Aasta Auto AS

Mudel

Mootori töömaht

FYBBFY Q5 Sport 2,0 TDI 140kW quattro 7-k
S-tronic

2,0 TDI diisel

Värv
Sisu

H1H1 Manhattan hall metallik
YM must/must

Kiirendusaeg, 0-100 km/h
Suurim kiirus
Sõiduki pikkus /laius / kõrgus
Täismass / tühimass
Max. kandevõime
CO2 emissioon

Kom. nr. A00369
Läbisõit 0 km

7,9 s
218 km/h
4663 / 2143 / 1659 mm
2440 / 1845 kg
595 kg
136 g/km

Võimsus
kW/Hj
140/190

Käigukast
7k.S-tronic

Baasmudeli hind
48 000,00

Keretähis
Sõiduki kategooria

Kütusetarve linnas / maanteel / keskmine
Suurim pöördemoment, Nm,p/min puhul
Pakiruumi / kütusepaagi maht
Kaubaruumi pikkus / kõrgus / laius
Teljevahe / rööbe
Kliirens

5,5 / 5,0 / 5,2 l/100 km
400/1750 - 3000
550 / ca 65 l
/ / mm
2819 / 1616 mm

Q5 Sport varustus
1. MUGAVUS JA FUNKTSIONAALSUS
* "Start/Stop" süsteem, vähendab kütusekulu ja heitmeid
* Esilaternad "Xenon plus" koos LED-päevasõidutuledega ja
LED-tagatuledega + esilaternate pesuseade
* Istmed - sportistmed kaetud tekstiilpolstriga "Imprint"
* Istmed - manuaalne esiistmete kõrguse, kauguse roolist ja seljatoe kalde
reguleerimise võimalus
* Jalamatid veluurist, ees ja taga, pagasiruumipõhi veluurist
* Juhi infosüsteem näidikute paneelis 5-tollise monokroomne
TFT-displeiga, sh pausisoovitus ja välistemperatuurinäit
* Kiirusepiirangu seadmise võimalus - "Speed limiter"
* Kliimaseade (automaatne), ühe tsooniline
* Käetugi esiistmete vahel
* "AdBlue" paagi mahutavus 12 liitrit (ainult diiselmootoriga autodel)
* Mootori võtmeta käivitamine/seiskamine keskkonsoolis asuvas nupust "Start-Stop"
* Peeglid - elektriliselt soojendatavad ja reguleeritavad välispeeglid
* Peeglid - välispeeglite korpus värvitud kerevärvi, integreeritud
LED-suunatuledega
* Rooliratas - multifunktsionaalne, kolme kodaraga disain, nahkkattega
* Roolivõimendi - elektromehaaniline, kiirustundlik
* Seisupidur (elektromehaaniline)
* Suitsetaja pakett - sigaretisüütaja ja tuhatoos keskkonsoolis
* Telefon ja kommunikatsioon - "Audi bluetooth interface"
* Vedrustus - standardvedrustus "Dynamic"
2. VÄLIMUS
* Dekoorliistud interjööris - alumiinium "Rhombus"
* Iluvõre halli värvi - auto aluosa kerega ühte värvi
* Katusereelingud - hele alumiinium
* Liistud - alumiiniumliistud külgmiste akende ümber ("High-gloss
package")
* Liistud - lävekatteliistud alumiiniumist
* Mudeli ja mootori tehnoloogia tähised tagaluugil
* Valgustus auto salongis, sh baasvalgustus katusemoodulis ja
pagasiruumis ning kindalaekas
* Värv - täisvärv (auto alumine serv värvitud autoga sama värvi)
* Kergmetallveljed 8J x 18", 5-kodaraga "Star" disain, rehvidega 235/60
R18

3. TURVALISUS
* Kesklukustus koos alarmseadega - salongi mahuandurid ja kallutusandur
* Immobilaiser - muutuvkoodiga, elektrooniline
* Audi drive select® - võimaldab muuta auto sõidukarakteristikat (rooli,
gaasipedaali tundlikkus, käigukasti töö)
* Audi pre sense city - kaameraga turvalisussüsteem, mis hoiatab
sõidukijuhti võimaliku ohu eest kuni kiiruseni kuni 85 km/h ja vajadusel
suurendab pi
* "Airbag" - külgturvapadjad eesistujatele (istmesse integreeritud), lisaks
peaturvapatjade süsteem
* "Airbag" - täismõõdus turvapadjad juhile ja kaassõitjale
* "Airbag" - kaassõitja turvapadja väljalülitamise võimalus + laste
turvaistme kinnitussüsteem ISOFIX kõrvalistmel
* ABS-pidurid, elektroonilise pidurdusjõu jaotamisega
* ASR - veojõukontrolli seade, takistab vedavate rataste läbilibisemist
* ESC - elektrooniline suunastabiilsust tagav süsteem
* Haakeseadme valmidus - eelpaigaldatud juhtmestik ja kohandatud
mootori jahutussüsteem
* Istmed - ISOFIX kinnitused ja "Top Tether" ettevalmistus tagaistmetel
* Istmed - peatoed kõigil 5 istekohal, manuaalse kõrguse reguleerimisega
* Istmed - tagaistme seljatugi osaliselt (40:20:40) või täielikult allaklapitav
* Klaasid - esiklaas kihiline, kõik klaasid kergelt roheka tooniga
* Lastelukk, elektriline nii tagaustele kui ka tagaakendele
* quattro® nelikvedu ultra tehnoloogiaga
* Rehvirõhu kontrollsüsteem, hoiatusega ühe või enama ratta rõhukao
korral
* Turvavööd kõikidel istmetel, lukustatuse kontrollsüsteemiga ja esiistmetel
turvavöö kõrguse seadistamise võimalusega
* Tõkiskingad, tulekustuti, ohukolmnurk, autoapteek ja helkurvest
* Vargusevastased rattapoldid, võimaldavad ratast vabastada ainult
spetsiaalse adapteri abil
* Varuratas ("volditud rehviga") koos kompressoriga, rattavõti ja tungraud
4. AUDIO JA KOMMUNIKATSIOON
* MMI® raadio koos 8 passiivkõlariga, sh integreeritud 7-tolline värviekraan
armatuurlauas, CD-mängija (MP3, WMA, ACC), USB laadimine,
SDXC-kaardi lug
5. GARANTII
* Garantii - 2 aastat, läbisõidupiiranguta
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Tootjatehases paigaldatav lisavarustus:
Kood
*
1XW
7W1/QR9/
8T8
8G1
EA8
FK2
N7U
PLUS/4A3
PLUS/4L6
PLUS/7X2
PLUS/8N6
PLUS/8T6
PLUS/9AQ
PLUS/9S7
PLUS/9S8
PLUS/9ZE
PLUS/9VD
PLUS/PGB
PLUS/PNQ
PLUS/QQ2
PLUS/WDA
UH2
VW5

Lisavarustus
Metallikvärv
Rooliratas - multifunktsionaalne "Plus" (14 juhtnuppu) kolme kodaraga nahkkattega sportrool
Adaptive cruise control Plus, sh Audi pre sense BASIC (7W1) ja liiklusmärkide tuvastus (QR9) PNQ/PNU;
7X2/7X5; 8G1/PXC; 9S7/9S8)
Esilaternad - kaugtulede ümberlülitamise assistent (ainult xenon või PX2)
Pikendatud tehasegarantii - 5 aastat (2 aastat + 3 aastat lisagarantiid), läbisõiduni 100 000 km
"AdBlue" paak suurendatud mahutavusega - 24 liitrit
Istmepolster - istmed kaetud "Alcantara/nahk" istmepolstriga (+Q1D)
Istmesoojendus - elektriline esiistmetele
Peeglid - automaatselt tumenev sisepeegel (ilma nähtava raamita)
Parkimisabi "Plus" - parkimisabi auto esi- ja tagaosas (akustiline hoiatus, graafiline kujutis MMI® ekraanil)
Valgus- ja vihmasensor, sisaldab automaatset klaasipuhastajate reziimi
Püsikiirushoidja "Cruise control Plus"
Kliimaseade "Deluxe" - kolme tsooniline, elektroonilise reguleerimisega eraldi juhile ja kaassõitjale ning salongi
tagaosale (täiendav TFT-displei kli
Juhi infosüsteem näidikute paneelis 7-tollise kõrgresolutsioonilise värvidispleiga
Audi virtual cockpit - täisdigitaalne 12,3 tolline näidikute paneel armatuurlauas (+PNQ)
Telefon ja kommunikatsioon - "Audi phone box" (universaalne telefonialus käetoes esiistmete vahel
võimaldamaks telefonikõnesid läbi "Bluetooth" ühendu
Kõlarisüsteem - "Audi sound system" (kogu väljundvõimsusega 180 vatti; 10 kõlarit)
"Convenience key" koos elektriliselt avatava/suletava tagaluugiga, sh sensoriga kontrollitav pagasiruumiluugi
mugavus-avamine
MMI® navigatsioon "Plus", sh "MMI® touch", sh "Audi connect" (kehtivusega 3 aastat) ja juhi infosüsteem
värvidispleiga (8,3-tolline värviekraan, 2xSDX
Valgustuspakett - II, sh Ambient-valgustus keskkonsoolis ja uksepaneelis, sisenemisvalgustus, jalgaderuumi
valgustus, valgustatud topsihoidja ja uste
Komfort-pakett "Plus" -sisaldab PGB, 4L6, 4A3, 9AQ, 8N6, 7X2, 9VD, 8T6, 9S7, 9ZE, PNQ, QQ2. Sinu võit
1640€. Juurde võtta (N1F/N2R/N5W/N7N/N7U)+(1XW/
Sõidualustamise assistant, sh "Auto release"-funktsioon
Klaasid - esiuste klaasid suurendatud mürasummutusvõimega

Tootjatehases paigaldatav lisavarustus kokku
Hind koos tootjatehases paigaldatava lisavarustusega

Hind EUR
990,00
170,00
1 595,00
170,00
1 045,00
60,00
1 460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 910,00
90,00
170,00

12 660,00
60 660,00

Müüja poolt paigaldatav lisavarustus ja osutatavad teenused:
Kood
S TARVIK

Lisavarustus
ARK pakett sisaldab:
riigilõivu
ohutuspaketti
auto vahatamist-ettevalmistust
esimene hooaeg suve-või talverehvide (rataste) hoisutamine ilma täiendava tasuta
Audi Autobi 24h ja Audi Mobiilsugarantii

Hind EUR
545,00

Müüja poolt paigaldatav lisavarustus ja osutatavad teenused kokku

Garanti
i

545,00

Auto hind Teile

61 205,00

Auto hind ilma käibemaksuta 20%

51 004,17

Uutele Audi sõidukitele kehtib tootjatehase 2 aastane garantii läbisõidu piiranguta. Kehtivuspiirkond
Euroopa. Audi originaaltarvikutele kehtib 2 aastane garantii. Värvkattele kehtib 3 aastane
läbisõidupiiranguta garantii. Kehtiva garantii eelduseks on õigeaegselt läbitud hooldused.

Võta meiega ühendust!
tel : +372 730 8000
E-mail : info@aastaauto.ee
WWW: www.aastaauto.ee
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