - Aluminium Ellipse silber
Hliníkové aplikácie v interiéri
Palubný počítač s farebným displejom
MMI radio plus, 7" farebný displej
8 reproduktorov
Bluetooth rozhranie
Spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné a vyhrievané
Kryty spätných zrkadiel lakované vo farbe karosérie
Determálne sklá
Ozdobné okenné lišty - strieborné
Kontrola tlaku v pneumatikách
Bezpečnostné skrutky kolies
Disky z ľahkých zliatin 8,5Jx18, 5-ramenné, Stern-dizajn, pneu 245/40 R18
Rezervné koleso miestošetriace
Náradie a zdvihák
Výstražný trojuholník
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

48 650,00 EUR

Obj. kód
Doplnková výbava
Svetlá béžová cuvéé metalíza
0D0D
Komfort - akciový balík výbav obsahuje:
WBT
6E3/WBT - Komfortná stredová opierka rúk vpredu
9AQ/WBT - Komfortná klimatizácia 3-zónová
7P1 - Elektricky nastaviteľné bederné opierky
Komfort - hodnota akciového balíka spolu pre basis
Technik - akciový balík výbav obsahuje:
WPP
PGD/WPP - Alarm a komfortný kľúč so senzorickým otváraním batožinového priestoru
8T6/WPP - Tempomat
Technik - hodnota akciového balíka spolu
AdBlue® nádrž 24l (sériovo 12l)
FK2
Audi connect služby - prepojenie vozidla s internetom
IT1
Audi pre sense basic
7W1
Audi Soundsystem - 10 aktívnych reproduktorov
9VD
Audi virtual cockpit; nie pre g-tron
9S8
Bez dažďového senzora
$N6
Disky z ľahkých zliatin Audi Sport 8,5J x 19, 10-lúčové, V-dizajn, pneu 255/35 R19
PQJ
Kamera vzadu - umožňuje monitorovanie priestoru za vozidlom, zobrazenie na displeji MMI
KA2
Audi Matrix LED svetlomety vpredu s ostrekovačmi, vrátane dynamických smeroviek vpredu, LED svetlá vzadu
PXC
vrátane dynamických smeroviek vzadu

PNQ

7TL
N7U
EA9
1D8
QR9
3NT
4A3
7X2
QQ1
5ZC
6XE
QE1
UI2

Cena v EUR
1 001,00
214,00
771,00
298,00
1 283,00
1 182,00
337,00
1 519,00
57,00
348,00
282,00
326,00
282,00
0,00
1 632,00
507,00
2 137,00

MMI Navigation plus s MMI touch - navigačný systém s digitálnou mapou na pevnom disku (možnosť online
aktualizácie), 8,3" farebný displej s vysokým rozlíšením, MMI touch, možnosť hlasového ovládania, viacero
možností voľby trasy s farebným vyobrazením na mape, ukážka 3D modelu mesta s vyobrazením dôležitých
alebo zaujímavých bodov, dynamické navigovanie, pevný disk využiteľný aj pre ukladanie hudby, DVDmechanika podporujúca MP3, WMA a AAC, čítačka na 2 SD karty, rozhranie Audi connect

2 766,00

Drevený obklad v interiéri - Eiche grau naturell (dub sivý prírodný)
Poťahy sedadiel v kombinácii Alcantara/koža
Predĺžená záruka 3 roky, max. 150 000 km
Príprava na montáž odnímateľného ťažného zariadenia
Ukazovateľ dopravných obmedzení
Päťmiestna verzia - trojmiestne zadné sedadlo
Vyhrievané sedadlá vpredu
Parkovací systém plus - akustický a optický parkovací systém vpredu a vzadu
Ambiente Lichtpaket - balík prídavného osvetlenia - nasledovné časti sú osvetlené na báze LED: vonkajšie a
vnútorné kľučky dverí; nástupné prahy vpredu a vzadu, držiak na poháre vpredu, pristor nôh vpredu a vzadu,
dvere a stredová konzola
Variabilne nastaviteľné opierky hlavy vpredu - výška a sklon
Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky sklápateľné
Balík odkladacích priestorov v interiéri a batožinovom priestore - obsahuje: sieťky na zadnej strane operadiel
predných sedadiel, držiak na poháre v stredovej opierke vzadu, odkladací priečinok na strane vodiča,
uzamykateľnú príručnú skrinku; v batožinovom priestore: väčšia sieť na upevnenie batožiny, menšia odkladacia
sieť vľavo, A5/S5 Sportback napínací pás vpravo a vľavo
Audi smartphone interface

Cenníková cena vozidla s 20% DPH
Akciová cena vozidla s 20% DPH

(cena pre poistenie)

236,00
1 468,00
982,00
214,00
337,00
337,00
406,00
878,00
282,00
141,00
253,00
214,00
450,00

66 988,00 EUR

52 220,00 EUR

(do 14.12.2018)

43 516,67 EUR

Akciová cena vozidla bez 20% DPH

Ušetríte celkovo :

14 768,00 EUR

(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

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
gumenné rohože predné
gumenné rohože zadné
gumenna rohož do kufra
strešný nosič
nosič bicyklov na ťažné zariadenie (2 ks)
Adaptér na zástrčku ťažného zariadenia (č. dielu: 000055400WF)
Gumená krytka ťažného zariadenia (č. dielu: 8R0803910) obj. Botoš/Fidesová
rozširovacia sada pre tretí bicykel
nosič bicyklov na strechu
box na lyže
značenie skiel VINPRINT
satelitné zabezpečenie COBRA s kartou

Cena
25,- EUR
20,- EUR
32,- EUR
60,- EUR
48,- EUR
127,- EUR
300,- EUR
670,- EUR
10,- EUR
10,- EUR
213,- EUR
135,- EUR
733,- EUR
200,- EUR
1 500,- EUR

