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Nové A5 Coupé S line 50 TDI 210 kW q

Model

 
 

Nové A5 Coupé S line 50 TDI 210 kW q

 
 Celková cena 2 163 900,-

Motor

   2967 cm3 quattro® Tiptronic 8st. pr. 1 585 900,-
    Výkon: 210 kW / 286 koní

 Spotřeba paliva: 5.7 l/100km
 Emise CO : 158 CO  g/km2 2

Vnější lakování

2Y2Y Bílá Gletscher 30 600,-

Potah

EI  Potah: S line
 Vnitřní barva: černá/šedá nit

 Koberec: černá
 Přístrojová deska: černá

Ceny příslušenství jsou nezávazné, nekartelové a doporučené vč. DPH 21%, platné do odvolání. Prosím mějte na paměti, že případné nutné náklady na montážní práce a materiál nejsou v cenách obsaženy. Na základě 

omezení dle motoru či výbav nemusí být montáž požadovaného příslušenství u určitého vozu možná. O dostupnosti příslušenství pro vybraný model a termínu dodání se informujte u Vašeho dealera.
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Výbava

17" litá kola - 15paprskový design
velikost 7J x 17
pneumatiky 225/50 R17

Airbagy full-size s možností deaktivace
airbagu spolujezdce

Akustické přední sklo
s termoizolačními vlastnostmi

Audi connect safety & service se
vzdáleným ovládáním vozu

soubor služeb pro zvýšení bezpečnosti na cestách:
nouzové volání
nouzové volání v případě poškození vozu
online objednání servisu
možnost ovládání vybraných funkcí vozu přes aplikaci 
v mobilním telefonu (remote services):
status vozu
ovládání nezávislého topení
vyhledání zaparkovaného vozu
odemknutí a zamknutí vozu

Audi drive select s režimem efficiency
nastavení charakteristik vybraných funkcí vozu
režimy dle zvolené motorizace a výbavové varianty

Audi pre sense city
nepřetržitá kontrola provozu před vozidlem s 
automatickým brzdným zásahem
aktivace v případě hrozícího střetu s v předu jedoucím 
vozidlem do rychlosti přibližně 85 km/h
při zjištění hrozícího středu je řidič varován vizuálně, 
akusticky a hapticky;
v další fázi následuje automatické varovné přibrzdění a 
posléze plné bržděn

Automatická klimatizace 1zónová

Bezpečnostní šrouby kol

Boční airbagy vpředu
v opěradlech předních sedadel
včetně postranních hlavových airbagů

Čalounění sedadel tkanina Index

Čalounění stropu ze světlé tkaniny

Dekorace diamantový lak stříbrně šedý

Design exteriéru S line

Elektromechanická parkovací brzda

Elektromechanické servořízení
s proměným účinkem posilovače v závislosti na 
rychlosti
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Výbava

Informační systém řidiče s barevným
displejem

barevný displej s vysokým rozlišením doplňující 
analogový přístrojový štít

Interiérové doplňky matně černé
matně černá plocha kolem klik dveří a vrchní část 
středové konzole

Klíč s dálkovým ovládáním
bez funkce safelock
spuštění a vypnutí motoru tlačítkem start/stop na 
středovém panelu

Koberečky vpředu a vzadu
velurové, černé
pro S model, S-line a Design selection interiérové 
pakety s kontrastním prošitím

Kryty vnějších zrcátek lakované v barvě
vozu

LED přední světlomety
denní, potkávací a dálková světla v LED technologii - 
žárovková směrová světla
s integrovanými světly do nepříznivého počasí

LED zadní světlomety
zadní světlomety v LED technologii

Manuální ovládání víka zavazadlového
prostoru

MMI radio plus
10,1" barevný centrální displej (rozlišení 1540x720) s 
dotykovým ovládáním
Audi music interface (1x USB-A & 1x USB-C slot pro 
nabíjení a datový přenos)
Bluetooth rozhraní
6 pasivních reproduktorů (čtyři vepředu, dva vzadu) s 
celkovým výkonem 100 W
příjem AM/FM vysílání
automatické přizpůsobení hlasitosti podle rychlosti 
jízdy
hlasové ovládání vybraných funkcí infotainmentu a 
vozu

Multifunkční kožený volant
3ramenný design
6 multifunkčních tlačítek

Nádrž na AdBlue (SCR-Tank) na 12 litrů

Náhradní dojezdové kolo

Nekuřácké provedení (12V zásuvka)
12V zásuvka vpředu a vzadu
bez zapalovače
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Výbava

Nezávislé topení
nastavení vyhřívání interiéru a odmrazení skel v 
infotainmentu vozu nebo dálkově

Paket leštěných prvků exteriéru
vnější okenní lišty z eloxovaného hliníku

Palivová nádrž - objem 58 litrů

Podsvícené nástupní lišty vpředu, s
logem "S"

součást interiérového paketu S-line

Prodloužená záruka výrobce 4 roky
prodloužení o 2 roky nad zákonnou záruku a max. do 
nájezdu 120 000 km

Provozní návod

quattro se samosvorným středovým
diferenciálem

Sedadla standardní vpředu

Standardní podvozek

Světelný a dešťový senzor

Uchycení dětské sedačky ISOFIX pro
sedadlo spolujezdce

Vnější zpětná zrcátka elektricky
nastavitelná a vyhřívaná

Zadní opěradla sklopná
2místné provedení zadních sedadel
zadní sedadla sklopná v poměru 40:20:40
sklopná loketní opěrka pro zadní sedadla a držákem 
na nápoje
se středovou loketní opěrkou

Volitelná výbava

45Y 20" litá kola Audi Sport - dvojitý
5paprskový Polygon design

velikost 9J x 20
pneumatiky 265/30 R 20
antracitově černá, leštěná

94 600,-

IT3 Audi connect navigace & infotainment
soubor online služeb doplňující MMI navigaci plus
připojení k internetu přes ve voze zabudovanou SIM 
kartu

0,-



 Nabídka ze dne 08.04.2020    Strana 5 od 10

Volitelná výbava

9S9 Audi virtual cockpit plus
12,3" full-HD digitální přístrojový štít
přepínání funkcí pomocí ovládacích prvků na volantu
možnost výběru z několika grafických módů (klasický
/sportovní/dynamický)

14 200,-

9VS Bang & Olufsen Soundsystem s 3D zvukem
19 reproduktorů
16-kanálový zesilovač o výkou 755 W

32 600,-

2Z0 Bez označení modelu, výkonu a
technologie

0,-

PR2 Bez pneumatik se sníženým valivým
odporem (20" rozměr)

bez omezení maximální rychlosti na 210 km/h

0,-

PC2 Brzdové třmeny červeně lakované 13 300,-

5TL Dekorace klavírový lak Audi exclusive 18 600,-

$GEPGE Komfortní klíč s bezdotykovým otevřením
kufru

bez funkce safelock
pouze s komfortním paketem zrcátek (PYB)
cena v kombinaci s paketem Gravity

0,-

6FJ Kryty vnějších zrcátek leskle černé 4 300,-

2PF Multifunkční sportovní volant plus
3ramenný design
12 multifunkčních tlačítek
dole zploštělý

10 700,-

PYH Navigace MMI plus včetně MMI touch
navigační systém s 10,1" barevným centrálním 
displejem (rozlišení 1540x720) s dotykovým 
ovládáním
3D zobrazení vybraných lokací
MMI vyhledávání: návrhy cílů během zadávání
MMI touch: zadávání cílů pohybem prstu po displeji
zadání až 10 mezicílů

64 200,-
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Volitelná výbava

WAJPYAPYIPYGPYB Paket Gravity
vyhřívání sedadel vpředu (4A3)
komfortní klíč s bezdotykovým otevřením kufru (PGE)
klimatizace 3zónová komfortní (9AQ) Komfortní paket 
sedadel (PYA)
elektricky nastavitelná opěrka bederních obratlů 
vpředu
komfortní loketní opěrka vpředu Asistenční paket 
parkování (PYI)
akustický parkovací asistent vpředu a vzadu
auto hold
zpětná parkovací kamera Paket Smartphone (PYG)
Audi phone box light
Audi smartphone interface
USB sloty pro zadní sedadla Paket komfortních funkcí 
zrcátek (PYB)
vnitří bezrámové zpětné zrcátko automaticky 
zaclonitelné
vnější zpětná zrcátka automaticky zaclonitelná, 
elektricky sklopná

131 600,-

QQ1 Paket osvětlení interiéru
bílé ambientní osvětlení interiéru LED technologií
včetně standardních čtecích lampiček a osvětlení 
kosmetického zrcátka

7 200,-

4ZD Paket černé optiky exteriéru
- černé exteriérové prvky - černá maska chladiče - černé 
vnější okenní lišty - černé prvky v předním a zadním 
nárazníku

provedení se liší dle karosářské varianty a výbavové 
linie

20 200,-

WQS S line interiérový paket
perforovaná kůže na úchopech volantu a řadící páce, s 
kontrastním prošitím
interiérové doplňky leskle černé (GT6)
emblém S-line na vybraných prvcích interiéru
pedály a opěrka pro nohu z ušlechtilé oceli
podsvětlené vstupní lišty s logem S line
kontrastní prošití koberečků – černá tkaninová 
stropnice (6NQ)

54 800,-

N7K Sedadla sportovní s čalouněním Alcantara
Frequenz/kůže

střední část sedadel v Alcantaře
postranní části sedadel v kůži
s emblémem S-line

13 300,-

PXC Světlomety Matrix LED s dynamickými
směrovými světly

LED denní, potkávací a dynamická dálková světla s 
přizpůsobením okolnímu provozu
asistent dálkových světel automaticky ztmavuje 
jednotlivé segmenty podle úhlu pozice a směru jízdy 
okolních vozidel
dynamická LED směrová světla vpředu a vzadu
dynamická LED světla do zatáček

45 300,-
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Volitelná výbava

8T6 Tempomat
automatické udržení nastavené rychlosti
funkční od rychlosti cca 20 km/h

8 600,-

$ZC5ZC Variabilní hlavové opěrky
manuální nastavení hlavových opěrek v podélném a 
příčném směru
cena pro paket Gravity

0,-

$A34A3 Vyhřívání sedadel vpředu
pro sedadlo řidiče a spolujezdce
cena v kombinaci s paketem Gravity

0,-

QL5 Zatmavená skla (Privacy)
zatmavená skla v zadních dveřích a zavazadlovém 
prostoru

13 900,-
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Technické údaje

 Motor - typ   3.0 l Diesel

 Výkon    210 kW 286 koní

 Objem  2967 cm3

 Převodovka Tiptronic 8st. pr.

 Pohon quattro®

 Počet dveří 2

 Počet sedadel 4

 Vlastní hmotnost 1660 kg

 Nejvyšší povolená celková hmotnost 2210 kg

 Spotřeba paliva 5.7 l/100km

 Emise CO22 158 CO  g/km2
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Moje financování

Audi Financial Services

  Stav 08.04.2020. Další informace k produktům naleznete na stránkách www.vwfs.cz
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Číslo nabídky

QR kód

Pro aktuální informace o modernizovaných modelech nebo nabídce skladových vozů, prosím, kontaktujte svého nejbližšího prodejce nebo si vyberte svůj nový vůz z nabídky skladových vozů.Upozornění / výhrada k 

hodnotám spotřeby paliva a emisím CO2Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 byly stanoveny dle standardu WLTP a v souladu s platnými předpisy přepočteny do NEDC hodnot. Tyto hodnoty se od katalogových hodnot liší. 

Jsou určeny pro porovnání hodnot CO2 a spotřeby paliva mezi různými typy vozidel. Dodatečná výbava vozu a příslušenství (např. vestavené díly, jiné pneumatiky atd.) mohou měnit relevantní parametry vozidla jako 

hmotnost, valivý odpor a aerodynamiku a ve spojitosti s povětrnostními a dopravními podmínkami a individuálním stylem jízdy mohou ovlivnit spotřebu paliva, spotřebu elektrické energie a emise CO2 jakož i výkonnostní 

ukazatele vozidla. Prodejce, dovozce ani výrobce nenese žádnou odpovědnost za skutečnost, že se v budoucnu nově komunikované hodnoty mohou lišit.Dne 1. září 2018 byl starý standard NEDC (New European Driving 

Cycle) nahrazen novým standardem WLTP pro všechny vozy registrované jako osobní (M1), Od 1. září 2019 dojde k podobné změně i pro vozy s registrací jako nákladní (N1 / N2).

MPMEBR Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce 
zobrazit Vaši nabídku a poradit Vám.

Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit 
platnost při produktových změnách.

Naskenujte QR kód a zobrazte si Vaši konfiguraci na 
Vašem mobilním telefonu či tabletu.

Vhodnou čtečku QR kódu naleznete v obchodech Apple 
Store nebo Google Play.


