NABÍDKA REFERENČNÍCH VOZŮ - AUDI Q5 SPORT 2.0 TDI S-TRONIC QUATTRO
motor:

2.0 TDI

převodovka:

7stupňová automatická S-tronic

výkon:

140 kW / 190 PS

barva karosérie:

bílá Ibis

interiér:

látka Micron - černá

rok výroby:

2017

najeto:

54 979 km

původní cena:

1 562 400 Kč

nabídková cena:

879 000 Kč

Základní výbava
Airbagy normální velikosti s deaktivací airbagu spolujezdce • Audi Parking System • Boční airbagy vpředu a hlavové airbagy vpředu a vzadu • Čelní sklo zeleně tónované, boční a
zadní okna tónovaná • Dálkové ovládání centrálního zamykání • Dekorace Platin Micrometallic • Dělicí síť výsuvná mezi zavazadlovým prostorem a zadními sedadly •
Elektromechanická parkovací brzda • Elektronický imobilizér • Elektronický program stability ESP, ABS, ASR, EDS • Hlavní světlomety halogenové • Informační systém řidiče s
monochromatickým displejem • Komfortní automatická klimatizace 1zónová • Kontrolní systém tlaku vzduchu v pneu • Kryty vnějších zrcátek v barvě karoserie s ukazateli směru z
LED diod • Mlhové přední světlomety • Multifunkční volant, 4ramenný design, kožený • Paket leštených prvků • Potahy sedadel v látce Steppe • Normální sedadla • Přední sedadla s
nastavitelnou výškou • Radiopřijímač Chorus s monochromatickým 6,5palcovým displejem v přístrojové desce a přehrávačem CD • Sluneční clona s make-up zrcátkem, osvětlená na
straně řidiče i spolujezdce • Spínač denního jízdního osvětlení • Start-stop systém s rekuperací energie • Středová loketní opěrka vpředu • Střešní ližiny - eloxovaný hliník • Šrouby
se zabezpečením proti krádeži kol • Uchycení dětské sedačky ISOFIX na sedadle spolujezdce a vnějších zadních sedadlech • Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a
vyhřívaná, asférické na straně řidiče • Vyhřívání předních sedadel • Zadní opěradlo dělené a sklopné • 12V zásuvka v zavazadlovém prostoru • 17" kovaná kola, 7paprskový design
• Prodloužená záruka výrobce na 4 roky - prodloužení o 2 roky nad zákonnou záruku nebo do nájezdu 120 000 km.

Doplňková výbava
18" litá kola, 5ramenný turbínový design, velikost 8Jx18, pneumatiky 235/60 R18
Akční paket Lifestyle: 3zónová automatická klimatizace + Audi Phone Box + Hold Assist + LED světlomety +
Vyhřívání sedadel vpředu + Audi Parking System Plus + Tempomat + Advanced key a elektrické ovládání dveří
zavazadlového prostoru
Audi Parking System (vpředu a vzadu) pro akční paket Lifestyle
Informační systém řidiče - barevný
Komfortní klíček a elektrické ovládání dveří zavazadlového prostoru pro akční paket Lifestyle
LED světlomety pro akční paket Lifestyle
Nádrž na AdBlue (SCR-Tank) na 24 litrů
Tempomat pro akční paket Lifestyle
Vyhřívání sedadel vpředu pro akční paket Lifestyle
Navigace MMI: 7" barevný displej, ovládací logika MMI, 2 čtečky na SD karty, 3 měsíce užívání služeb Audi
Connect bez příplatku
původní cena vozu s DPH, včetně doplňkové výbavy

4 300 Kč
139 600 Kč

0 Kč
7 200 Kč
0 Kč
0 Kč
2 500 Kč
0 Kč
0 Kč
42 900 Kč

1 562 400 Kč

nabídková cena vozu po slevě s DPH

879 000 Kč

nabídková cena po slevě bez DPH

726 446 Kč

Referenční vůz RT TORAX, pravidelný servis.
Vůz ihned k dodání.
Sleva na tento referenční vůz: 683 400 Kč.
145289;175800;7358;8903;139669;169000;60;2474;0;5;5000;6,7
V případě dotazů můžete volat na telefonní čísla prodejců: 606 774 042, 606 774 043
Dokument byl vygenerován 6. března 2021
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