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Audi Q5

Pripravljen za trenutek.
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V svetu številnih možnosti vsak dan predstavlja
novo priložnost – izkoristite jo z vozilom Audi Q5.
Zasnovan, da vas prevzame. Tudi v mirovanju. Vsak
detajl modela Audi Q5 je odraz značilnega Q-designa,
s čimer uteleša dinamiko in suverenost.

Podatki o porabi goriva in emisijah CO2 so navedeni na strani 10. Pri prikazani oz. opisani opremi je večinoma navedena dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.
Podrobnejše informacije o serijski in dodatni opremi lahko najdete pri pooblaščenem trgovcu Audi.
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Audi Q5

Zasnovan za skoraj vse terene.
Audi Q5. Ničesar ne prepuščajte naključju. Ne glede na to, ali
gre za udobje, slog ali dinamiko – to prestižno športno terensko
vozilo prepriča v trenutku. Njegov videz je izrazit, pogon močan,
tehnologije inovativne. Vaše možnosti pa vse večje. Vsak dan znova –
z vozilom Audi Q5.
Podatki o porabi goriva in emisijah CO2 so navedeni na strani 10. Pri prikazani oz. opisani opremi je večinoma navedena dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.
Podrobnejše informacije o serijski in dodatni opremi lahko najdete pri pooblaščenem trgovcu Audi.

Audi Q5

Blaži skoraj vse. Le navdušenja ne.
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Opcijski sistem Adaptive air suspension sile blaženja na posameznem kolesu
prilagaja vozni situaciji. Odvisno od terena, načina vožnje posameznega
voznika in izbranega načina sistema Audi drive select. Izjemno natančno in
v nekaj milisekundah. Z različnimi nivoji podvozja se je mogoče prebiti čez
skoraj vsako neravno površino. Za lažje natovarjanje je karoserijo s pritiskom
na tipko v prtljažniku mogoče znižati za do 55 mm. S sistemom Audi drive
select pa je mogoče prilagoditi značaj vozila, tako da postane učinkovitejši,
udobnejši ali bolj dinamičen. Kljub temu pa še vedno ostaja individualen.

Podatki o porabi goriva in emisijah CO2 so navedeni na strani 10. Pri prikazani oz. opisani opremi je večinoma navedena dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.
Podrobnejše informacije o serijski in dodatni opremi lahko najdete pri pooblaščenem trgovcu Audi.

Audi Q5

Izraža veličino. V vsaki podrobnosti.
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Audi Q5 prepriča z večjo prostornostjo ter praktičnimi odlagalnimi
mesti in predali. Prostornina prtljažnika je prilagodljiva: z opcijsko
zadnjo sedežno klopjo plus se 520 l v trenutku poveča. Po želji
lahko natovarjanje prtljažnika olajšate z opcijskim senzorsko
krmiljenim odklepanjem prtljažnika. Če nimate prostih rok, lahko
pokrov prtljažnika odprete z ustreznim gibom noge in tako z
lahkoto sami shranite težko potovalko v prtljažnik.

Podatki o porabi goriva in emisijah CO2 so navedeni na strani 10. Pri prikazani oz. opisani opremi je večinoma navedena dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.
Podrobnejše informacije o serijski in dodatni opremi lahko najdete pri pooblaščenem trgovcu Audi.

Audi Q5 Sportback

Nova opredelitev
športnega terenskega vozila.
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Audi Q5 Sportback združuje veliko moč športnega terenskega vozila in visoko stopnjo
uporabnosti pri vsakodnevnih vožnjah. Njegova nova oblikovalska govorica očara že na prvi
pogled, coupéjevska strešna linija poudarja novo, športno oblikovalsko govorico.

Podatki o porabi goriva in emisijah CO2 so navedeni na strani 10. Pri prikazani oz. opisani opremi je večinoma navedena dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.
Podrobnejše informacije o serijski in dodatni opremi lahko najdete pri pooblaščenem trgovcu Audi.
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Audi Q5 Sportback

Vsaka vožnja posreduje jasno sporočilo.
Design modela Audi Q5 Sportback prepriča z dinamičnim in suverenim videzom. Sprednji
del z markantnimi odprtinami za dovod zraka in nizkim, širokim enodelnim okvirom mreže
izraža samozavest brez primere.
Podatki o porabi goriva in emisijah CO2 so navedeni na strani 10. Pri prikazani oz. opisani opremi je večinoma navedena dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.
Podrobnejše informacije o serijski in dodatni opremi lahko najdete pri pooblaščenem trgovcu Audi.
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Audi Q5 Sportback

Napreden in inovativen
design zadnjega dela vozila.
Posebnost predstavlja širok, ravno padajoči zadek, ki
poudarja coupéjevsko strešno linijo in daje vozilu še izrazitejši
aerodinamičen videz. Za dodatne športne poudarke poskrbi linija
opreme S line in notranji opcijski paket S line.
Podatki o porabi goriva in emisijah CO2 so navedeni na strani 10. Pri prikazani oz. opisani opremi je večinoma navedena dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.
Podrobnejše informacije o serijski in dodatni opremi lahko najdete pri pooblaščenem trgovcu Audi.

Audi Q5 Sportback

Razburljiva vozna dinamika.
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Audi Q5 Sportback navdušuje s spontanimi, dinamičnimi pospeški
in agilnim krmiljenjem. S pogonom quattro s tehnologijo ultra, ki
stalno nadzoruje vozno situacijo in pogonski moment po potrebi
porazdeljuje na kolesa. To omogoča natančne vozne lastnosti in
športno krmiljenje s poudarjenim prenosom na zadnjo premo.
Za vožnjo, povsem prilagojeno vašim potrebam, vam Audi drive
select nudi različne načine, s pomočjo katerih lahko nastavite
želene karakteristike vozila. Več dinamike, več udobja ali povsem
individualno.

Podatki o porabi goriva in emisijah CO2 so navedeni na strani 10. Pri prikazani oz. opisani opremi je večinoma navedena dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.
Podrobnejše informacije o serijski in dodatni opremi lahko najdete pri pooblaščenem trgovcu Audi.
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Audi Q5 Sportback

Kakovostna. Elegantna.
Notranjost modela Audi Q5 Sportback zaznamujeta elegantna
prostornost in razporeditev elementov, ki poudarja njegovo
lahkotnost in širino. Neprekinjen pas prezračevalnih šob tako na
primer poudarja širino vozila, zgornja letev s kromiranimi elementi
pa poskrbi za eleganten videz. Audi Q5 Sportback zahvaljujoč
intuitivnemu konceptu upravljanja s funkcijo na dotik zagotavlja
visoko stopnjo uporabnosti.
Podatki o porabi goriva in emisijah CO2 so navedeni na strani 10. Pri prikazani oz. opisani opremi je večinoma navedena dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.
Podrobnejše informacije o serijski in dodatni opremi lahko najdete pri pooblaščenem trgovcu Audi.

Mere Audi Q5/Audi Q5 Sportback
Audi Q5 Sportback
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Audi Q5

Navedeni podatki veljajo za prazno vozilo.
Podatki so v milimetrih.

* Maksimalni prostor za glavo.
** Širina komolčnega prostora.
*** Širina ramenskega prostora.

Tehnični podatki Audi Q5/Audi Q5 Sportback
Tehnični podatki Audi Q5/Audi Q5 Sportback

Model
Vrsta menjalnika
1

Poraba goriva v l /100 km (kombinirana vožnja) WLTP
Emisije CO2 1 v g/km (kombinirana vožnja) WLTP

Model
Vrsta menjalnika

7-stopenjski S tronic
Q5 Sportback
od 8,4
od 191

Audi Q5 35 TDI (120 kW)
7-stopenjski S tronic
Q5
od 5,6
od 147

7-stopenjski S tronic
Q5 Sportback
od 5,6
od 148

Audi Q5 40 TDI quattro (150 kW)
7-stopenjski S tronic
Q5
od 6,3
od 165

7-stopenjski S tronic
Q5 Sportback
od 6,3
od 165

Audi Q5 50 TDI quattro (210 kW)
8-stopenjski tiptronic
Q5
od 8,2
od 214

8-stopenjski tiptronic
Q5 Sportback
od 8,1
od 212
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Poraba goriva 1 v l /100 km (kombinirana vožnja) WLTP
Emisije CO2 1 v g/km (kombinirana vožnja) WLTP

Audi Q5 45 TFSI quattro (195 kW)
7-stopenjski S tronic
Q5
od 8,4
od 191

Razlaga opomb:
1

Navedene vrednosti porabe in emisij izpušnih plinov so bile izmerjene v skladu z merilnim postopkom WLTP. Več o tem si lahko preberete na spletni strani www.audi.si/modeli/wltp. Če so vrednosti porabe in emisij navedene v razponih, se
ne navezujejo na eno samo vozilo in niso sestavni del ponudbe. Namenjene so zgolj primerjavi med različnimi tipi vozil. Dodatna in dopolnilna oprema (vgradni deli, oblika pnevmatik ipd.) lahko spremenita pomembne parametre vozila, kot
so npr. masa, kotalni upor in aerodinamika, ter poleg vremenskih pogojev, prometa in individualnega načina vožnje vplivata na porabo goriva, porabo električne energije, emisije CO2 in vozne lastnosti vozila. Poraba goriva, poraba električne
energije in emisije CO2 niso odvisne le od učinkovitega izkoristka, temveč nanje vplivajo tudi način vožnje in drugi dejavniki, ki niso tehnične narave. Dodatne informacije o uradnih podatkih glede porabe goriva in specifičnih emisijah CO2 za
nova osebna vozila so na voljo v “Priročniku o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka novih osebnih avtomobilov”, ki je brezplačno na voljo na vseh prodajnih mestih in spletni strani www.audi.si.

Varovanje okolja:
CO2 kot toplogredni plin ter emisije iz prometa poslabšujejo kakovost zraka. Ogljikov dioksid (CO2) in emisije: ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz
prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5.

Porsche Slovenija d.o.o.
Podatki izhajajo iz ponudbe za slovenski trg. Vozila iz tega kataloga so opremljena z dodatno opremo, ki je na voljo za doplačilo.
Podatki o obsegu opreme, videzu, zmogljivostih, merah in masah, porabi goriva, porabi električne energije, emisijah CO2 in
ostali tehnični podatki ustrezajo poznavanju razmer v času priprave kataloga. Pridržujemo si pravico do odstopanj od barv in
oblik, prikazanih na slikah, ter do napak v vsebini in tisku. Pridržujemo si pravico do sprememb.
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