
Sériová výbava A5 Cupé 

 
- (8X0) Bez ostřikovače světlometů 

- (5L0) Bez čelního spojleru 

- (GT0) Dekorační lišty z plastu 

- (6FA) Díly bez zvláštní povrchové úpravy 

- (K8C) Kupé 

- (2K7) Nárazníky, zesílené 

- (4E2) Odjištění víka zavazadlového prostoru/zadního víka zevnitř (elektr.) 

- (5SL) Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické 

- (6TS) Vnější zpětné zrcátko vpravo, asférické, velké zorné pole 

 
- (7K1) Kontrola tlaku v pneumatikách 

- (1G8) Sada na opravu pneumatik 
  
- (6H0) "Basis" 

- (QR8) Bez rozpoznání dopravních značek 

- (3Y0) Bez sluneční rolety 

- (4KC) Boční okna a zadní okno z tepelně izolačního skla 

- (9AK) Climatronic s regulací stlačeného vzduchu, bez freonů 

- (0TD) Koberečky vpředu a vzadu 

- (6SS) Kryt podlahy zavazadlového prostoru 

- (VT5) Nástupní lišty ve výřezech dveří 

- (7UZ) Příprava pro navigační přístroj Highpro funkci aktivovatelné mimořádné výbavy 

- (6E1) Střední loketní opěrka vpředu 

- (4GF) Čelní okno, tepelně izolační sklo 

  
- (7P0) Bez bederní opěry v opěradlech sedadel 

- (9K0) Bez šíjového ventilátoru 

- (3L3) Nastavení výšky, ruční, pro před. sed. 

- (3H9) Odjištění opěradel předních sedadels funkcí Easy Entry 

- (3NZ) Zadní sedadlo nedělené, opěradlo dělenésklopné 
  
- (QV3) Digitální příjem rádia 

- (IW3) eCall a bCall 

- (JE3) Paket connect Plus 13 

- (IT6) S paketem connect 6 
  
- (D95) 4vál. vznětový turbomotor 2,0 l/120 kW(4 V) TDI Common Rail, Zákl. motor je: TG3/TH3/TL4/TM4/TD1/T6F/T6M/T48 



Sériová výbava A5 Cupé 

- (G1C) 7stupňová automatická převodovka 

- (4BI) Exhalační předpis, EU6 AP 

- (0K4) Hybridní systém pohonu M-HEV 

- (0M0) Palivová nádrž 

- (0F3) Palivový systém vznětového motoru 

- (1X0) Přední náhon 

- (0C0) Standardní 

- (7L8) Systém Start/Stop s rekuperací 

- (0G7) Tiptronic 
  
- (7Y0) Bez asistenta při změně jízdního pruhu 

- (6A0) Bez hasicího přístroje 

- (7G0) Bez přípravy pro VTS (systém sledovánívozidla, Vehicle-Tracing System) 

- (4X3) Boční airbag vpředu, s hlavovým airbagem 

- (2H9) Drive select 

- (8Y1) Dvoutónová siréna 

- (7AA) Elektronický imobilizér 

- (FP1) Funkce aktivovatelné mimořádné výbavyk dispozici online 

- (1BE) Odpružení/tlumení, sportovní podvozek 

- (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 -- 

- (8T6) Systém pro automatické udržování rychlosti plus omezovač rychlosti 

- (3B3) Upevnění dětské sedačky ISOFIX a Top Tether pro zadní sedadla 
  
- (04A) Basis 

- (2F0) Bez systémů pro přístup do vozidla 

- (L0L) Levostranné řízení 

- (FZ1) N.N.N. provedení 1 

- (A8Y) Off Road 

- (3M3) Provedení osobní vozidlo 

- (FK1) S přídavnou nádrží pro selektivní katalytická redukce (SCR) (12 litrů) 

- (QI6) Ukazatel servisních intervalů 30 000 kmnebo 2 roky (variabilní) 

- (FM0) Varianta základní výbavy 

 


