Audi Q5
Versão Ambition (8RB07A)
Ano Fab. 2013 / Modelo 2013
Conforto e Conveniência
5MF – Acabamento interno em alumínio

4L6 – Espelho retrovisor interno com função antiofuscante automática

7F9 – Alavanca de câmbio em couro

QQ1 – Pacote de luzes

7P1 – Apoio lombar com ajuste elétrico para bancos dianteiros
6E3 – Apoio de braço dianteiro

QE5 – Pacote porta-objetos
4E9 – Porta-malas com abertura e fechamento elétricos
6SN – Porta-malas com tapete contra sujeira

9AK – Ar condicionado automático

3B4 / 3G2 – Suporte ISOFIX para banco dianteiro

3L4 – Bancos dianteiros elétricos com memória para o banco do
motorista

0TD – Tapetes dianteiros e traseiros

N1F – Bancos em Couro Ecológico

4GF – Vidro com isolante térmico

5KA – Banco traseiro Comfort Plus

4KC – Vidros laterais e traseiro com isolante térmico

9Q8 – Computador de bordo com display colorido

1XX – Volante esportivo em couro, multifuncional e com shift-paddles

3FU – Teto solar panorâmico “Open Sky” elétrico

8T1 – Controle de cruzeiro

Exterior
7M1 – Acabamento das soleiras das portas em alumínio
6XL – Espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis e
aquecíveis com função anti ofuscamento automática e memória
4ZB – Frisos decorativos brilhantes
3S1 – Rack do teto em aluminio
PQR (C8X / HN0) – Rodas de liga leve 19", 8Jx19; pneus 235/55

Segurança
4X3 – Airbags laterais dianteiros e de cabeça

UH1 – Freio de estacionamento eletromecânico

7AL – Alarme antifurto

8SK – Lanternas traseiras com LEDs

9P3 – Cintos de segurança com sensor de afivelamento

1S1 – Macaco e ferramentas de bordo

4UF – Dispositivo para desativação do Airbag do passageiro
QZ7 – Direção Servotronic

1T3 – Kit de primeiros socorros e triângulo de segurança
7G9 – Preparação para rastreador
3F1 – Roda sobressalente

1AS - ESP

8N7 – Sensor de luz e chuva com assistente para luz alta

8Q3 – Faróis com ajuste automático de altura

7X8 – Sensor de estacionamento plus com câmera de ré

8WB – Faróis de neblina

8X1 – Sistema de limpador dos faróis

8BP – Faróis bi-xênonio

4K4 – Travamento central com controle remoto a distância

Áudio e Comunicação
7D5 – DVD player

9VD – Alto falantes
UF7 – Audi Music Interface
9ZX – Bluetooth

7Q1 – Rádio MMI Plus com sistema de navegação

Opcionais
2H1 – Audi Drive Select
WFS* - Pacote
Advanced

9VK*

7Y1 – Audi Side Assist
8T4 – Controle de cruzeiro adaptativo
4F2 – Keyless-Go
Sistema de som Bang & Olufsen

* Equipamento opcional com custo adicional.

Material ilustrativo sem valor para efeitos jurídicos. Sujeito a alteração sem prévio aviso.

