Audi A5 Cabriolet
45 TFSI S-tronic quattro

Datum deel 1
KM-stand
Kleur
Interieur
Garantie
Brandstof
Transmissie
Vermogen
BTW verrekenbaar
Prijs

06-2019
11.900 KM
Mythoszwart metallic
Leder zwart
Fabrieksgarantie
Benzin
Automaat
245 PK
Ja

Interieur
• Achterbank met opbergvak in de stoel
• Aluminium pedalen
• Ambienteverlichting (in meerdere kleuren
instelbaar)
• Bagageruimtepakket
• Comfortsleutel (starten/stoppen zonder
sleutel)
• Decorlijsten in pianolak zwart
• Elektrisch verstelbare voorstoelen
• Hemelbekleding in stof zwart
• Hoofdruimteverwarming vóór
• Lederen bekleding fijnnappa
• Middenarmsteun met opbergmogelijkheid
• Multifunctioneel afgevlakt sportstuurwiel
met schakelfunctie
• Opbergpakket
• Pneumatisch verstelbare lendensteunen
vóór met massagefunctie
• Sportstoelen voor
• Uitgebreid lederpakket (portierarmsteunen
in leder uitgevoerd)
• Verwarmbare voorstoelen en achterbank
• Windschot
Exterieur
• 20'' lichtmetalen velgen 5-V-spaak
Ster-design titanium-optiek
• Akoestische cabrioletkap
• Diefstalbeveiligde wielbouten
• Elektrisch bedienbare cabrioletkap
• Elektrisch inklapbare en automatisch
dimmende buitenspiegels
• Mechanisch uitklapbare trekhaak
Infotainment
• Alarmsysteem
• Audi connect noodoproep & service
• Audi phone box met Wireless Charging
• Audi smartphone interface
• Audi Virtual cockpit
• Bang & Olufsen Premium soundsysteem
met 3D-klank
• CD-/DVD-speler en
SD-geheugenkaartlezers
• Digitale radio-ontvangst
• MMI Navigatiesysteem plus met MMI
touch
• Spraakbediening

Veiligheid / Techniek
• Audi pre sense (ondersteunt in kritieke
rijsituaties)
• Automatisch dimmende binnenspiegel
• Dynamische richtingaanwijzers voor en
achter
• Head-up display
• LED-achterlichten
• Licht-/regensensor
• Statische bochtenverlichting
• Vermoeidsheidsherkenning
Mechanisch
• 3-zone comfortairconditioning
• Audi drive select (instelbaarheid van het
rijgedrag)
• Bandenspanningscontrolesysteem
• Dynamic steering
• Onderstel met schokdemperregeling
• Vierwielaandrijving
• Wegrijassistent (vergemakkelijkt wegrijden
vanaf een helling)
Pakketten
• Assistentiepakket City & Parking
(parkeersensoren voor en achter met
inparkeerassistent en topview
camerasysteem, side-assist met
uitstapwaarschuwing)
• Assistentiepakket Tour (adaptive cruise
control met stop & go-functie, active lane
assist, snelheidslimietherkenning, file
assistent, afslag- en uitwijkassistent)
• S-line exterieurpakket
• S-line sportpakket plus

• Telefoonvoorbereiding bluetooth
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