AUDI Q5
Rocznik
Typ nadwozia
Silnik
Rodzaj paliwa
Moc
Napęd

2017
SAV
2.0 L
Benzyna
252 KM
Quattro

Kolor nadwozia
Tapicerka

Srebrny Florett metalik
Alcantara/ leather combination- czarny

Wyposażenie
Kierownica skórzana 3-ramienna, wielofunkcyjna plus
Koło zapasowe
Relingi dachowe w kolorze czarnym
Ogrzewanie foteli przednich
Wspomaganie unoszenia i opuszczania pokrywy bagażnika, elektryczne
Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym
Lusterka zewnętrzne, składane, z automatyczną funkcją przeciwoślepieniową z lewej i prawej strony
Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla foteli przednich, elektryczna
Audi parking system plus (przód i tył) z wizualizacją na ekranie MMI
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
System nagłaśniający Bang & Olufse
Audi virtual cockpit
Tapicerka Alcantara / skór
Autoalarm fabryczny w połączeniu z kluczykiem komfortowym Advanced Key (z funkcją Safe lock)
Reflektory w technologii LED
Fotele sportowe z przódu
Pakiet oświetlenia zewnętrznego i wnętrza Ambiente w technologii LED
System nagłaśniający Bang &amp; Olufsen
Aplikacje dekoracyjne srebrne Micrometallic
Apteczka i trójkąt ostrzegawczy
Audi drive select
Audi pre sense city
Automatyczna regulacja zasięgu reflektorów
Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa
Czujnik zmierzchowy świateł i czujnik deszczu
Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu
Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego
Folie dekoracyjne
Gałka dźwigni skrzyni biegów

Hamulce tarczowe z przodu/ tył
ISOFIX - mocowanie fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu (z funkcją Top Tether)
Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)
Kanapa tylna z dzielonym i składanym oparciem 40:20:40
Klimatyzacja automatyczna
Kod sterujący
Listwy progowe z aluminiowymi wstawkami
Listwy wokół szyb w kolorze czarnym
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
Lusterka zewnętrzne, składane, z automatyczną funkcją przeciwoślepieniową z lewej i prawej strony
Lusterko po stronie kierowcy, asferyczne
Lusterko wewnętrzne z automatyczną funkcją przeciwoślepieniową
Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera, asferyczne
Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8Jx17", 10 - ramienne z oponami 235/65 R17
Operating permit, initial registration
Opony 235/65 R17 104W
Osłona krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej
Osłona przestrzeni bagażowej
Osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażera
Płaska podłoga przestrzeni bagażowej
Podparcia w drzwiach standardowe
Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi
quattro ultra, quattro®
Reflektory w technologii LED
Regulacja wysokości foteli przednich, manualna
Siatka odgradzająca przestrzeń pasażerską od bagażowej
Silnik SI
System Start-Stop z systemem rekuperacji
Szyba tylna i szyby boczne z powłoką termoizolacyjną
Szyby termoizolacyjne
Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą
Światła do jazdy dziennej
Tylny spoiler
Uchwyt na pojemnik na napój z możliwością chłodzenia i podgrzewania
Usługi Audi connect Safety&Service
Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Wyłożenie podłogi bagażnika
Wzmocnione zderzaki
Zagłówki w fotelach z przodu
Zawieszenie dynamiczne
Złącze USB I AUX-IN

Dane techniczne

Masa:
Dopuszczalna masa ładunku na dachu/
Dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy
Masa własna
Przy 12% wzniesieniu

75/100
1795 kg
2 400 kg

Pojemność:
Zbiornik paliwa,

ok. 70 l

Osiągi:
Maksymalny moment obrotowy
Moc maksymalna
Pojemność silnika
Prędkość maksymalna
Przyspieszenie

370 Nm
252 KM
1984 cm3
237 km/h
0-100 km/h: 6,3 s

Klasa emisji
Klasa paliwa

Eu6
Benzyna

Wymiary

