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Audi Q5 Sportback S line 40 TDI quattro 150 kW (204 KM) S tronic

Kolor: srebrny Florett metalik
Wnętrze: czarne-czarne-szew szary Rock/czarna-czarna/czarna/czarna

ID konfiguracji: 
ACPCUN4L

Kod modelowy: FYTCUY\0\MASGEA3
Ilość samochodów: 1

234 000 PLN
116 020 PLN

0 PLN
0 PLN

350 020 PLN

350 020 PLN

350 020 PLN

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

Cena samochodu z VAT

Cena finalna z VAT

Kolor nadwozia Cena

L5L5 srebrny Florett metalik 4 620 PLN
Kolorystyka wnętrza Cena

EI Wnętrze: czarne-czarne-szew szary Rock/czarna-czarna/czarna/czarna 
Materiał: Tapicerka skórzana Feinnappa z logo S 
Deska rozdzielcza: czarna-czarna 
Podsufitka: czarna 
Wykładzina: czarna 
Siedzenia: czarne-czarne-szew szary Rock

0 PLN

Wyposażenie dodatkowe Cena

WRP Pakiet Functionality 
W cenie pakietu promocyjnego zawarte są następujące elementy wyposażenia dodatkowego: 

Koło zapasowe
Isofix - mocowanie fotelika dziecięcego na skrajnych fotelach z tyłu i fotelu pasażera z przodu
Pakiet schowków i wyposażenia bagażnika
Pakiet oświetlenia Ambiente
Dywaniki z przodu i z tyłu
Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą

4 080 PLN

0TD Dywaniki z przodu i z tyłu 0 PLN

PIH ISOFIX - mocowanie fotelika dziecięcego na skrajnych fotelach z tyłu i fotelu pasażera z przodu 0 PLN

Rok produkcji: 
Rok modelowy: 2022

Podane ceny obejmują podatek VAT (23%) i nie stanowią oferty w rozumienia art. 66 §1, kodeksu cywilnego. Zawartość domówionego pakietu lub opcji może zmienić elementy wyposażenia standardowego - w
niektórych przypadkach bezzwrotnie zastępując elementy wyposażenia standardowego. Zamieszczone informacje, w tym prezentowane graf iki mają wyłącznie charakter poglądowy.
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PYF Koło zapasowe z podnośnikiem 0 PLN
QQ2 Pakiet oświetlenia Ambiente plus 720 PLN
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

PGD Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika i autoalarmem 0 PLN
6XK Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, oba lusterka automatycznie

przyciemniane
0 PLN

4A3 Ogrzewanie przednich siedzeń 0 PLN

PCZ Pakiet systemów wspomagających kierowcę w ruchu miejskim i systemów wspomagających
parkowanie

10 060 PLN

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

WSY Pakiet promocyjny Exterior 
W cenie pakietu promocyjnego zawarte są następujące elementy wyposażenia dodatkowego: 

Obręcze ze stopu metali lekkich 8Jx19", 5 - ramienne, z ramionami w kształcie litery V, w kolorze
grafitowym, polerowane z oponami 235/55 R19
Szyby z dodatkową powłoką zaciemniającą 
Reflektory w technologii LED Matrix-Beam

12 900 PLN

V71 Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8Jx20", 5 - ramienne, grafitowe, częściowo polerowane z oponami
255/45 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

2 830 PLN

PX6 Reflektory Matrix LED i układ zmywania reflektorów ze światłami tylnymi OLED ze specjalną grafiką 1 0 PLN

WRV Pakiet promocyjny Technology 
W cenie pakietu promocyjnego zawarte są następujące elementy wyposażenia dodatkowego: 

Audi Conenct Navigation & Infotainmant  
Audi sound system 
MMI Navigation plus z MMI touch 
Virtual cokpit
Phone box
Wzmocnienie odbioru sygnału LTE

11 930 PLN

9S9 Audi virtual cockpit Plus 0 PLN

9VS Bang & Olufsen Premium Sound System z dźwiękiem 3D 4 210 PLN

PC3 Czerwone zaciski hamulców, 17-calowe (ECE) 1 700 PLN

WQS Pakiet stylistyczny wnętrza S line Interieur 11 060 PLN

PAO Rezygnacja z Audi phone box -1 460 PLN
PTT Zbiornik paliwa 70 litrów z dodatkowym zbiornikiem 24l AdBlue 440 PLN
1BK adaptive air suspension 8 520 PLN
1XP Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna plus, obszyta skórą, ogrzewana 980 PLN

2C7 Regulacja kierownicy, elektryczna 2 060 PLN

2Z0 Brak oznaczenia modelu i mocy/technologii 0 PLN
3L5 Przednie siedzenia z elektryczną regulacją 3 930 PLN

Wyposażenie dodatkowe Cena

Rok produkcji: 
Rok modelowy: 2022

Podane ceny obejmują podatek VAT (23%) i nie stanowią oferty w rozumienia art. 66 §1, kodeksu cywilnego. Zawartość domówionego pakietu lub opcji może zmienić elementy wyposażenia standardowego - w
niektórych przypadkach bezzwrotnie zastępując elementy wyposażenia standardowego. Zamieszczone informacje, w tym prezentowane graf iki mają wyłącznie charakter poglądowy.



3NS Kanapa tylna plus * 1 800 PLN

4ZP Pakiet optyczny "Czerń" wraz z pierścieniami Audi w kolorze czarnym 2 830 PLN
5TG Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe szczotkowane 0 PLN

6I3 Ostrzeżenie przed zjechaniem z pasa ruchu 770 PLN
7E0 Brak elektrycznej nagrzewnicy powietrza 0 PLN
8T8 Audi adaptive cruise control 5 340 PLN

9M9 Ogrzewanie postojowe i wentylacja 7 950 PLN
N2R Tapicerka skórzana Feinnappa z logo S 7 400 PLN
QR9 System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą 1 290 PLN

VW5 Szyby z izolacją akustyczną w przednich drzwiach 770 PLN

Wyposażenie dodatkowe Cena

Wyposażenie standardowe

8RM 8 głośników
zastąpione przez: Bang &amp; Olufsen Premium Sound System z dźwiękiem 3D

GT0 Aplikacje dekoracyjne czarne matowe
zastąpione przez: Pakiet stylistyczny wnętrza S line Interieur

5MF Aplikacje dekoracyjne z aluminium Rhombus
zastąpione przez: Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe szczotkowane

1T3 Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odblaskowymi 
IW3 Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control 
2H9 Audi drive select 

EA3 Audi Extensive - Pakiet naprawczy 3 lata / 90 000 km (w tym pierwsze dwa lata bez limitu przebiegu) 
7X2 Audi parking system plus

zastąpione przez: Pakiet systemów wspomagających kierowcę w ruchu miejskim i systemów wspomagających parkowanie

6K9 Audi pre sense city 
IU1 Audi Smartphone Interface 
4X3 Boczne poduszki powietrzne z przodu i system kurtyn powietrznych chroniących głowy 
7UZ Brak systemu nawigacji

zastąpione przez: Pakiet promocyjny Technology
9P6 Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa 
KK3 Czynnik chłodniczy R1234yf 
0TC Dywaniki z przodu

zastąpione przez: Dywaniki z przodu i z tyłu
QZ7 Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego 
UH1 Elektromechaniczny hamulec postojowy

zastąpione przez: Pakiet promocyjny Comfort

7E6 Elektryczna nagrzewnica powietrza
zastąpione przez: Brak elektrycznej nagrzewnicy powietrza

7F9 Gałka dźwigni skrzyni biegów 
1LG Hamulce tarczowe z przodu, 17" (ECE)

zastąpione przez: Czerwone zaciski hamulców, 17-calowe (ECE)
1KF Hamulce tarczowe z tyłu, 17" (ECE)

zastąpione przez: Czerwone zaciski hamulców, 17-calowe (ECE)
3NT Kanapa tylna z dzielonym i składanym oparciem 40:20:40

zastąpione przez: Kanapa tylna plus *

1XW Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna plus, obszyta skórą
zastąpione przez: Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna plus, obszyta skórą, ogrzewana

9AK Klimatyzacja automatyczna
zastąpione przez: Pakiet promocyjny Comfort

4I6 Kluczyk z pilotem z funkcją Safe lock
zastąpione przez: Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika i autoalarmem

9S5 Komputer pokładowy
zastąpione przez: Audi virtual cockpit Plus

Rok produkcji: 
Rok modelowy: 2022

Podane ceny obejmują podatek VAT (23%) i nie stanowią oferty w rozumienia art. 66 §1, kodeksu cywilnego. Zawartość domówionego pakietu lub opcji może zmienić elementy wyposażenia standardowego - w
niektórych przypadkach bezzwrotnie zastępując elementy wyposażenia standardowego. Zamieszczone informacje, w tym prezentowane graf iki mają wyłącznie charakter poglądowy.



4ZB Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym
zastąpione przez: Pakiet optyczny &quot;Czerń&quot; wraz z pierścieniami Audi w kolorze czarnym

6XD Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
zastąpione przez: Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, oba lusterka automatycznie przyciemniane

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

6TS Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera, asferyczne 
0K4 Mild hybrid 
JE3 Moduł danych Europa 
41V Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,5Jx18", 5 - ramienne, ramiona w kształcie gwiazdy z oponami 235/60 R18. 3-letnie ubezpieczenie

opon w cenie.
zastąpione przez: Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8Jx20&quot;, 5 - ramienne, grafitowe, częściowo polerowane z oponami 255/45
R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

6FA Obudowy lusterek w kolorze nadwozia 

C35 Operating permit, alteration 
3U4 Osłona bagażnika 

2P2 Osłona krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej 

5XK Osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i pasażera 

2Z8 Oznaczenie modelu i typu silnika
zastąpione przez: Brak oznaczenia modelu i mocy/technologii

IT6 Pakiet connect 6
zastąpione przez: Pakiet promocyjny Technology

6E1 Podłokietnik środkowy z przodu 

6NJ Podsufitka tkaninowa
zastąpione przez: Pakiet stylistyczny wnętrza S line Interieur

4GF Przednia szyba z izolacją akustyczną 
3L3 Przednie siedzenia z manualną regulacją

zastąpione przez: Przednie siedzenia z elektryczną regulacją

QL1 Przezroczysta pokrywa
zastąpione przez: Pakiet promocyjny Exterior

FP1 Przygotowanie do funkcji na życzenie 
1X1 quattro 
GH4 quattro z technologią ultra 
QV3 Radio cyfrowe 

8IT Reflektory w technice LED
zastąpione przez: Reflektory Matrix LED i układ zmywania reflektorów ze światłami tylnymi OLED ze specjalną grafiką 1

3CX Siatka oddzielająca przestrzeń pasażerską od bagażowej 

5J3 Spojler dachowy 
Q1A Standardowe siedzenia przednie

zastąpione przez: Pakiet stylistyczny wnętrza S line Interieur
7L8 System Start-Stop 
4KC Szyby termoizolacyjne

zastąpione przez: Szyby z izolacją akustyczną w przednich drzwiach
8K4 Światła do jazdy dziennej 

8VG Światła tylne w technice LED
zastąpione przez: Reflektory Matrix LED i układ zmywania reflektorów ze światłami tylnymi OLED ze specjalną grafiką 1

N2K Tapicerka tkaninowa Synonym
zastąpione przez: Tapicerka skórzana Feinnappa z logo S

Wyposażenie standardowe

Rok produkcji: 
Rok modelowy: 2022

Podane ceny obejmują podatek VAT (23%) i nie stanowią oferty w rozumienia art. 66 §1, kodeksu cywilnego. Zawartość domówionego pakietu lub opcji może zmienić elementy wyposażenia standardowego - w
niektórych przypadkach bezzwrotnie zastępując elementy wyposażenia standardowego. Zamieszczone informacje, w tym prezentowane graf iki mają wyłącznie charakter poglądowy.



8T6 Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości
zastąpione przez: Audi adaptive cruise control

6A2 Uchwyt do montażu gaśnicy 
4M3 Uchwyt na pojemnik na napój 

3B3 Uchwyty ISOFIX i top tether do fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu 
9JA Wariant dla niepalących 

7K1 Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach 
4E7 Wspomaganie unoszenia i opuszczania pokrywy bagażnika, elektryczne 

3GD Wykładzina bagażnika 

6SS Wykończenie podłogi bagażnika wykładziną 

2K7 Wzmocnione zderzaki 
4H3 Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci, manualne

zastąpione przez: ISOFIX - mocowanie fotelika dziecięcego na skrajnych fotelach z tyłu i fotelu pasażera z przodu
1BV Zawieszenie sportowe

zastąpione przez: adaptive air suspension
FK1 Zbiornik AdBlue

zastąpione przez: Zbiornik paliwa 70 litrów z dodatkowym zbiornikiem 24l AdBlue
1G8 Zestaw naprawczy do opon

zastąpione przez: Koło zapasowe z podnośnikiem
1S2 Zestaw narzędzi (bez podnośnika)

zastąpione przez: Koło zapasowe z podnośnikiem

Wyposażenie standardowe

Dane techniczne

Zawieszenie 
Kola: Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8Jx20", 5 - ramienne, grafitowe, częściowo
polerowane z oponami 255/45 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. 
Opony: Tires 255/45 R20 101W 

Pojemność 
Bagażnik: 510/1480 l 
Zbiornik paliwa, ok.: 65 l 

Osiągi 
Maksymalny moment obrotowy: 400 Nm przy obr. 1750 - 3250 1/min Nm przy obr. 
Moc maksymalna,: 150 kW przy obr. 3.800 - 4.200 1/min kW (KM) przy obr. 
Pojemność silnika,: 1968 cm3 

Osiągi 
Prędkość maksymalna: 222 km/h 
Przyspieszenie 0-100 km/h: 7,6 s 

Masa 
bez własnych hamulców: 750 kg 
Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy:
75/100 kg 
Masa własna: 1900 kg 
przy 12% wzniesieniu: 2400 kg 
Dane WLTP 
Zużycie paliwa - cykl niski (l/100km): 8.1 
Zużycie paliwa - cykl średni (l/100km): 6.5 
Zużycie paliwa - cykl wysoki (l/100km): 5.9 
Zużycie paliwa - cykl bardzo wysoki (l/100km): 6.9 
Zużycie paliwa - cykl mieszany (l/100km): 6.7 
Emisja CO2 – cykl mieszany (g/km): 175 
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.

Rok produkcji: 
Rok modelowy: 2022

Podane ceny obejmują podatek VAT (23%) i nie stanowią oferty w rozumienia art. 66 §1, kodeksu cywilnego. Zawartość domówionego pakietu lub opcji może zmienić elementy wyposażenia standardowego - w
niektórych przypadkach bezzwrotnie zastępując elementy wyposażenia standardowego. Zamieszczone informacje, w tym prezentowane graf iki mają wyłącznie charakter poglądowy.




