
Sériová výbava vozidla: 

- (8X0) Bez ostřikovače světlometů 
- (5L0) Bez čelního spojleru 
- (4I7) Centrální zamykání "Keyless-Go" bez bezpečnostní pojistky 
- (6FA) Díly bez zvláštní povrchové úpravy 
- (8IT) LED hlavní světlomety 
- (2K6) Nárazníky, zesílené 
- (2Z8) Označení typu a znak firmy 
- (GZ0) Ručně ovládané dveře 
- (4E7) Servozavírání víka zavazadlového prostoru 
- (K8D) Variant/Avant 
- (5SL) Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické 
- (6TS) Vnější zpětné zrcátko vpravo, asférické, velké zorné pole 
- (8SK) Zadní skupinová svítilna s technikou LED 
- (5J1) Zadní spoiler 
- (40R) Kola z lehké slitiny 8J x 18 
- (7K1) Kontrola tlaku v pneumatikách 
- (I54) Pneumatiky 225/55 R18 102Y XL 
- (1G8) Sada na opravu pneumatik 
- (3CA) Bez dělicí stěny 
- (3Y0) Bez sluneční rolety 
- (4KC) Boční okna a zadní okno z tepelně izolačního skla 
- (5MU) Dekorační vložky, hliníkové 
- (0TD) Koberečky vpředu a vzadu 
- (6SS) Kryt podlahy zavazadlového prostoru 
- (2V5) Nasávání čerstvého vzduchu s filtrem saktivním uhlím 
- (9JA) Nekuřácké provedení 
- (7M1) Nástupní lišty ve výřezech dveří s kovovou vložkou 
- (6E3) Střední loketní opěrka vpředu 
- (4GF) Čelní okno, tepelně izolační sklo 
- (QL1) Čiré sklo 
- (1XW) Kožený sportovní multifunkční volant 
- (2C5) Sloupek řízení, axiálně a vertikálněnastavitelný 
- (7P1) Bederní opěra, elektricky nastavitelná,v opěradlech předních sedadel 
- (3L3) Nastavení výšky, ruční, pro před. sed. 
- (N5F) Potahy sedadel látka 
- (Q1D) Sportovní sedadla vpředu 
- (3NT) Zadní sedadlo nedělené, opěradlo dělenésklopné (třídílné) se střední loketníopěrkou 
- (IT3) Audi connect Navigation & Infotainment 

- (IW3) eCall a bCall 
- (UF7) Elektrické rozhraní pro externí použití 
- (DV8) 6válcový vznětový turbomotor 3,0 l/210 kW, V6, TDI, Common Rail, Základní motor je: T7V/T2P 
- (G1G) 8stupňová automatická převodovka propohon všech kol 
- (4BF) Exhalační předpis, EU6 DG 
- (7F9) Hlavice/madlo řadicí páky z plastu/kůže 
- (0K4) Hybridní systém pohonu M-HEV 
- (0F3) Palivový systém vznětového motoru 
- (1X1) Pohon všech kol 
- (7L8) Systém Start/Stop s rekuperací 
- (GH1) Zadní rozvodovka základní 
- (4UF) Airbag strana řidiče a strana spolujezdce, bez kolenního airbagu, s deaktivací airbagu na str. spolujezdce 
- (6A0) Bez hasicího přístroje 
- (GJ0) Bez kombinovaného podélného a příčnéhovedení 
- (EV0) Bez nabíjecího kabelu 
- (7G0) Bez přípravy pro VTS (systém sledovánívozidla, Vehicle-Tracing System) 
- (9R0) Bez systému pro noční vidění 
- (2H9) Drive select 
- (8Y1) Dvoutónová siréna 
- (7AA) Elektronický imobilizér 
- (1P0) Odpružení, standardní 
- (VL1) Opatření na ochranu chodců rozšířené 
- (VF0) Pedálové ústrojí "standardní" 
- (6K8) pre sense city bez pre care 
- (QZ7) Servořízení 
- (8K4) Spínání světel pro denní svícení -- NAR -- 



- (3B3) Upevnění dětské sedačky 
- (6Y2) Zařízení pro omezování rychlosti 
- (2F0) Bez systémů pro přístup do vozidla 
- (L0L) Levostranné řízení 
- (FZ1) N.N.N. provedení 1 
- (3M3) Provedení osobní vozidlo 
- (QI6) Ukazatel servisních intervalů 30 000 kmnebo 2 roky (variabilní) 
- (FM0) Varianta základní výbavy 
- (A9D) Výbava 2 


