Q5 XTRA Design 35 TDI quattro S tronic
Konfiguráció azonosító
YXNFDG

Ajánlott kiskereskedelmi ár (bruttó)

Q5 XTRA Design 35 TDI quattro S tronic
Ajánlott kiskereskedelmi ár (bruttó)
Kedvezmény
Egyedi ár

15 996 410 Ft
1 396 410 Ft
14 600 000 Ft

KÉRJÜK, TARTSA SZEM ELŐTT, HOGY EZ AZ ALKALMAZÁS A PORSCHE HUNGARIA KFT. ÁLTAL A MAGYARORSZÁGI MÁRKAKERESKEDÉSEK SZÁMÁRA KIBOCSÁTOTT, NEM KÖTELEZŐ ÉRVÉNNYEL AJÁNLOTT ÁRAKAT TÜNTETI
FEL, ÉS CSUPÁN AZ ÖN ELŐZETES TÁJÉKOZÓDÁSÁT SZOLGÁLJA! A feltüntetett árak nem minősülnek kötelező érvényű ajánlatnak, forintban értendőek, tartalmazzák a 27 %-os ÁFÁ-t és modellár esetén a regisztrációs
adót. Az üzembe- és forgalombahelyezés költsége külön fizetendő. Az árak márkakereskedőnként eltérhetnek. A tájékoztatóink folyamatos aktualizálása ellenére előfordulhat, hogy a megjelenített adatok már nem
aktuálisak, vagy elírást tartalmaznak, mindezért nem áll módunkban felelősséget vállalni. A modellvariánsok, konstrukciók, felszereltségek, technikai adatok, árak, feltétel maszkok és az egyéb közölt adatok - előzetes
értesítés nélkül történő - változtatásának jogát a Porsche Hungaria Kft. fenntartja. A tájékoztatás nem teljeskörű. KÉRJÜK, VEGYE FEL A KAPCSOLATOT AZ ÖN MÁRKAKERESKEDŐJÉVEL ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY
MEGKAPJA TŐLE A TÉNYLEGES ÉS TELJESKÖRŰ AJÁNLATÁT.
Tájékoztató az üzemanyag-fogyasztásról és a szén-dioxid-kibocsátásról: a megadott értékeket a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (mindenkori érvényes szövegváltozata) által előírt mérési módszer
szerint mérték. 2017. szeptember 1-jétől bizonyos új járművek típusjóváhagyása a Könnyűgépjárművekre Vonatkozó, Világszinten Harmonizált Vizsgálati Eljárás (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure,
WLTP) alapján történik, amely egy új, reálisabb vizsgálati eljárás az üzemanyag-fogyasztás és a CO2-kibocsátás mérésére. Az új személygépjárművek esetében 2018. szeptember 1-jétől, míg a haszongépjárművek
esetében 2019. szeptember 1-jétől a WLTP teljes mértékben felváltja az Új Európai Menetciklust (NEDC). A reálisabb vizsgálati körülmények miatt a WLTP keretében mért üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás sok
esetben magasabb az NEDC-ben mért értékeknél. Az értékek a WLTP alapján kerültek meghatározásra, és az összehasonlíthatóság érdekében illetve a jogszabályi előírásoknak megfelelően az NEDC-re lettek
visszaszámítva, azok az alapfelszereltségű EU-szériamodell esetén érvényesek. Az értékek nem egyes gépjárművekre vonatkoznak, nem részei az ajánlatnak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására
szolgálnak. Egy gépjármű üzemanyag-fogyasztását és a CO2-kibocsátását a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Különösen az extrafelszereltségek és a
tartozékok (pl. szélesebb gumiabroncsok, klímaberendezés, tetőcsomagtartó) megváltoztatják a gépjármű releváns jellemzőit, mint amilyen például a tömeg, a gördülési ellenállás valamint az aerodinamika, és ezáltal
eltérést eredményeznek a konfigurált modell adataiban. Az üzemanyag-fogyasztásra és a CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok a kiválasztott gumiabroncs formától és az optimális extrafelszereltségektől függő tartomány
adatai mellett érvényesek. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és széndioxid-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden
értékesítési helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A megadott szén-dioxid-kibocsátási adatok az adott gépkocsi típusengedélyezése (EU-típusbizonyítvány) keretében meghatározott értékek.
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Motor

1968 ccm Összkerék hajtás S tronic 7 fokozatú
Teljesítmény: 120 kW/ 163 LE
Üzemanyag-fogyasztás: 5.6 l/100km
Szén-dioxid-kibocsátás (CO2):: 146 g/km

14 097 380 Ft

Fényezés

fehér

Íbiszfehér

0 Ft

Üléshuzat

Üléshuzat:
Belső szín: fekete-barna/fekete
Szőnyeg: fekete
Műszerfal: fent: fekete / lent: fekete

Felszereltség

7 sebességes automata váltó, quattro
AdBlue tank (12 literes)
Alumínium küszöbborítás
Ambiente világításcsomag
megvilágított piperetükör, környezetvilágítás az
ajtókilicseknél, beszállást segítő világítás az ajtókon,
megvilágított első pohártartók, az első, illetve hátsó
lábtér, az ajtóbetétek, Ambiente ajtóvilágítás elöl/hátul,
Ambiente világítás elöl a középkonzolon
Audi connect segély- és szervizhívás
Súlyos baleset bekövetkezésében a rendszer
automatikusan hív segítséget. A balesetre vonatkozó
fontos adatokat továbbítja a rendszer, a baleset
helyszíne és annak mértéke az Audi segélyhívó
központjába beérkezve biztosítja a lehető leggyorsabb
és teljes körű segítségnyújtás megszervezését. Az
intézkedés gombnyomásra is kezdeményezhető,
amennyiben a közlekedés egy másik résztvevőjéhez
kívánunk segítséget hívni. A felszereltség tartalmazza
az online vészhívást, az online szervizidőpont foglalást,
valamint az Audi connect járművezérlési funkciókat. A
szolgáltatás kapcsán egy SIM kártya kerül beépítésre a
gépjárműbe, melynek költsége már tartalmazza a hangés adatkapcsolatot. Az Audi által elérhetővé váló
szolgáltatások köre korlátozott, csak az Audi által
kiválasztott mobil szolgáltató partner lefedettségében
érhető el. Az Audi connect segélyhívási rendszere, az
online segélyhívás, valamint az Audi online szerviz
időpont foglalási rendszere 10 évig biztosított az alábbi
országokban: Belgium, Bulgária, Németország,
Finnország, Franciaország, Gibraltár, Görögország,
Nagy-Britannia, Olaszország, Írország, Liechtenstein,
Litvánia, Málta, Monaco, Hollandia, Norvégia, Ausztria,
Lengyelország, Portugália, Románia, Svédország, Svájc,
Spanyolország, Magyarország. myService:
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Felszereltség

segélyhívás
online-vészhívás
Audi online szervizidőpont foglalás myCarManager:
alvázszám
az autó állapota
autó kinyitása és bezárása
parkolási pozíció - állóhelyzeti fűtés beállítása
(amennyiben rendeltek hozzá állóhelyzeti fűtést) A
szolgáltatás működése különböző vis major
helyzetekben előfordulhat, hogy akadozik. Az Audi
AG. minden tőle telhetőt megtesz, hogy ezen
problémák minél kevesebbszer vagy egyáltalán ne
forduljon elő. Kötelezően hozzárendelendő MMI
Navigáció, MMI Navigáció Plusz vagy Connectivity
csomag.
Audi drive select: a jármű
karakterisztikája változik pl. a kormányrásegítés, a
gázpedál és a sebességváltó kapcsolási jelleggörbéje;
választható üzemmódok: comfort, dynamic és efficiency
Audi pre sense city
Automata váltó
Automatikus fényszóró magasságállítás
Automatikus légkondicionáló, 1 zónás,
napsugárzás-függő szabályzással
Belső tükör: automatikus elsötétítéssel,
keret nélküli tükör
Belső világítás: tetőmodul elöl és hátul
valamint olvasólámpákkal, világítás a középkonzolon, a
kesztyűtartóban, passzív ajtóvilágítás, bal oldali
csomagtérvilágítás
Biztonsági fejvédelmi rendszer az első
fejtámlákban
Biztonságiöv kontroll, överő-szabályozó
elöl, övfeszítők elöl
Bőr váltókar, és -gomb
Connectivity-csomag
Audi Music Interface
Audi smartphone interface
USB csatlakozási lehetőség lejátszással
navigációs rendszer előkészítése
SDXC-kártya olvasóval akár 2 TB-hoz Csak az akciós
csomaggal rendelhető! Navigáció rendelése esetén
ezen felszereltség csak az Audi Smartphone Interface
(UI2) újrarendelésével érhető el!
Connectivity-csomag, Audi smartphone
interface
Audi Music Interface
Audi smartphone interface
USB csatlakozási lehetőség lejátszással
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navigációs rendszer előkészítése
SDXC-kártya olvasóval akár 2 TB-hoz Navigáció
rendelése esetén ezen felszereltség csak az Audi
Smartphone Interface (UI2) újrarendelésével érhető
el!
Csomagtér-elválasztó háló
Csomagtérajtó elektromos nyitás és zárás
Csomagtérbetét, kivehető
Dekorbetét: alumínium Rombusz
Design felszereltségi szint
Digitális rádióvétel (DAB sztenderd),
DAB+ és DMB Audio, az analóg vételi lehetőségek
kiegészítése
Dinamikus futómű
a kitünő vezetésdinamika érdekében, 5 lengőkaros
könnyített első felfüggesztés a jó komfortért, csőkeresztstabilizátor; trapéz lengőkaros hátsó
felfüggesztés; dupla kipufogócső; elasztikusan
beépített hátsó tengelyhordozás
Elektromechanikus parkolófékrendszer
magában foglalja a parkolófék-funkciót álló helyzetben,
az indulássegítő rendszert a fék automatikus kioldásával
induláskor, valamint a négy kerékre ható vészfékfunkciót menet közben
Elektromechanikus szervókormány
Elektromos ablakemelők elöl-hátul
komfortkapcsolós, biztonsági
Elektronikus csatlakozó külső
lejátszóra: AUX-IN és USB-funkció (csak töltés)
Elektronikus indításblokkoló
(a gyújtáskulcsba/kormányzárba integrálva)
Elsősegély-csomag és elakadásjelző
háromszög
Energiavisszanyerés
Fedélzeti irodalom magyarul
Fedélzeti kéziszerszám
Fejtámlák hátul 3 db - magasságállítható
Fény- és esőszenzor: tartalmazza a
Coming-Home/Leaving-Home funkciót; a tompított
fényszóró, illetve az ablaktörlők automatikus be- és
kikapcsolása a fényviszonyoktól, illetve a csapadéktól
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függően; a hátsó lámpa és a rendszámtábla-világítás
késleltetett kikapcsolása/automatikus bekapcsolása a
jármű leállítása/nyitása esetén
Fényes díszlécek: az oldalablakok alsó
pereme és szegélyei, valamint az ajtónyílások szegélye
eloxált alumínium díszlécekkel
Függönylégzsák elöl/hátul oldallégzsákok
elöl
Fűthető, elektromosan állítható külső
tükrök integrált LED indexjelzők, kocsi színére festett
(jobb: konvex, bal: aszférikus)
Gumiabroncs 235/60 R18 103W
Gumiabroncs javító készlet
/pótkerék ebben az esetben nincs/
Gumiabroncs légnyomás ellenőrző rendszer
Menet közben felügyeli mind a négy futó keréken a
beállított levegőnyomást.
Gyalogosvédelem
Hangrendszer: 8 passzív hangszóró (4
elöl és 4 hátul)
ISOFIX gyermekülés-rögzítés a hátsó
ülésekhez, Top Tether
Jelölés: modell és technológia
Karosszéria színére fényezett külső
tükrök
Kipufogócső: bal és jobb oldalon 1-1
krómozott, trapézalakú kipufogóvéggel
Klíma: komfort automata klíma 3 zónás,
elektromos hőmérséklet szabályozás, vezető és
utasoldalon, hátsó üléssornak külön kezelőegység a
szabályozáshoz
Komfort csomag
Elektromosan nyitható és zárható csomagtérfedél
(4E7)
3 zónás komfortklíma (9AQ)
Parkolóradar elöl/hátul (7X2)
Tempomat (8T6)
Belsővilágítás csomag (QQ1) (Design esetén széria)
Connectivity csomag (PNV) (navigációs csomag esetén
az Audi Smartphone Interface-t külön meg kell
rendelni, mert az nem tartalmazza!)
Színes vezető információs rendszer (9S7) - Ülésfűtés
elöl (4A3)
LED főfényszóró (PX2) (2019. januártól!) A
csomaghoz a következő - kombinációs extrákat is meg
lehet rendelni felár ellenében:
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Parkolási asszisztens (PCZ), Asszisztens csomagok
(PCM)
Követési távolságtartó automatika (8T8)
Ambiente világítás csomag (QQ2)
Audi virtual cockpit (9S8)
Navigációs rendszer (PNU) vagy Navigációs rendszer
plusz (PNQ) - Ülésfűtés elöl/hátul (4A4)
Könyöktámasz elöl
Központi zár rádiótávirányítással,
Safe-Lock nélkül
Külső tükör: Aszférikus bal oldali
Külső tükör: Aszférikus jobb oldali
LED főfényszóró
távolsági fény, a nappali világítás, autópályavilágítás,
dinamikus index, statikus kanyarfény, minden időjárás
fény LED technológiával
automatikus dinamikus fényszórómagasságszabályozás
autópályavilágítás: automatikusan növeli a
fényszórómagasságot 110 km/h felett
LED hátsó lámpák
LED főfényszóró
távolsági fény, a nappali világítás, autópályavilágítás,
dinamikus index, statikus kanyarfény, minden időjárás
fény LED technológiával
automatikus dinamikus fényszórómagasságszabályozás
autópályavilágítás: automatikusan növeli a
fényszórómagasságot 110 km/h felett
LED hátsó lámpák
LED-technikájú hátsó lámpák
A féklámpák, a hátsó helyzetjelzők, az irányjelzők, a
ködzárófény és a hátsó rendszámtábla-megvilágítás
egyaránt csekély energia-felvételű LEDtechnikaval; fehér
tolatólámpa, két ködzárófény és a hátsó alblakon
magasra helyezett harmadik féklámpa.
Lopásgátló kerékcsavarok
MMI® rádió plusz:
7" színes kijelző
CD-lejátszó (MP3, WMA, AAC)
bluetooth kihangosítás, Audiostreaming funkcióval
egy SDXC-kártya-olvasó
AUX-IN csatlakozó
USB-funkció (csak töltés)
rádióberendezés
8 passzív hangszóró elöl és hátul
vezető információs rendszer, monokróm, 5" kijelző
Manuális magasságállítású első ülések
Mechanikus biztonsági gyerekzár a hátsó
ajtókra
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Megfordítható rakodópadló a csomagtérben
Műszerfalbetét szabályozható
világítással, elektronikus sebességmérő kilométer- és
napikilométer-számlálóval, fordulatszámmérővel,
digitális órával, hűtőfolyadék-hőmérséklet kijelzővel és
hajtóanyagszint-jelzővel
Napellenzők elöl (nem megvilágított
piperetükrökkel!!!)
Nappali fény LED technológiával
Nem dohányzó kivitel
Normál ülések elöl
Osztott dönthető hátsó üléstámla,
40:20:40 arányban, könyöktámasz hátul
Parkolóradar: Parkolássegítő plusz
megkönnyíti a parkolást az autó előtti és mögötti
távolság akusztikus jelzésével és optika
megjelenítésével Csak akciós csomaggal rendelhető!
Pohártartó elöl
Por- és pollenszűrő
Rakodópadló a csomagtérben
Rakodóperem védő nemesacélból
Sebességszabályozó plusz: 30km/h és
250km/h közötti tartoményban tartja a kívánt
sebességet, állítható sebességhatárolással (LIM gomb)
Sebességszabályozó plusz: 30km/h és
250km/h közötti tartoményban tartja a kívánt
sebességet, állítható sebességhatárolással (LIM gomb)
Csak akciós csomaggal rendelhető!
Start/Stop automatika, és
energiavisszanyerés
Sztenderd lökhárítók
Szőnyegbetétek elöl/hátul
Telefon: Bluetooth csatlakozás, audio
streaming funkcióval
Tetőkárpit szövet
Tetőléc polírozott, és kereszttartó
Tetőélspoiler
Tárcsafékek elöl 17"
Tárcsafékek hátul 17"
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Vezető információs rendszer "TOP", 7"
színes kijelző, fáradtságérzékelő
Vezető információs rendszer "TOP", 7"
színes kijelző, fáradtságérzékelő Csak akciós
csoamaggal rendelhető!
Vezető információs rendszer, monokróm,
5" kijelző Pihenésajánló funkció: érzékelők segítségével
elemzi a vezető reakcióit, és dekoncentráltságra utaló
jelek esetén figyelmezteti a vezetőt. Eközben a rendszer
rögzíti pl. a kormánymozgásokat és a
pedálműködtetést, és összehasonlítja azokat a vezető
egyedi viselkedésmintáival. A rendszer 65 km/h
sebesség felett működik és MMI rádióval felszerelt
változattól kezdődően a Car-menün keresztül
kapcsolható ki.
Vezető- és utasoldali légzsák
Xenon Plus fényszóró
nagyobb fényerő
automatikus fényszóró magasságállítás
LED technológiás nappali fény
Zöld hővédő üvegezés körben
(első szélvédő szürke fényvédősávval)
quattro meghajtás
quattro, ultra technológiával
Állítható sebességhatárolás (LIM gomb)
Ülések: Fűthető első ülések
Ülések: Fűthető első ülések
Csak akciós csomaggal rendelhető!
Üléshuzat: Referenz szövet
Üzemanyagtartály: 65 literes

Extrafelszereltség

Autóemelő és szerszámkészlet

11 430 Ft

Elindulást segítő rendszer
megállást követően időkorlátozás nélkül rögzíti a
járművet, és automatikusan megakadályozza a jármű
elgurulását emelkedőkön illetve lejtőkön

33 020 Ft

Hangrendszer: Audi hangrendszer
10 hangszóró egy központi hangszóróval
(centerspeaker) a műszerfalban és mélysugárzóval
(subwoofer) , 6 csatornás erősítő 180 watt
összteljesítménnyel
Helytakarékos pótkerék kompresszorral,
Tájékoztató készítésének dátuma: 2020.12.04
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12V-os csatlakozóval
Hátsó üléssor plusz
hosszanti és és támladőlés-szög állítás, hátsó
könyöktámasz 2 italtartóval
a hátsó ülés 40:20:40 arányban osztható vagy
kompletten dönthető
rakodónyílás
manuálisan állítható L formájú hátsó fejtmálák
ISOFIX gyerekülés rögzítési pontok
elöl, kikapcsolható utasoldali légzsákkal, elektromos
gyerekzár
Komfortkulcs I.
nyitás és zárás a kilincseken lévő szenzor segítségével
hozzáférés- és indításengedélyező rendszer
a motor indítása és leállítása a középkonzolban
található Engine- Start-Stop gomb segítségével
történik

147 320 Ft

22 860 Ft

194 310 Ft

Kontur/Ambiente-világítás
kiegészítésként a világítás-csomaghoz: Ambiente- és
konturvilágítás a középkonzolon, megvilágított
küszöblécek. 3 előre definiált színprofil, valamint
interaktív és individuál színprofilok az Audi drive select
Modi-n keresztül.

58 420 Ft

Kormány: 3 küllős, Multifunkció plusz
(14 multifunkciós gombbal az infotainment rendszer
komfortosabb irányításához) bőr sportkormány,
kormány mögötti váltókarral automata váltós modell
esetén

62 230 Ft

Külső tükör: Elektromosan behajtható,
elektromosan állítható, fűthető, valamint az
utasoldalon járdaszegély figyeléssel; fűthető
ablakmosófúvókák

93 980 Ft

Napfényroló: a hátsó oldalablakokra
mechanikus

62 230 Ft

Rakodóhelyek és csomagtér-kiegészítők:
Rakodóháló az első ülések háttámláján, könyöktámasz
hátul pohártartóval, rakodórekesz a vezető oldalán,
zárható kesztyűtartó. Csomagtérben: csomagháló, hálós
kialakítású rakodórész bal oldalt, 2db táskatartó, jobb
és bal oldalt szíjak.

78 740 Ft

Ülések: Elektromos gerinctámaszok elöl

110 490 Ft

Ülések: Elektromos állítású vezetőülés
Együtt rendelendő: Elektromos gerinctámasszal!

163 830 Ft

Üzemanyagtartály (70 liter) és AdBlue
tank (24 literes)

34 290 Ft

Technikai adatok
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Motor - típus

2.0 Gázolaj

Teljesítmény

120 kW 163 LE

Lökettérfogat

1968 ccm

Váltó

S tronic 7 fokozatú

Meghajtás

Összkerék hajtás

Ajtók száma

5

Ülések száma

5

Legnagyobb megengedett össztömeg

2475 kg
1978 kg

Kombinált üzemanyag felhasználás

5.6 l/100km

Szén-dioxid-kibocsátás (CO2):

146 g/km

Kereskedő

Savaria Autóház Kft.
Pálya u. 3.
9700 Szombathely
+36 94 500 600
gabor.ratkai@savariaautohaz.hu
https://www.savariaautohaz.hu
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