AUDI Q5 S Line 45 TFSI quattro S-tronic
Գույնը՝ Սպիտակ (Ibis White)
Սրահի գույնը՝ Սև
Շարժիչը՝ 4 մխ, բենզինային, 2.0 լ, 183 կՎտ (249 ձ.ուժ)
Փոխանցման տուփ՝ 7 աստիճան S-tronic
Քարշակը՝ լիաքարշակ, Audi quattro ultra տեխնոլոգիայով
Անվահեծերը՝ դյուրաձույլ, «5 կրկնակի թևեր» դիզայն, չափսը՝ 8J x 19, 235/55R19 անվադողերով
Արագացում 0-100 կմ/ժ՝ 6.7վ
Առավելագույն արագություն՝ 237կմ/ժ (էլ. սահմանափակում)
Վառելիքի ծախսը՝ 8.9-9.5լ/100 կմ (քաղաքային ցիկլ), 6․5-7․0լ/100 կմ (մայրուղի)
Համալրում
Ս Լայն սպորտ փաթեթ
Տանիքի ալյումինե ռեյլինգներ սև գույնի՝ բեռնախցիկի
ամրացման հնարավորությամբ
LED լուսարձակներ
Հետևի LED լապտերներ՝ շրջադարձի դինամիկ ցուցիչով
Կայանմանը օժանդող կիսավտոմատացված համակարգ՝
առջևի և հետևի ցուցիչներով
Հետհայացքի տեսախցիկ
Կրուիզ-կոնտրոլ համակարգ՝ արագության
սահմանափակման հնարավորությամբ
Փականի սենսորային բացման/փակման բանալի՝
բեռնախցիկի էլեկտրական բացման/փակման և բեռնախցիկի
ծածկոցի էլեկտրական կառավարման հնարավորությամբ
Էլեկտրակառավարվող, տաքացվող, ծալվող և ինքնամգեցվող
արտաքին հայելիներ
Կաշվեպատ, եռաթև, բազմաֆունկցիոնալ ղեկանիվ՝
ենթաղեկային փոխարկիչներով, հարթահատակ
Դիմացի նստատեղերը էլեկտրակառավարվող և տաքացվող
Նստատեղերի երեսպատում կաշվի/«Sequenz» արհեստական
կտորի համադրությամբ
Արտաքին ձևավորման «Titanium Black» փաթեթ՝ «Audi
Exclusive» հավաքածուից
Դեկորատիվ ներդիրներ՝ «Սև դաշնամուր», «Audi Exclusive»
հավաքածուից
Ինքնամգացող սրահի ետհայացքի հայելի, առանց շրջանակի
Audi վարման ոճի ընտրության համակարգ
Մեքենայի ինքնագլորման կանխարգելիչ համակարգ
3-զոնաներով կլիմատ-կոնտրոլ համակարգ
Audi ցուցիչների էլեկտրոնային վահանակ
Անվադողերի ճնշման հսկիչ համակարգ
Մուլտիմեդիա ինտերֆեյս՝ ռադիո նվագարկիչով
Audi Sound System ձայնային համակարգ
Հետևի ուղևորների համար USB ընդունիչներ՝ լիցքավորման
համար
Audi Phone Box Light` բջջային հեռախոսի անլար
լիցքավորման հնարավորությամբ
Audi սմարթֆոն ինտերֆեյս
Սրահը շրջապատող լուսային փաթեթ
Առաջին օգնության լրակազմ դեղատուփ և եռանկյունաձև
զգուշացնող նշան
Պահեստային կոմպակտ անվադող

S Line sports package

Հակաառևանգման անվային բոլտեր

Anti-theft wheel bolts

Գործիքների լրակազմ և ավտոմեքենայի ամբարձիչ

Tool kit and car jack

Ուղեբեռի տեղափոխման փաթեթ

Storage package

Black roof rails with roof rack detection system
LED headlights
LED rear lights with dynamic turn indicator
Park assist with parking aid plus
Rear-view camera
Cruise control system with speed limiter
Comfort key with sensor-controlled luggage comp. release incl. electric
opening/closing luggage compartment lid
Exterior mirrors electrically adjustable, heated and folding, autodimming on both sides
Leather-wrapped multi-functional steering wheel 3-spoke, with
shifting paddles, flat-bottomed
Front seats power adjustable and separately heated
Seat upholstery in leather/fabric ”Sequenz” combination
“Titanium Black” styling package Audi Exclusive
Decorative inserts in “Black Piano Lacquer” Audi Exclusive
Auto-dimming interior rearview mirror, frameless
Audi drive select
Hold Assist
3-zone climate control system
Audi virtual cockpit
Tire pressure monitoring system
MMI Radio plus
Audi Sound System
USB charging interface for rear seat passengers
Audi Phone Box Light
Audi Smartphone Interface
Ambient lighting package
First aid kit and warning triangle
Collapsible spare tire

Առաջարկվող մեքենայի գինը՝ 35,500․000 ՀՀ դրամ։

