
Audi Q5 2.0 130kW aut
http://approved.audi.lt/lt/vehicle/10229078/audi-q5-20-130kw-aut/

Pagrindiniai automobilio duomenys

VIN kodas: WAUZZZ8RXDA031340 Variklio tūris: 1968 cm³
Valstybiniai numeriai: Galia: 177 Ag (130 kW)
Pirma registracija: 04/2013 Varantieji ratai: 4 varantieji ratai
Rida: 110 750 km Pavarų dėžė: Automatinė pavarų dėžė
Techninė apžiūra: Kuro tipas: dyzelis
Durys: 4/5 durys Kuro sąnaudos:

Spalva: balta CO2 emisija: 159 g/km

Pardavėjo informacija

Moller Auto Keturi žiedai
Ukmergės g. 252

Vilnius LT-06120

Mantas Petkevicius
El. paštas: mantas.petkevicius@moller.lt

Tel: +37061670238

Artūras Sabolis
El. paštas: Arturas.Sobolis@moller.lt

Tel: +37061429762



Pavara/Pakaba

• quattro

Pavarų dėžė

• Automatinė pavarų dėžė • "S-tronic"

Saugumas ir apsauga

• Vairo stiprintuvas

• Dinaminė vairavimo sistema

• ABS sistema

• Stabilizavimo sistema ESP

• Stabilizavimo sistema ESC

• Elektromechaninis stovėjimo stabdys

• Trečias stabdžių žibintas

• Viso dydžio vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro
pagalvės

• Kelių oro pagalvė

• Tritaškiai saugos diržai gale

• ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimai

• Lietaus sensorius

• Šoninės oro pagalvės

Pagalbos sistemos

• Pastovaus greičio palaikymo sistema • Greičio ribotuvas

Padangos ir ratlankiai

• Lengvojo lydinio ratlankiai • Vasarinės padangos

Žibintai

• Priekiniai rūko žibintai

• Galiniai rūko žibintai

• Priekinių žibintų apiplovimo sistema

• Ksenoniniai žibintai

• Bi-ksenoniniai žibintai

Multimedija

• Radijo sistema

• SD kortelių skaitytuvas

• AUX-IN lizdas

• USB sąsaja

• Mobiliojo telefono sąsaja

• Multifunkcinis ekranas

• Multifunkcinis spalvotas ekranas

• Active Info Display

• Vairuotojo informacinė sistema

Sėdynės

• Odiniai sėdynių apmušalai

• Komfortiškos sėdynės

• Šildomos priekinės sėdynės

• Priekinis ranktūris

Interjeras/komfortas

• Oda aptrauktas vairas

• Sportinis vairas

• Reguliuojamas vairas

• Oda aptraukta pavarų perjungimo svirties rankena

• Gėrimų laikikliai

• Elektriniai langų kėlikliai priekyje ir gale

• Šildomas galinis stiklas

• Elektra nustatomi veidrodžiai

• Šildomi veidrodžiai

• Prilenkiami veidrodžiai

• Black ceiling

Klimatas

• Šildymo sistema • Oro kondicionierius

Paketai

• "S line" eksterjero paketas • "S line" sportinis paketas



Kita įranga

• Stogo bėgeliai • Registration package






