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Identifikace vozidla
FI výsledky uvnitr katalogu jsou návrhy, které je nutné kontrolovat na správnost a logiku

Císlo podvozku: WAUZZZ4F37N137489

Pr.-cís.
Ambientebeleuchtung außen

E0A

neni akcni provedeni

Zamykání roubu kol

1PD Šrouby se zabezpečením proti krádeži
(neuzamykatelné)

Vehicle class differentiation
units/platform components

0HP Díly platné pro vůz -4F0-

Dr ák kyslíkové láhve

5P0

Exhala ní p edpis

7GN Exhalační předpis EU4, příprava pro DPF

Záv sné za ízení

1D0

airbag

4UE airbag pro ridice a spolujezdce

Nálepky centrální elektriky

0W1 Nálepka pro centrální elektriku
- pro německy mluvící země

Odkládací kapsa

QE0 Bez odkládací kapsy/boxu

Ovládání vn j ích zp tných zrcátek

6XD zrcatko zpetne venk., elektricky seridit.a vyhrivane

Vn j í zp tné zrcátko vlevo

5SL

Vn j í zp tné zrcátko vpravo

5RU Vnější zpětné zrcátko vpravo, konvexní
(rozšířené zorné pole)

Drive type

1X1

pohon vsech kol

Úrov výbavy

A8S

vybava standardni

Druh zadních brzd

1KD Rear disc emsen zadni

Baterie

J0Z

Baterie 520A (110Ah)

Provedení brzd vp edu

1LG

Kotoučové brzdy vpředu - Geomet D

Díly se zvlá tní povrchovou úpravou

6FA

Soucast bez specialniho povrchu

Beifahrerdisplay

QF0 Bez telefonního sluchátka

Specifické díly pro země z důvodu
předpisů

B0A

Sada dilu montaznich bez specif. predpisu dane zeme

Naradi a zvedak vozu

1S1

Naradi a zvedak vozu

Provozní návod

0VW Provozní návod ČESKY

CD-Rom/DVD/SD-karta

7QA Bez CD ROM jednotky

CD-m ni /CD-p ehráva

7A3

CD-Player

COC dokumenty

C15

Betriebserlaubnis Nachtrag

Tlumení/odpru ení podvozku

1BA

Perovani/tlumeni, standard

St e ní nosi /nosi zavazadel

3S0

Bez střešního nosiče

St e ní okno

3FA

strecha bez vyrezu

Vak na ly e

3X0

bez otvoru pro dlouhy naklad

Bez držáku na kyslíkovou láhev

bez provozu s privesem

Vnejsi zrcatko leve, asfericke
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Vložka pro tankování bezolov.benzínu
/druh paliva

2G0

Bez vložky pro tankování

Systémy na ochranu proti odcizení

7AA

imobilizer elektronicky

Dekora ní oblo ení

5TD

Dekorační obložení - hliníkové

Nástupní li ty

7M1 Prahové nástupní lišty - kovové

Pomocné parkovací za ízení

7X1

Power-operated door (power latching)

GZ0 dvere s manualnim ovladanim

Podp ra p ední/zadní kapoty

5NC Standard tailgate vent lock

Spínání jízdního osv tlení

8K9

Denní tlumené světlo s asistenčním
světlem a funkcí "coming home"

Ochrana proti mrazu

1C1

Odolnost proti mrazu do -25 stupňů C

Specifikace vozu

F0A

Not a special vehicle, standard version

Alarm pro p ípad nebezpe í

VY0

bez vystrazneho alarmoveho systemu

Generátory

8GV Alternátor 180A

azení p evodu

0G7

tiptronic

P íruba p evodovky zadní nápravy

1YF

Příruba převodovky pro zadní nápravu
průměr 75,5

P íruba h ídele p evodovky

1WG Příruba hřídele převodovky-88 mm průměr

Hmotnostní t ídy pro zadní nápravu

0YH Váhová třída "8" pro zadní nápravu

Hmotnostní t ídy pro p ední nápravu

0JM

Váhová třída "12" pro přední nápravu

Agregát

T41

6-cyl. diesel engine 3.0 l assembly 059.D

Tie down straps/net/pocket

6M0 Bez sítě k upevnění nákladu

Za ízení pro udr ování rychlosti

8T0

otvirani garazovych vrat

VC0 bez otvirani garazovych vrat

Oblo ení zavazadlového prostoru

5A4

P evodovka - popis

G0R 6-speed automatic gearbox for four-wheel drive

Zadni krytka

6V1

Zadní clona (EU)

spoiler zadni

5J0

bez zadniho spoileru

Zadní náprava

0N5

Zadní náprava standard

Stropní výpl

6NJ

Stropní výplň, standardní

Zadní sedadla

3NZ

Zadni sedacka nedelena, opera delena sklopna

topeni-klimatizace

9AQ Klima plus

Hlavní sv tlomety

8ED Bi-functional headlamps with gas
discharge lamp, for driving on the right

Individuální zástavba

FC0

P ístroje na p ístrojové desce

U2A Přístrojová výbava s km/h, rádiohodiny,
otáčkoměr a denní počítadlo km

Vnit ní zp tné zrcátko

4L2

Vnitřní zpětné zrcátko odcloněné

Typ karoserie

K8B

zad stupnovita

Potah podlahy zavazadlového prostoru

6SS

Potah podlahy zavazadlového prostoru

Odkládací poli ka na kazety/CD

4W0 bez prihratky pro kazety/CD-disky

Palivová nádr - obsah

0M5 nadoba na palivo

D tské pojistky dve í

4H3

Dětská pojistka, manuální

Odv trání seda ky / masá ní sedadlo

4D0

Without seat ventilation/massage seat

Mno ství paliva

1Z1

Increase in initial standard fuel

Pomocné parkovací za ízení

bez regulace rychlosti

Luggage compartment trim (design 1)

bez individualni zastavby
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filling
Palivový systém

0F3

soustava palivova naftova

Body measures

5C0

bez zvlastnich opatreni na karoserii

Upevn ní d tské seda ky vp edu

3G0

Bez upevnění dětské sedačky (ISOFIX)
vpředu

Dr ák poznávací zna ky vp edu

6W5 Dr ák poznávací zna ky vp edu

Ochrana laku / ochrana p i transportu

5K5

Nákladová podlaha vzadu

3GA bez podlahy lozne plochy

Osv tlovací paket (vnit ní osv tlení)

QQ0 Without add. lights (interior lighting)

Umíst ní ízení

L0L

leve rizeni

ízení

1N3

Speed-related variable steering assist
(Servotronic)

Lumbar support

7P0

Bez bederní opěry v předních a zadních
sedadlech

Volant

1XW Kožený sportovní multifunkční volant

Reproduktory

9VD reproduktory aktivni

System sloupku rizení

2C5

Steering column, adjusted axially and vertically

Dálková regulace sklonu sv tlometu

8Q3

Automatic headlight-range adjustment
dynamic (self-adjusting while driving)

Loketní op ra

6E3

Loketní opěra vpředu

Varianty

FM0 Varianta základní výbava

Multifunk ní ukazatel

9Q2

Multifunkční ukazatel

Chlazeni motoru

8Z5

ne tropicka zeme

Motory

D1D 6-ti valcovy turbodiesel motor 3,0 L/171 KW(24V)
TDI Common-Rail
Zakladni motor je: T41

Naviga ní p ístroj

7Q0

bez systemu navigacniho

Koncové mlhové sv tlo

8TC

Rear fog light for driving on the right

Audi Sport/ Quattro GmbH

FQ0 Seriova kola

T ída kvality

AQ0 Sériová kvalita

Kola

C5V Kola z lehkych slitin 7,5 J x 16

Rádia

8DP Rádio "LOW II"

Kontrola tlaku v pneumatikách

7K0

pneumatika

HS0 Pneumatiky 225/55 R16 99Y

Dodavatelé pneumatik

V0A

Pneumatiky bez určení značky

Rezervní kolo

3F4

kolo rezervni s obutim

Výstra ná sv tla / otá ecí sv tla

9LA

Bez otáčecího výstražného světla

PI3

Informační systém řidiče

PX4

Xenon plus

Bo ní airbag

4X3

Airbag bocni vpredu airbag hlavovy

Hlavice adící páky

7F9

Hlavice řadící páky z kůže/plastu

Osobní vyzvednutí-zvlá tní ízení

A00

Bez osobního vyzvednutí

Speciální nálepky/ títky

2KR Nálepka/štítek anglicko-německy

SBBR-Svítilny

8SK

Zadní skupinové svítilny s diodami (LED)

System Drehmoment (Nm)

4E0

Odjištění víka zadních výklopných dveří

Ochranná fólie s dodatečným transportním
ochranným opatřením

bez kontroly tlaku v pneumatice
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vnější
Druh nárazníku

2K1

naraznik zesileny

Kontrola bezpe nostních pas

9P3

S kontrolou zapnutí bezpečnostních pásů

Potahy sedadel

N0L

Potah sedadel - látka

Nastavení sedadel

3L3

Manual height adjustment for front seats

Vyh ívání sedadel

4A0

bez vyhrivani sedadel

Bezpe nostní osv d ení

0LW Se spec. štítkem nebo nálepkou,
bezpečnostní osvědčení pro Německo

Slune ní clony

5XC Sluneční clona s make-up zrcátkem,
osvětlená u řidiče a spolujezdce

Hands-free

VX0

Ovládání e í / ízení hlasem

QH0 bez hlasoveho ovladani

Asistent zm ny stopy

7Y0

Bo ní a zadní okna

4KC Boční a zadní okna tónovaná

Bez hands-free

bez asistentu pro zmenu jizdniho pruhu

Sunroof roller blind for rear/side windows 3Y0

bez rolety protislunecni

Zásuvka v kufru

7B0

bez zasuvky

ízení série / p edsérie

FA0

Sériové zpracování

Omývací za ízení sv tlomet

8X1

Omývací za ízení sv tlomet

Zamykání dve í a víka

4K4

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

Type approval countries/countries with
special requirements

B03

Zeme typovych zkousek Ceska republika

P ená ecí frekvence

5D7

Přenášecí frekvence 868 MHz bez
bez nouzového tlačítka

Transportní ochrana

NT0

Ochrana pro transport, provedení 1

TV p íjem / digitální radiop íjem

QV0 bez TV-prijmu / digitalni radioprijem

Zástavbové díly pro motor

1VH Zástavbové díly pro 6-ti válcový motor

Ochrana podvozku

1SA

Without additional front underbody guard

Typový títek

1EX

Special identification label for EC

Ozna ení typu

2Z0

Odpadá označení modelu

Lékárna/výstra ný trojúhelník

1T3

Lékárnička a výstražný trojúhelník

P ední sedadla

Q1A normalni sedadla vpredu

odkladaci prihradka

4Y0

Telefon

9W0 Bez montazni pripravy pro auto-telefon

elní okno

4GH Vrstvené čelní sklo tónované s barevným
pruhem

Dodate né obutí

2WA bez dodatecneho obuti

rohoze

0TD

koberecky vpredu a vzadu

Ozdobné li ty

4ZB

Ozdobné lišty světlé

P ídavné upevn ní d tské seda ky

3B0

Bez přídavného upevnění dětské sedačky

Dodate né prachové t sn ní

6U0

Bez vnějšího přídavného těsnění

pridavne topeni

9M0 Bez přídavného/nezávislého topení

bez odkladaci schranky/bezpecnostni schranky

https://www.partslink24.com/vwag/audi_parts/vin-group.action?hintstoken=e79b30b2-072f-4609-991f-c04e76db870d&modelId=&openVinDialog=t…

4/4

