A5 Sportback 35 TFSI 110 kW
Nabídka ze dne 23.08.2021
Číslo nabídky: 6F8XPW1 6F8XPW1

Celkem vč. DPH

1 296 100,- Kč *
Model
A5 Sportback 35 TFSI 110 kW

1 164 900,- Kč *

Benzin (Mild hybrid) / 2.0 l / 110 kW (150 koní) / S tronic 7 st.
Palivo

Benzin(mild) Hybrid

Spotřeba paliva 7.69 l/100km *
Emise CO2: 174 g/km *
Design

Pohon

Přední pohon

Potah null černá

0,- Kč *

Vnější lakování Bílá Ibis

0,- Kč *

18" litá kola - dvojitý 5paprskový

28 300,- Kč *

Převodovka

S tronic 7 st.

Výkon

110 kW / 150 koní

Objem

1984 cm3

Naskenujte QR kód a zobrazte

1Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce zobrazit Vaši nabídku a

si Vaši konfiguraci na Vašem

poradit Vám.

mobilním telefonu či tabletu.

Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit platnost při
produktových změnách.
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A5 Sportback 35 TFSI 110 kW
Nabídka ze dne 23.08.2021

Číslo nabídky: 6F8XPW1 6F8XPW1

Sériová výbava

Airbagy full-size s možností deaktivace
airbagu spolujezdce
Akustické přední sklo
s termoizolačními vlastnostmi
Audi connect safety & service se
vzdáleným ovládáním vozu
soubor služeb pro zvýšení bezpečnosti na cestách:
nouzové volání
nouzové volání v případě poškození vozu
online objednání servisu
možnost ovládání vybraných funkcí vozu přes aplikaci v mobilním telefonu
(remote services):
status vozu
ovládání nezávislého topení
vyhledání zaparkovaného vozu
odemknutí a zamknutí vozu
Audi drive select
nastavení charakteristik vybraných funkcí vozu
režimy dle zvolené motorizace a výbavové
varianty
Audi pre sense city
nepřetržitá kontrola provozu před vozidlem s automatickým brzdným zásahem
aktivace v případě hrozícího střetu s v předu jedoucím vozidlem do rychlosti
přibližně 85 km/h
při zjištění hrozícího středu je řidič varován vizuálně, akusticky a hapticky;
v další fázi následuje automatické varovné přibrzdění a posléze plné bržděn
Automatická klimatizace 1zónová
Bezpečnostní šrouby kol
Boční airbagy vpředu
v opěradlech předních sedadel
včetně postranních hlavových airbagů
Čalounění sedadel tkanina Index
Čalounění stropu ze světlé tkaniny
Dekorace diamantový lak stříbrně šedý
Design exteriéru basis
Digitální přijem rádia (DAB)
příjem digitálního rádiového vysílání nad rámec analogového příjmu
příjem standardu DAB, DAB+ a DMB Audio
zobrazení doplňujících informací vysílání (interpret, cover, počasí) v systému MMI
druhý DAB tuner určený pro vyhledávání alternativních frekvencí rozhlasových
stanic
Elektrické ovládání dveří zavazadlového
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Číslo nabídky: 6F8XPW1 6F8XPW1

prostoru
Elektromechanická parkovací brzda
Elektromechanické servořízení
s proměným účinkem posilovače v závislosti na
rychlosti
Informační systém řidiče s barevným
displejem
barevný displej s vysokým rozlišením doplňující analogový přístrojový
štít
Interiérové doplňky matně černé
matně černá plocha kolem klik dveří a vrchní část středové
konzole
Koberečky vpředu a vzadu
velurové, černé
pro S model, S-line a Design selection interiérové pakety s kontrastním
prošitím
Kryty vnějších zrcátek lakované v barvě
vozu
LED přední světlomety
denní, potkávací a dálková světla v LED technologii - žárovková směrová
světla
s integrovanými světly do nepříznivého počasí
LED zadní světlomety
zadní světlomety v LED technologii
Mild-hybrid technologie pohonu
MMI radio plus
10,1" barevný centrální displej (rozlišení 1540x720) s dotykovým ovládáním
Audi music interface (1x USB-A & 1x USB-C slot pro nabíjení a datový přenos)
Bluetooth rozhraní
6 pasivních reproduktorů (čtyři vepředu, dva vzadu) s celkovým výkonem 100
W
příjem AM/FM vysílání
automatické přizpůsobení hlasitosti podle rychlosti jízdy
hlasové ovládání vybraných funkcí infotainmentu a vozu
Multifunkční kožený volant
3ramenný design
6 multifunkčních tlačítek
Nářadí
Nekuřácké provedení (12V zásuvka)
12V zásuvka vpředu a vzadu
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Číslo nabídky: 6F8XPW1 6F8XPW1

bez zapalovače
Paket leštěných prvků exteriéru
vnější okenní lišty z eloxovaného hliníku
Palivová nádrž - objem 54 litrů
Prodloužená záruka výrobce 4 roky
prodloužení o 2 roky nad zákonnou záruku a max. do nájezdu 120 000
km
Provozní návod
Rozhraní Bluetooth
možnost propoení mobilního telefonu s podporou
Bluetooth
možný hands free hovor ve vozidle
Sada na opravu pneumatik
Sedadla standardní vpředu
Standardní podvozek
Světelný a dešťový senzor
Vnější zpětná zrcátka elektricky
nastavitelná a vyhřívaná
Zadní opěradla sklopná
2místné provedení
zadní sedadla sklopná 40:20:40
sklopná loketní opěrka pro zadní sedadla a držákem na
nápoje
se středovou loketní opěrkou

-37 000,- Kč *
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Volitelná výbava

Číslo nabídky: 6F8XPW1 6F8XPW1

$LS

Bonus pro paket Gravity

-37 000,- Kč *

4A3

Vyhřívání sedadel vpředu

11 300,- Kč *

pro sedadlo řidiče a spolujezdce
5ZC

Variabilní hlavové opěrky

3 800,- Kč *

manuální nastavení hlavových opěrek v podélném a příčném směru
PGE

Komfortní klíč s bezdotykovým otevřením

17 600,- Kč *

kufru
bez funkce safelock
pouze s komfortním paketem zrcátek (PYB)
PY3

Smartphone interface a USB sloty pro

28 900,- Kč *

zadní sedadla Paket obsahuje:
Audi smartphone interface
rozhraní pro zobrazení vybraných aplikací a funkcí mobilního telefonu v systému
MMI
služby Apple CarPlay a Android Auto nejsou oficiálně podporovány v ČR
USB sloty pro zadní sedadla
2 USB-A nabíjecí sloty ve středové konzoli pro zadní sedadla
WAJPYAPYIP Paket Gravity
YB

78 300,- Kč *

vyhřívání sedadel vpředu (4A3)
komfortní klíč s bezdotykovým otevřením kufru (PGE)
klimatizace 3zónová komfortní (9AQ) Komfortní paket sedadel (PYA)
elektricky nastavitelná opěrka bederních obratlů vpředu
komfortní loketní opěrka vpředu Asistenční paket parkování (PYI)
akustický parkovací asistent vpředu a vzadu
auto hold
zpětná parkovací kamera
Audi smartphone interface
USB sloty pro zadní sedadla Paket komfortních funkcí zrcátek (PYB)
vnitří bezrámové zpětné zrcátko automaticky zaclonitelné
vnější zpětná zrcátka automaticky zaclonitelná, elektricky sklopná
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Technické údaje

Obecné informace
Typ karoserie

Hatchback

Počet dveří

5

Míst k sezení

4

Motor
Palivo

Benzin(mild) Hybrid

Maximální výkon spalovacího motoru

110 kW (150 PS)

Zdvihový objem

1984 cm3

Počet válců

4

Pohon

Přední pohon

Převodovka

S tronic 7 st.

Jízdní vlastnosti
Maximální rychlost

223 km/h

Hlučnost

69.0 dB

Hmotnost
Maximální přípustná celková hmotnost

2080 kg

Maximální povolené zatížení přední nápravy

1080 kg

Maximální povolené zatížení zadní nápravy

1115 kg

Hmotnost nebrzděného přívěsu

750 kg

Nejvyšší povolená hmotnost soupravy

3580 kg

Maximální povolené zatížení tažného zařízení

80 kg

Rozměry
Výška (bez podélníků)

1368 mm

Šířka (bez zrcátek)

1843 mm

Délka (bez tažného zařízení)

4757 mm

Rozvor

2829 mm

Hodnoty spotřeby a emisí
Emisní norma

EURO 6 AP

Emise částic

0.0002 PM

Emise NOx

0.0137 g/km
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Technická data byla pro vůz vypočítána v rámci předběžné konfigurace. Není vyloučeno, že se v návaznosti na proces výroby vozu
nebudou skutečná data odchylovat od dat vypočtených pro konfiguraci.
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Číslo nabídky: 6F8XPW1 6F8XPW1

Ceny příslušenství jsou nezávazné, nekartelové a doporučené vč. DPH 21 %, platné do odvolání. Prosím mějte na paměti, že případné nutné náklady na montážní práce a materiál nejsou v cenách obsaženy. Na základě omezení
dle motoru či výbav nemusí být montáž požadovaného příslušenství u určitého vozu možná. O dostupnosti příslušenství pro vybraný model a termínu dodání se informujte u Vašeho dealera.
Pro aktuální informace o modernizovaných modelech nebo nabídce skladových vozů, prosím, kontaktujte svého nejbližšího prodejce nebo si vyberte svůj nový vůz z nabídky skladových vozů. Upozornění / výhrada k hodnotám
spotřeby paliva a emisím CO2Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 byly stanoveny dle standardu WLTP a v souladu s platnými předpisy přepočteny do NEDC hodnot. Tyto hodnoty se od katalogových hodnot liší. Jsou určeny pro
porovnání hodnot CO2 a spotřeby paliva mezi různými typy vozidel. Dodatečná výbava vozu a příslušenství (např. vestavené díly, jiné pneumatiky atd.) mohou měnit relevantní parametry vozidla jako hmotnost, valivý odpor a
aerodynamiku a ve spojitosti s povětrnostními a dopravními podmínkami a individuálním stylem jízdy mohou ovlivnit spotřebu paliva, spotřebu elektrické energie a emise CO2 jakož i výkonnostní ukazatele vozidla. Prodejce,
dovozce ani výrobce nenese žádnou odpovědnost za skutečnost, že se v budoucnu nově komunikované hodnoty mohou lišit.Dne 1. září 2018 byl starý standard NEDC (New European Driving Cycle) nahrazen novým standardem
WLTP pro všechny vozy registrované jako osobní (M1), Od 1. září 2019 dojde k podobné změně i pro vozy s registrací jako nákladní (N1 / N2).
Uvedené údaje emisí CO2 zobrazují hodnoty, které byly změřeny v rámci typového schválení EU.
Poskytnutí informací o pneumatikách je splněním informační povinnosti stanovené právními předpisy, která však nedává kupujícím možnost vybrat si na objednávané vozidlo konkrétní pneumatiku. Konkrétní pneumatiky, jimiž
bude vozidlo vybaveno určuje výrobce s ohledem na aktuální dodávku ze strany výrobců pneumatik v době výroby vozidla.

V současné době nelze vypočítat přesnou spotřebu a hodnoty CO2.
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