
 

 

AUDI Q5 SPORT 45 TFSI quattro S-tronic 
Գույնը՝  Սպիտակ 
Սրահի գույնը՝  Սև 
Շարժիչը՝ 4 մխ, բենզինային, 2.0 լ, 185 կՎտ (252 ձ.ուժ) 
Փոխանցման տուփ՝ 7 աստիճան S-tronic  
Քարշակը՝ լիաքարշակ Audi quattro` ultra տեխնոլոգիայով 
Արագացում 0-100 կմ/ժ՝  6.4վ 
Առավելագույն արագություն՝  237կմ/ժ (էլ. սահմանափակում) 
Վառելիքի ծախսը՝  8.9-9.5/100կմ (քաղաքային ցիկլ) 

Համալրում 

S-Line սպորտային փաթեթ S-Line Sports package 
LED լուսարձակներ LED headlights 
Հետևի LED լամպեր՝ դինամիկ ցուցիչով LED rear lights with dynamic indicator 
Կայանմանը օժանդող կիսավտոմատացված համակարգ՝ 
առջևի և հետևի ցուցիչներով  Parking aid plus 

Հետադարձ ընթացքի տեսախցիկ Rear view camera system 
Փականի սենսորային բացման/փակման բանալի՝ 
բեռնախցիկի էլեկտրական բացման/փակման և 
բեռնախցիկի ծածկոցի էլեկտրական կառավարման 
հնարավորությամբ 

Comfort key with sensor-controlled luggage comp. release incl. 
electric opening/closing luggage compartment lid 

Էլեկտրակառավարվող, տաքացվող և ծալվող արտաքին 
հայելիներ Exterior mirrors electrically adjustable, heated and folding 

Կոշտության կարգավորմամբ կախոց Suspension with damper control  
Կաշվեպատ, եռաթև, սպորտային, բազմաֆունկցիոնալ  
ղեկանիվ՝ ենթաղեկային փոխարկիչներով, հարթահատակ 

Sports contour leather-wrapped steering wheel w/ multi-function 
Plus, 3-spoke, flat-bottomed, with shifting paddles 

Դիմացի սպորտային նստատեղեր՝ էլեկտրակարգավորվող 
և տաքացվող 

Sports seats in front: power adjustable and heated 

“Frequenz” կաշի՝ Alcantara համադրությամբ Alcantara "Frequenz"/leather combination 
Սրահի բաղադրիչների երեսպատում արհեստական 
կաշվով 

Interior elements in leatherette 

Titanium Black ձևավորման փաթեթ` Audi exclusive 
հավաքածուից  

Titanium Black Styling package Audi exclusive 

Կարգավորվող և տաքացվող հետևի նստատեղ Rear seat bench plus with seat heating 
Դիմացի և հետևի գորգիկներ Floor mats at front and rear 
Ինքնամգացող սրահի ետհայացքի հայելի, առանց 
շրջանակի Auto-dimming interior rearview mirror, frameless 

3 զոնաներով կլիմատ-կոնտրոլ համակարգ 3-zone climate-control system 
Ստարտ/ստոպ համակարգ Start/stop system 
Audi վարման ոճի ընտրության համակարգ Audi drive select 
Audi քաղաքային երթևեկության անվտանգության 
կանխարգելիչ համակարգ՝ բազմաֆունկցիոնալ 
տեսախցիկով 

Audi pre sense city with multifunctional camera 

Անվադողերի ճնշման հսկիչ համակարգ Tire pressure monitoring system 
Մուլտիմեդիա ինտերֆեյս՝ ռադիո նվագարկիչով MMI Radio plus 
Audi Sound System ձայնային համակարգ Audi Sound System 
Bluetooth համակարգ Bluetooth interface 
Սրահը շրջապատող լուսային փաթեթ՝ գույների 
փոփոխման հնարավորությամբ Ambient lighting package (color adjustable) 

Առաջին օգնության լրակազմ դեղատուփ և եռանկյունաձև 
զգուշացնող նշան 

First aid kit and warning triangle 

Պահեստային կոմպակտ անվադող Collapsible spare tire 

Գործիքների լրակազմ և ավտոմեքենայի ամբարձիչ Tool kit and car jack 

Հետիոտների անվտանգության լրացուցիչ միջոցներ Extended pedestrian protection measures 


