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Audi Q5 35 TDI quattro 120 kW (163 KM) S tronic

Kolor:Kolor:  czarny Briliant

Wnętrze:Wnętrze:  czarne/czarna/czarna/szara

ID konfiguracji: AP5891YG 

Nr oferty: GOA-19-173348

Kod modelowy:

FYBAKY\0\MASGEA3

Ilość samochodów: 1

CENA MODELU 183 900 PLN

Cena wyposażenia dodatkowego 2 260 PLN

Cena pakietu promocyjnego 7 400 PLN

Cena katalogowa 193 560 PLN

Teraz gwarancja Audi rozszerzona do 3 lat lub 90 000 km przebiegu (w tym pierwsze dwa lata bez limitu przebiegu)

Kolor nadwozia Cena Rata

A2A2 czarny Briliant 0 PLN 0 PLN

Kolorystyka wnętrza Cena Rata

YM WnętrzeWnętrze : czarne/czarna/czarna/szara 

MateriałMateriał : Tapicerka tkaninowa Synonym 

WykładzinaWykładzina : czarna 

Deska rozdzielczaDeska rozdzielcza : czarna 

PodsufitkaPodsufitka : szara 

SiedzeniaSiedzenia : czarne

0 PLN 0 PLN

Wyposażenie dodatkowe Cena Rata



WNP Pakiet promocyjny Comfort 

W cenie pakietu promocyjnego zawarte są następujące elementy wyposażenia

dodatkowego:

Klimatyzacja automatyczna, 3-strefowa

Elektroniczna blokada otwarcia drzwi

Poduszki powietrzne, czołowe dla kierowcy i pasażera z funkcją dezaktywacji

poduszki powietrznej pasażera

Asystent podjazdu z funkcją Auto Hold

ISOFIX - mocowanie fotelika dziecięcego na fotelu pasażera z przodu

7 400 PLN 57 PLN

PGB Kluczyk komfortowy z funkcją otwierania bagażnika za pomocą gestów 

Dodatkowo do kluczyka komfortowego z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika:

kolejny ruch nogą powoduje automatyczne zamknięcie pokrywy bagażnika, ułatwiając

wkładanie i wyjmowanie bagażu. W połączeniu z kluczykiem komfortowym dodatkowy

przycisk na wewnętrznej stronie pokrywy bagażnika umożliwia zamknięcie bagażnika i

całego samochodu.z autoalarmem: obejmuje ultradźwiękową kontrolę wnętrza

możliwość dezaktywacji, drzwi, bagażnika i komory silnika; niezależne zasilanie źródła

sygnału alarmu; zabezpieczenie przed odholowaniem dzięki czujnikom przechyłu; z

funkcją Safe Lock uniemożliwiającą otwarcie drzwi od wewnątrz po ich zamknięciu

pilotem

0 PLN 0 PLN

6XE Lusterka zewnętrzne, składane 0 PLN 0 PLN

4A3 Ogrzewanie foteli przednich 0 PLN 0 PLN

PX2 Reflektory w technologii LED 

wyrazista grafika świateł w dzień i w nocy: reflektory diodowe precyzyjnie oświetlają

drogę światłem o barwie zbliżonej do światła dziennego. Większe bezpieczeństwo i

komfort; mniejsze zużycie energii i dłuższa żywotność.Reflektory LED z następującymi

funkcjami:

światła dzienne

światła mijania

światła drogowe

światła pozycyjne

kierunkowskazy

światła doświetlające zakręty

światła na złe warunki atmosferyczne

światła autostradowe

światła statycznie doświetlające zakręty

automatyczno-dynamiczna regulacja zasięgu świateł

światła oświetlające pobocze na skrzyżowaniach tylko w połączeniu z nawigacją

światła tylne w technice LED z dynamicznymi kierunkowskazami, przełącznik świateł z

pozycją włączania „AUTO“

0 PLN 0 PLN

KA2 Kamera cofania 2 260 PLN 17 PLN

Wyposażenie dodatkowe Cena Rata

Wyposażenie standardowe

8RM 8 głośników (przód i tył)

5MA Aplikacje dekoracyjne srebrne Micrometallic

1T3 Apteczka i trójkąt ostrzegawczy

IW3 Audi connect telefon alarmowy i serwis (z możliwością kontroli samochodu)

2H9 Audi drive select

7X2 Audi parking system plus (przód i tył) z wizualizacją na ekranie MMI

6K9 Audi pre sense city

8Q3 Automatyczna regulacja zasięgu reflektorów

IV0 Brak Connect Plus

4I6 Centralny zamek sterowany falami radiowymi

zastąpione przez: Kluczyk komfortowy z funkcją otwierania bagażnika za pomocą gestów



9P6 Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa

KK3 Czynnik chłodniczy R1234yf

FK1 Dodatkowy zbiornik adBlue(12 litrów)

0TD Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu

QZ7 Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego

UH1 Elektromechaniczny hamulec postojowy

zastąpione przez: Pakiet promocyjny Comfort

7E6 Elektryczna nagrzewnica powietrza

6F4 Folie dekoracyjne

Q1A Fotele przednie standardowe

7F9 Gałka dźwigni skrzyni biegów

6A2 Gaśnica

1LG Hamluce tarczowe z przodu

1KF Hamulce tarczowe z tyłu

3B3 ISOFIX - mocowanie fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu (z funkcją Top Tether)

QK1 Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)

3NT Kanapa tylna z dzielonym i składanym oparciem 40:20:40

1XC Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna, obszyta skórą

9AK Klimatyzacja automatyczna

zastąpione przez: Pakiet promocyjny Comfort

7M1 Listwy progowe z aluminiowymi wstawkami

4ZE Listwy wokół szyb w kolorze czarnym

6FA Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia

6XD Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, elektrycznie regulowane i ogrzewane

zastąpione przez: Lusterka zewnętrzne, składane

5SL Lusterko po stronie kierowcy, asferyczne

4L6 Lusterko wewnętrzne z automatyczną funkcją przeciwoślepieniową

6TS Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera, asferyczne

4H3 Manualna blokada otwierania drzwi od wewnątrz

zastąpione przez: Pakiet promocyjny Comfort

I8E MMI Radio plus

1X1 Napęd quattro®

C0S Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8Jx17", 10 - ramienne z oponami 235/65 R17

HV5 Opony 235/65 R17 104W

2P2 Osłona krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej

3U4 Osłona przestrzeni bagażowej

5XK Osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażera

2Z8 Oznaczenie modelu i typu silnika

6NJ Podsufitka pokryta tkaniną

4X3 Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi

GH4 quattro ultra

8IH Reflektory ksenonowe z dynamiczną regulacją zasięgu

zastąpione przez: Reflektory w technologii LED

8SK Reflektory tylne w technice LED

zastąpione przez: Reflektory w technologii LED

3L3 Regulacja wysokości foteli przednich, manualna

Wyposażenie standardowe



3S1 Relingi dachowe w kolorze srebrnym

EA3 Rozszerzona gwarancja Audi 3 lata / 90 000 km (w tym pierwsze dwa lata bez limitu przebiegu)

3CX Siatka odgradzająca przestrzeń pasażerską od bagażowej

9S5 System informowania kierowcy, 5 calowy, monochromatyczny

7L8 System Start-Stop z systemem rekuperacji

4KC Szyba tylna i szyby boczne z powłoką termoizolacyjną

QL1 Szyby przezroczyste

4GF Szyby termoizolacyjne

1PD Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą

8K4 Światła do jazdy dziennej

N2K Tapicerka tkaninowa Synonym

8T6 Tempomat z ogranicznikiem prędkości (standard dla samochodów produkowanych od 9 tygodnia 2018)

5J1 Tylny spoiler

4M3 Uchwyt na pojemnik na napój

7K1 Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach

3GD Wykładzina bagażnika

6SS Wyłożenie podłogi bagażnika

2K1 Wzmocnione zderzaki

1BA Zawieszenie dynamiczne

1G8 Zestaw naprawczy do opon

1S2 Zestaw narzędzi

9ZX Złącze Bluetooth

UE4 Złącze USB I AUX-IN

Wyposażenie standardowe

Dane techniczne

Masa Masa 

bez własnych hamulców: 750 kg 

Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny

nacisk przyczepy na hak holowniczy: 75/100 kg 

Masa własna: 1845 kg 

przy 12% wzniesieniu: 2400 kg 

Osiągi Osiągi 

Maksymalny moment obrotowy: 400/1750 - 2750

Nm przy obr. 

Moc maksymalna,: 120 (163)/3000-4200 kW (KM)

przy obr. 

Pojemność silnika,: 1968 cm3 

Osiągi Osiągi 

Prędkość maksymalna: 211 km/h 

Przyspieszenie 0-100 km/h: 9,1 s 

Pojemność Pojemność 

Bagażnik: 550 l 

Zbiornik paliwa, ok.: 65 l 

Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP 

CO2-Emissionen (kombiniert): 188 g/km 

Verbrauch (extra-high): 7,3 l/100km 

Verbrauch (high): 6,3 l/100km 

Verbrauch (kombiniert): 7,2 7,2 l/100km 

Verbrauch (low): 8,6 l/100km 

Verbrauch (medium): 7,3 l/100km 

Zawieszenie  Zawieszenie  

Kola: Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8Jx17", 10

- ramienne z oponami 235/65 R17 

Opony: Opony 235/65 R17 104W 

Zużycie  paliwa Zużycie  paliwa 

Cykl miejski (l/100km): - 

Cykl mieszany (l/100km): - 

Cykl poza miastem (l/100km): - 

Emisje CO2 (g/km): - 

Klasa efektywności energetycznej: A 

Klasa emisji: - 

Klasa paliwa: olej napędowy 

Dane WLTPDane WLTP

Zużycie paliwa - cykl mieszany (l/100km): 7.2 Emisja CO2 - cykl mieszany (g/km): 188 


