Sériová výbava Q5 advanced 40 TDI:










































12-ročná záruka na neprehrdzavenie karosérie
2-ročná záruka bez obmedzenia najazdených kilometrov
3-ročný bezplatný servis vozidla
ABS s antiblokovacím systémom
Airbag bočný a airbag pre hlavu
Airbag na strane vodiča a spolujazdca, deaktivácia airbagu na strane spolujazdca
Akustický parkovací systém vzadu
Asistent plynulého rozbehu pri stúpaní audi hold assist
ASR protipreklzový systém
Audi connect Safety & Service a Audi connect Remote & Control: možnosť
ovládania vybraných funkcií pomocou aplikácie myAudi v mobilnom telefóne.
Prostredníctvom služieb Safety & Service je možné spustiť tiesňové volanie, online
volanie v prípade poruchy vozidla či online komunikácia vozidla so servisom. Služby
Remote & Control umožňujú diaľkové zamknutie/odomknutie vozidla, sledovanie
statusu vozidla, vyhľadanie parkovacej pozície vozidla, vzdialené nastavenie
nabíjania (pre vozidlá BEV a PHEV), ovládanie nezávislej klimatizácie. Podmienkou
funkčnosti je verifikovaný účet na my.audi.com
Audi drive select
Audi pre sense City
Audi smartphone interface - umožňuje prepojenie smartfónu s vozidlom a komfortné
zobrazenie obsahu prostredníctvom USB pripjenia na MMI-displeji; ovládanie je
možné cez MMI prípadne hlasom prostredníctvom smartfónu; prepojenie s Apple
iPhone (minimálne iOS9) môže byť bezdrôtové
Automatická prevodovka
Bez automatického ovládania diaľkových svetiel
Bez celokoženého interiéru
Bez diaľkového otvárania garáže
Bez emblému
Bez klimatizovaných sedadiel
Bez strešného okna
Bezpečnostné skrutky kolies
Bluetooth rozhranie
Detská poistka
Doživotná garancia Audi mobility
Dynamický podvozok
EBV brzdy s elektronickým rozdelovaním brzdnej sily
EDS elektronická uzávierka diferenciálu
Elektrické otváranie a zatváranie veka batožinového priestoru
Elektrické ovládanie okien
Elektromechanická parkovacia brzda
Elektronický imobilizér
ESC elektronický stabilizačný program
Funkcia denných stretávacích svetiel
Hlavové airbagy vpredu a vzadu
Interiérové prvky na palubnej doske - Matná čierna
Kamera a senzor vzdialenosti
Klimatizácia automatická
Koberčeky látkové vpredu a vzadu
Koberec v batožinovom priestore














































Kontrola tlaku v pneumatikách
Kontrola zapnutia bezpečnostných pásov
Kotúčové brzdy vpredu
Kotúčové brzdy vzadu
Krajina schválenia
Kryt batožinového priestoru
Kryty vonkajších zrkadliel vo farbe vozidla
LED zadné svetlomety
Lekárnička a trojuholník
Mild-hybrid
MMI Radio plus - 10,1" farebný displej (1540x720) vrátane ovládania MMI touch,
Audi music interface s 1 x USB-A a 1x USB C rozhraním, s dátovou a dobíjacou
funkciou; WLAN-hardvér;
Nakladacia hrana batožinového priestoru z ušľachtilej ocele
Nárazníky zosilnené
Nástupné lišty - hliníkové
Návod po slovensky
Objem palivovej nádrže 65l + AdBlue pre TDI 12l
Obklad interiéru - micrometallic silber (strieborný)
Opierky hlavy vpredu
Palubný počítač s monochrom. displejom
Pohon quattro
Prídavné osvetlenie interiéru Ambiente Lichtpaket - osvetlené sú nasledovné časti:
priestor kľučiek dverí zvonka vpredu, vnútorné kľučky dverí vpredu a vzadu,
nástupný priestor dverí vpredu, priestor nôh vpredu, oblasť dverí vpredu a vzadu a
stredová konzola
Prídavné prístroje
Sedadlá štandardné
Sedadlá vpredu - manuálne výškovo nastaviteľné
Sklá - determálne, čelné zvukovoizolačné
Slnečné clony vpredu
Start-Stop-System
Stĺpik volantu nastaviteľný v dvoch smeroch
Stredová opierka rúk vpredu
Strešné nosiče - čierne
Strešný spojler
Strop vozidla v látkovom poťahu
SUV
Svetelný a dažďový senzor
Špeciálny štítok
Tempomat
Tuner rádiový digitálny - príjem závislý od lokálnej digitálnej siete
Typový štítok
Ukazovateľ vonkajšej teploty
Ukotvenie detskej sedačky ISO FIX, na postranných sedadlách vzadu, deaktivátor
airbagu
Variabilný servisný interval (30 000km alebo 2 roky)
Vnútorné spätné zrkadlo s autom. clonou
Vonkajšie spätné zrkadlo pravé asférické

