
Audi Q5 35 TDI 120 kW (163 KM) S tronic

Kolor: biały Ibis
Wnętrze: czarna

ID konfiguracji:2021147136 Kod modelowy: FYGAJG\0\MASGEA3
Ilość samochodów: 1

192 600 PLN
9 500 PLN

0 PLN
0 PLN

202 100 PLN

CENA MODELU
Cena wyposażenia dodatkowego
Cena pakietów wyłączonych z rabatowania 
Cena pakietu Audi Extensive
Cena katalogowa

Teraz gwarancja Audi rozszerzona do 3 lat lub 90 000 km przebiegu (w tym pierwsze dwa lata bez limitu 
przebiegu) 

Kolor nadwozia Cena

T9T9 biały Ibis 0 PLN
Kolorystyka wnętrza Cena

YM Wnętrze: czarna 
Siedzenia: czarne 
Boki siedzeń: czarne 
Deska rozdzielcza: czarna/czarna 
Wykładzina: czarna 
Podsufitka: szara Tytan

0 PLN

Wyposażenie dodatkowe Cena

WNP Pakiet promocyjny Comfort 
W cenie pakietu promocyjnego zawarte są następujące elementy wyposażenia dodatkowego:

Ogrzewanie foteli przednich
Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, oba lusterka automatycznie
przyciemniane
Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich siedzeń
Klimatyzacja automatyczna, 3-strefowa
Kamera cofania
Kluczyk komfortowy
Asystent podjazdu z funkcją Auto Hold 

9 290 PLN

KA2 Kamera cofania 0 PLN
PG3 Kluczyk komfortowy w połączeniu z autoalarmem 0 PLN

82621-006



6XK Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, oba lusterka automatycznie
przyciemniane

0 PLN

4A3 Ogrzewanie przednich siedzeń 0 PLN

7P1 Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich siedzeń, 4-kierunkowa 0 PLN

0TD Dywaniki z przodu i z tyłu 210 PLN

EA3 Audi Extensive - Pakiet naprawczy 3 lata / 90 000 km (w tym pierwsze dwa lata bez limitu przebiegu) 0 PLN

Wyposażenie dodatkowe Cena

Wyposażenie standardowe

QI6
1T3 Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odblaskowymi 
IW3 Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control 
7X2 Audi parking system plus 
6K9 Audi pre sense city 
IU1 Audi Smartphone Interface 
7UZ Brak systemu nawigacji 
9P6 Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa 
QK1 Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę) 

B0A kod sterujący 
0JD kod sterujący 
0YE kod sterujący 
4ZB Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym 

5SL Lusterko po stronie kierowcy, asferyczne 
4L6 Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki 

6TS Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera, asferyczne 
CB5 Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8Jx18", 5 - ramienne z oponami 235/60 R18 * 

HX0 Opony 235/60 R18 103W * 
IT6 Pakiet connect 6 
4UF Poduszka powietrzna dla kierowcy i przedniego pasażera, z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera 
FP1 Przygotowanie do funkcji na życzenie 
QV3 Radio cyfrowe 



3S1 Relingi dachowe aluminiowe z funkcją rozpoznawania obciążenia 

3CX Siatka oddzielająca przestrzeń pasażerską od bagażowej 

8T6 Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości 

6A2 Uchwyt do montażu gaśnicy 
4E7 Wspomaganie unoszenia i opuszczania pokrywy bagażnika, elektryczne 

Wyposażenie standardowe

Dane techniczne

Zawieszenie 
Kola: Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8Jx18", 5 - ramienne z oponami 235/60 R18 * 
Opony: Opony 235/60 R18 103W * 

Pojemność 
Bagażnik: 520/1520 l 
Zbiornik paliwa, ok.: 65 l 

Osiągi 
Maksymalny moment obrotowy: 370 Nm przy obr. 1500 - 3000 1/min Nm przy obr. 
Moc maksymalna,: 120 kW przy obr. 3.250 - 4.200 1/min kW (KM) przy obr. 
Pojemność silnika,: 1968 cm3 

Osiągi 
Prędkość maksymalna: 213 km/h 
Przyspieszenie 0-100 km/h: 9 s 

Masa 
bez własnych hamulców: 750 kg 
Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy:
75/100 kg 
Masa własna: 1810 kg 
przy 12% wzniesieniu: 2000 kg 
Dane WLTP 
Zużycie paliwa - cykl niski (l/100km): - 
Zużycie paliwa - cykl średni (l/100km): - 
Zużycie paliwa - cykl wysoki (l/100km): - 
Zużycie paliwa - cykl bardzo wysoki (l/100km): - 
Zużycie paliwa - cykl mieszany (l/100km): 6.1 
Emisja CO2 – cykl mieszany (g/km): 161 
Zasięg - cykl mieszany (-): - 
Dane NEDC 
Klasa paliwa : - 
Klasa emisji : - 

Od dnia 1 września 2018 r. WLTP w pełni zastąpił nowy europejski cykl jezdny (NEDC), który stanowił dotychczasową procedurę badania zużycia paliwa i emisji CO2. Ze względu na
bardziej realistyczne warunki badania wartości zużycia paliwa i emisji CO2 mierzone na podstawie WLTP są w wielu przypadkach w liczbach bezwzględnych wyższe od wartości 

mierzonych na podstawie NEDC.

Dane na podstawie świadectw homologacji typu.




