A5

Cenik
A5 Sportback
A5 g-tron
S5 Sportback
RS5 Sportback

Št.: ML2022/3, modelsko leto 2022, velja od 15.10.2021 do izdaje novega cenika

Modeli Audi A5 Sportback/ g-tron
Moč motorja
kW/ KM

Vrsta
menjalnika

Število valjev,
prostornina,

Emisija CO2, g/km

cm3

Serijsko homologirano za 4 osebe.

A5 35 TFSI

A5 40 TFSI

A5 40 TFSI quattro

A5 45 TFSI quattro

A5 35 TDI

A5 40 TDI

A5 40 TDI quattro

A5 50 TDI quattro

A5 40 g-tron

110/150

150/204

150/204

195/265

120/163

150/ 204

150/ 204

210/ 286

125/ 170

S tronic

S tronic

S tronic

S tronic

S tronic

S tronic

S tronic

tiptronic

S tronic

Kombinirana
poraba goriva,

Maloprodajna cena
A5

Maloprodajna cena
A5 advanced

A5 Sportback

A5 Sportback

od 139

od 6,1

4
1.984

4
1.984

od 139

4
1.984

od 121

F5FA7GV5

F5FB7GV5

F5FC7GV5

46.220 €

47.410 €

49.190 €

F5FAZGV5

F5FBZGV5

F5FCZGV5

48.890 €

50.070 €

51.860 €

F5FAZYV5

F5FBZYV5

F5FCZYV5

53.990 €

55.210 €

56.990 €

F5FAAYV5

F5FBAYV5

F5FCAYV5

46.240 €

47.400 €

49.180 €

F5FAJGV5

F5FBJGV5

F5FCJGV5

48.130 €

49.300 €

51.080 €

F5FAUGV5

F5FBUGV5

F5FCUGV5

50.780 €

51.940 €

53.720 €

F5FAUYV5

F5FBUYV5

F5FCUYV5

59.000 €

60.240 €

620.360 €

F5FA8AV5

F5FB8AV5

F5FC8AV5

49.430 €

50.590 €

52.370 €

F5FALGV5

F5FBLGV5

F5FCLGV5

od 5,1

od 173

4
1.984

47.690 €

od 5,0

od 134

6
2.967

45.900 €

od 4,7

od 131

4
1.968

44.720 €

od 7,6

od 123

4
1.968

od 6,6

od 6,5 (m3/100km)

Vozilo A5 Sportback je homologirano za 4 osebe (možno pridobiti 5 sedežev- koda 3NT).

> 17" platišča, 15-kraki design, velikost 7,5Jx17, pnevmatike 225/50 R17
> volan, 3-kraki usnjen/večfunkcijski
> voznikov informacijski sistem, digitalni radijski sprejemnik
> ohišji zunanjih ogledal enake barve kot vozilo
> dekorativni elementi - poudarjene površine v armaturni plošči matirane črne barve
> dekorativni elementi srebrno sivi diamantni lak (za armaturno ploščo, obloge vrat in sredinsko konzolo)
> stropna obloga, titan siva ali atlas bež
> elektromehansko servokrmiljenje in parkirna zavora , elektronska blokada zagona motorja
> ogrevanje/prezračevanje mirujočega vozila (samo za motorja 170kW in 210 kW)
> tempomat; klimatska naprava, avtomatska
> zvočniki pasivni (8), MMI radio plus, Bluetooth vmesnik
> notranja osvetlitev
> LED svetilki zadaj, žarometa z LED tehnologijo
> sedeža običajna, tkanina Index, ročno nastavljiva
> naslon za roke spredaj
> vzglavnika spredaj, naslonjalo zadnjih 2-delnih sedežev, poklopno
> zunanji ogledali, električno nastavljivi in ogrevani
> vetrobransko steklo z akustično zasteklitvijo, termoizolacijska zasteklitev
> podvozje, običajno, posebno podvozje pri g-tron
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A5 Sportback

od 6,3

od 173

4
1.968

A5 Sportback

od 6,1

od 143

4
1.984

A5 Sportback

Poraba goriva in izpuh CO2 sta odvisna od izbrane dimenzije pnevmatik. To lahko vpliva tudi na spremembo cene zaradi spremembe zneska DMV.
Posebnosti A5/A5 g-tron

Maloprodajna cena
A5 S line

l/100km

Posebnosti A5/A5 g-tron advanced

> 18" platišča, 5-kraki V-design, velikost 8,5Jx18, pnevmatike 245/40 R18
> volan, 3-kraki usnjen/večfunkcijski
> voznikov informacijski sistem, digitalni radijski sprejemnik
> ohišji zunanjih ogledal enake barve kot vozilo
> dekorativni elementi - poudarjene površine v armaturni plošči matirane črne barve
> dekorativni elementi iz aluminija srebrne barve Ellipse (za armaturno ploščo, obloge vrat in sredinsko konzolo)
> stropna obloga, titan siva ali atlas bež
> elektromehansko servokrmiljenje in parkirna zavora , elektronska blokada zagona motorja
> ogrevanje/prezračevanje mirujočega vozila (samo za motorja 170kW in 210 kW)
> tempomat; klimatska naprava, avtomatska
> zvočniki pasivni (8), MMI radio plus, Bluetooth vmesnik
> notranja ambientna osvetlitev
> LED svetilki zadaj, žarometa z LED tehnologijo
> sedeža običajna, tkanina Index; ročno nastavljiva, naslon za roke spredaj
> vzglavnika spredaj, naslonjalo zadnjih 2-delnih sedežev, poklopno
> zunanji ogledali, električno nastavljivi in ogrevani
> vetrobransko steklo z akustično zasteklitvijo, termoizolacijska zasteklitev
> podvozje, običajno, posebno podvozje pri g-tron

Posebnosti A5/A5 g-tron S line

> 18" lita platišča, 5-kraka dvojna zvezdasta (S design), velikost 7,5Jx18, pnevmatike 225/40 R18
> volan, 3-kraki usnjen/večfunkcijski, voznikov informacijski sistem, digitalni radijski sprejemnik
> dekorativni elementi - poudarjene površine v armaturni plošči matirane črne barve
> dekorativni elementi iz aluminija srebrne barve Ellipse (za armaturno ploščo, obloge vrat in sredinsko konzolo)
> stropna obloga, titan siva ali atlas bež
> elektromehansko servokrmiljenje in parkirna zavora , elektronska blokada zagona motorja
> ogrevanje/prezračevanje mirujočega vozila (samo za motorja 170kW in 210 kW)
> tempomat; klimatska naprava, avtomatska, zvočniki pasivni (8), MMI radio plus, Bluetooth vmesnik
> notranja ambientna osvetlitev, ohišji zunanjih ogledal enake barve kot vozilo
> LED svetilki zadaj, žarometa z LED tehnologijo
> sedeža običajna, tkanina Index; ročno nastavljiva
> naslon za roke spredaj, podvozje, običajno, posebno podvozje pri g-tron
> vzglavnika spredaj, naslonjalo zadnjih 2-delnih sedežev, poklopno
> zunanji ogledali, električno nastavljivi in ogrevani
> vetrobransko steklo z akustično zasteklitvijo, termoizolacijska zasteklitev
> vstopne letve z aluminijastimi vstavki osvetljene, z napisom S spredaj

Posebnosti/omejitve A5 g-tron:

> ni možno naročiti panormaske steklene strehe in povečanega rezervoarja za gorivo
> ni možno naročiti rezervnega kolesa, ima prilagojeno podvozje za g-tron
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Model S5
Moč
motorja

Vrsta
menjalnika

S5 TDI quattro

Število valjev,
prostornina,

Platišča

Emisija CO2, g/km

Maloprodajna cena

v palcih

cm3

kW/ KM

74.620 €
255/347

tiptronic

6
2.967

od 186

od 7,1
F5FS5AV5

* Poraba goriva in izpuh CO 2 odvisna od izbrane dimenzije pnevmatik - lahko vpliva tudi na spremembo cene zaradi spremembe stopnje DMV.
Posebnosti modela S5

> 18" aluminijasta lita platišča, 5-kraka dvojna zvezdasta (S design)
> LED žarometa z dinamičnima smernikoma zadaj
> voznikov informacijski sistem z barvnim zaslonom
> športna sedeža spredaj, prevleke alkantara Frequenz/ usnje
> električno nastavljiva, ogrevana sedeža spredaj
> volan, 3-kraki športni usnjen večfunkcijski
> dekorativni elementi aluminij, mat barve
> 18" lita platišča, 5-kraka dvojna zvezdasta (S design), velikost 7,5Jx18, pnevmatike 225/40 R18
> volan, 3-kraki usnjen/večfunkcijski Plus
> voznikov informacijski sistem z barvnim zaslonom
> ohišji zunanjih ogledal-barva aluminija, stropna obloga v tkanini črne barve
> dekorativni elementi - poudarjene površine v armaturni plošči črne barve z videzom stekla
> dekorativni elementi iz matiranega in krtačenega aluminija (za armaturno ploščo, obloge vrat in sredinsko konzolo)
> digitalni radijski sprejem , zvočniki pasivni (8)
> elektromehansko servokrmiljenje in parkirna zavora , elektronska blokada zagona motorja
> ogrevanje/prezračevanje mirujočega vozila
> tempomat, klimatska naprava, avtomatska
> LED žarometa matrična, LED svetilki zadaj, notranja ambientna osvetlitev
> sedeža športna, mikrovlakna Dinamica Frequenz/usnje
> sedeža spredaj, električno nastavljiva, ogrevana
> ledvena opora za sprednja sedeža 4-smerno nastavljiva, električno nastavljiva v vodoravni in navpični smeri
> naslon za roke na sredini spredaj (vzdolžno pomičen, z poklopnim predalom za shranjevanje)
> vzglavnika spredaj, naslonjalo zadnjih 2-delnih sedežev, poklopno
> zunanji ogledali, električno nastavljivi ogrevani, poklopni, avtomatsko zasenčenje
> vetrobransko steklo z akustično zasteklitvijo, termoizolacijska zasteklitev
> vstopne letve z aluminijastimi vstavki osvetljene, z napisom S spredaj
> podvozje, S športno, stopalki z videzom legiranega jekla
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Model RS5
Moč
motorja

Vrsta
menjalnika

RS5 TFSI quattro

Število valjev,
prostornina,

Platišča

Emisija CO2, g/km

Maloprodajna cena

v palcih

cm3

kW/ KM

96.240 €
331/450

tiptronic

6
2.894

od 216

od 9,6
F5FRXAV5

* Poraba goriva in izpuh CO 2 odvisna od izbrane dimenzije pnevmatik - lahko vpliva tudi na spremembo cene zaradi spremembe stopnje DMV.
Posebnosti modela RS5

> 19" lita platišča, 10-kraki zvezdasti design, Audi Sport
> notranja ambientna osvetlitev
> naprava za čiščenje žarometov
> vetrobransko steklo z akustično zasteklitvijo, termoizolacijska zasteklitev
> notranje vzvratno ogledalo z avtomatskim zasenčenjem
> zunanji ogledali, električno nastavljivi, ogrevani, poklopni, avtomatsko zasenčenje
> paket notranjih elementov iz umetnega usnja
> stropna obloga v tkanini črne barve
> sedeža športna S, sedežne prevleke mikrovlakna Dinamica/ usnje,
> naslon za roke spredaj, vzdolžno pomičen, s poklopnim predalom za shranjevanje.
> naslonjalo zadnjih 3-delnih sedežev, poklopno (5 sedežev)
> volan, 3-kraki, usnjen/ športni/ večfunkcijski/ ogrevan
> voznikov informacijski sistem z barvnim zaslonom
> športno podvozje RS
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Barve notranjosti Audi A5 Sportback
S line
YM

ZF

ZG

YS

ZI

QB

EI

OQ

Osrednji del sedeža

črna

skalnato
siva

skalnato
siva

črna

atlas
bež

črna

črna

rotorsko
siva

Stranski del sedeža

črna

skalnato
siva

skalnato
siva

črna

atlas
bež

črna

skalnato
siva

rotorsko
siva

Kontrastni šivi sedeža
Zgornji del
armaturne plošče
Spodnji del
armaturne plošče

črna
črna

črna

granitno
siva

črna

skalnato
siva

Predpražniki

črna

črna

granitno
siva

Stropna obloga

titanovo
siva

titanovo
siva

titanovo
siva

antracitno
siva

rdeča

skalnato siva
črna

granitno
siva

črna

črna

črna

črna

atlas
bež

črna

črna

črna

črna

granitno
siva

črna

črna

črna

titanovo
siva

atlas
bež

črna

črna

črna

design selection
HV

AE

AF

AG

AH

BC

BD

BE

Osrednji del sedeža

skalnato
siva

atlas
bež

cedrovo
rjava

cedrovo
rjava

črna/rdeča

okapi rjava

mangan siva

okapi rjava

Stranski del sedeža

skalnato
siva

atlas
bež

cedrovo
rjava

cedrovo
rjava

črna/rdeča

okapi rjava

mangan siva

okapi rjava

Kontrastni šivi sedeža

granitno
siva

granitno
siva

granitno
siva

granitno
siva

črna

Zgornji del
armaturne plošče

granitno
siva

granitno
siva

črna

črna

črna

črna

črna

črna

Spodnji del
armaturne plošče

skalnato
siva

atlas
bež

črna

črna

črna

črna

črna

črna

Predpražniki

granitno
siva

granitno
siva

črna

črna

črna

črna

črna

črna

Stropna obloga

titanovo
siva

atlas
bež

črna

titanovo
siva

titanovo siva

titanovo siva

črna

črna

skalnato siva

Barve notranjosti Audi S5/RS5 Sportback
S5

S5

S5

S5

RS5

RS5

RS5

ZF

AU

EI

OQ

QB

QO

UB

Osrednji del sedeža

skalnato
siva

Stranski del sedeža

skalnato
siva

Kontrastni šivi sedeža

magma rdeča

črna

rotorsko
siva

črna

lunino srebrna

črna

magma rdeča

skalnato
siva

rotorsko
siva

črna

lunino srebrna

črna

antracitno
siva

rotor rdeča

siva

siva

siv šiv

Zgornji del
armaturne plošče

črna

črna

črna

črna

črna

črna

črna

Spodnji del
armaturne plošče

črna

črna

črna

črna

črna

črna

črna

Predpražniki

črna

črna

črna

črna

črna

črna

črna

Stropna obloga

titanovo
siva

črna

črna

črna

črna

črna

črna
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Dodatna oprema Audi A5/S5 Sportback
Maloprodajna
cena

Posebna ponudba
WTK

Paket Business (cca. 38% prihranka)
Vključuje:
- Audi connect (IT3)
- paket za navigacijo + smartphone (PYHPYG)
Opcijsko potrebno izbrati volan (1XW/1XP/2PF), Audi virtualni prikazovalnik (9S9) in Audi phone box (9ZE).

WCNPYR

Opcija za vse A5 (polna cena paketa)

5.217 €

Akcijska cena paketa

3.235 €

Paket Technology (cca. 38% prihranka)
Vključuje:
- asistenčni paket "Vožnja 3" + ACC (PYR)
- zvočni sistem Audi (9VD)
Opcijsko potrebno izbrati LED žarometa (PXC/PXB) in voznikov informacijski sistem z barvnim zaslonom (9S7/9S9/PYHIT3)

WCA

Opcija za vse A5 (polna cena paketa)

4.864 €

Akcijska cena paketa

3.016 €

Paket Komfort (cca. 38% prihranka)
Vključuje:
- asistenčni paket "Parkiranje" (PYI)
- klimatska naprava, komfortna avtomatska, 3-conska (9AQ)
- paket komfortnih sedežev (PYA)
- paket komfortnih ogledal (PYB)
Opcijsko potrebno izbrati ogrevane sedeže(4A3/4A4) in prilagodljive vzglavnike (5ZC) ali S športne sedeže(Q4Q)

WK8

Opcija za vse A5 (polna cena paketa)

3.526 €

Akcijska cena paketa

2.186 €

Paket notranji Design Selection
Vključuje:
- večbarvna ambientalna notranja osvetlitev (QQ2)
- paket notranjih elementov iz umetnega usnja (7HB).
- vstopne letve z aluminijastimi vstavki osvetljene (VT4).
Potrebno je izbrati dekorativne elemente (5TD/5TL/7TL/5MB) in volan (1XW/1XP/2PF).
2.441 €

Opcija za A5 advanced, A5 S line, vsi g-tron
WQS

Paket notranji S line
Vključuje:
- poudarjene površine v armaturni plošči črne barve z videzom stekla (GT6)
- športna sedeža spredaj (Q1D)
- vstopne letve z aluminijastimi vstavki osvetljene z napisom S spredaj (VT5)
- pedali in opora za nogo z videzom nerjavečega jekla (VF1)
- stropna obloga v tkanini črne barve (6NQ).
Potrebno je izbrati dekorativne elemente (5TG/5TL/7TL/5MB) in volan (1XW/1XP/2PF).
Potrebno je izbrati dekorativne oblazinjenje (N3M/N7K/N7V) in notranjost EI/OQ/QB.
957 €

Opcija za A5, A5 advanced, A5 S line, vsi g-tron
WL1

RS Komfort paket
Vsebuje: Sedeža spredaj električno nastavljiva s pomnilno funkcijo za voznikov sedež, ogrevana prednja sedeža, notranje ogledalo s samodejnim
zasenčenjem, zunanji vzvratni ogledali, električno poklopni, z avtomatskim zasenčenjem na obeh straneh in pomnilno funkcijo, zvočni sistem Audi.

Potrebno je izbrati komfortni ključ (PGD/PGE).
Potrebno je izbrati ledveno oporo pnevmatsko nastavljivo, z masažno funkcijo za sprednje sedeže (8I6).
988 €

Opcija za RS5
PA7

Paket zunanjih elementov iz karbona, elementi v sijaj črni barvi
4.539 €

Opcija za RS5
PA2

Dinamični paket
Vsebuje: quattro s športnim diferencialom, dinamično krmiljenje, športno podvozje z nastavljivim vzmetenjem, povečanje omejitve najvišje hitrosti
na 280 km/h.

Potrebno je izbrati LED laserska žarometa, matrična (PXB).
6.276 €

Opcija za RS5

Paketi
4ZB

Paket elementov s sijajem (strešni okvir in obrobe okenskih jaškov iz eloksiranega aluminija)
serijska oprema

Serijska oprema za vse modele, razen za RS5
4ZD

Paket optičnih črnih elementov
Črni poudarki zunanjosti na enodelnem okviru mreže hladilnika, okrasnih letvah na stranskih steklih ter sprednjem in zadnjem odbijaču. Izvedba je
odvisna od modela in opreme.
625 €

Opcija za A5 advanced, A5 S line, S5 (ni možno za g-tron)
PAH(4ZD)

Paket optičnih črnih elementov v sijaj barvi
Črni poudarki zunanjosti na enodelnem okviru mreže hladilnika, okrasnih letvah na stranskih steklih ter sprednjem in zadnjem odbijaču. Izvedba je
odvisna od modela in opreme.
852 €

Opcija za RS5
4ZP

Audi krogi in napisi v sijaj črni barvi
Obvezno naročiti še PA7/PAH (Paket zunanjih elementov iz karbona/Paket črnih zunanjih elementov)
340 €

Opcija za RS5
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Dodatna oprema Audi A5/S5 Sportback
Maloprodajna
cena

Paketi
PYA

Paket "sedeži"
Vključuje:
- naslon za roke na sredini spredaj (6E3)
- 4-smerno nastavljiva ledvena opora za sprednja sedeža, el. nastavljiva v vodoravni in navpični smeri (7P1).
Potrebno je izbrati še sedeža S športna (Q4Q) ali prilagodljiva vzglavnika (5ZC).

PYB

Opcija za A5, A5 advanced, A5 S line, g-tron

534 €

Opcija za S5

142 €

Paket komfortnih ogledal
Vključuje:
- notranje vzvratno ogledalo z avtomatskim zasenčenjem (4L6)
- zunanji ogledali, električno nastavljivi, ogrevani, poklopni, avtomatsko zasenčenje (6XK).
596 €

Opcija za vse modele, razen za RS5
PYHIT3

Paket za navigacijo
Vključuje:
- navigacija MMI plus (7UG)
- voznikov informacijski sistem z barvnim zaslonom (9S7).
2.832 €

Opcija za vse modele
PY3

Paket za smartphone + Bluetooth vmesnik
Vključuje:
- Audi smartphone interface (IU1)
- USB za polnjenje naprav (9JE)
- Audi Bluetooth vmesnik (9ZX).
1.021 €

Opcija za vse modele
PYG

Paket za smartphone
Vključuje:
- Audi smartphone interface (IU1)
- USB za polnjenje naprav (9JE)
- Audi phone box light (9ZV).
1.306 €

Opcija za vse modele
PEF

RS desig paket, rdeč
Vključuje:
- Upravljalne elemente iz črne alkantare, armaturna plošča in vstavki na vratih iz črnega finega napa usnja z rdečimi šivi
- naslon za roke v vratih iz črnega finega napa usnja s kontrastnimi rdečimi šivi
Obvezno naročiti z oblazinjenjem N1H (fino napa usnje), električnimi sedeži spredaj in ledveno oporo z masažno funkcijo
4.117 €

Opcija za RS5

Barve
Običajne barve
> ibisovo bela (T9)
brez doplačila

Opcija za vse modele
> Briljantno črna (A2)

brez doplačila

Opcija za A5, A5 advanced

> Kvantno siva (5J), Turbo modra (N6)
1.021 €

Opcija za A5 S line, S5

Kovinske barve
> Distrikt zelena (M4), Mitično črna (0E), Tango rdeča (Y1), Ledeniško bela (2Y), Navara modra (2D)
1.021 €

Opcija za vse modele

> Manhattan siva (H1), Floretsko srebrna (L5)
1.021 €

Opcija za A5, A5 advanced

Biserne barve
> Daytona siva (6Y)
1.021 €

Opcija za A5 S line, S5
Q0

Posebne barve
> Audi exclusive (Q0)
2.723 €

Opcija za vse modele

Platišča in pnevmatike
CY5

17" platišča, 15-kraki design
Velikost 7,5Jx17, pnevmatike 225/50 R17.
serijska oprema

Serijska oprema za A5, g-tron
F65

17" lita platišča, 5-kraki Aero design, kontrastno siva, delno polirana
Velikost 7,5Jx17, pnevmatike 225/50 R17.
454 €

Opcija za A5, g-tron
C6C

18" platišča, 5-kraki V(Y)-design
Velikost 8,5Jx18, pnevmatike 245/40 R18.
serijska oprema

Serijska oprema za A5 advanced, g-tron Advanced
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Dodatna oprema Audi A5/S5 Sportback
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Platišča in pnevmatike
C3G

18" lita platišča, 5-kraki dvojni design (S design)
Velikost 8,5Jx18, pnevmatike 245/40 R18.
serijska oprema

Serijska oprema za A5 S line, S5, g-tron S line
V86

18" lita platišča, 5-kraki dvojni zvezdasti design (S-design)
Velikost 8,5Jx18, pnevmatike 245/40 R18.
1.079 €

Opcija za A5, g-tron

0€

Opcija za A5 advanced, A5 S line. g-tron advanced + S line

340 €

Opcija za S5
V87

19" lita platišča, 5-kraki paralelni design
Velikost 8,5Jx19, pnevmatike 255/35 R19.

V88

Opcija za A5, g-tron

2.043 €

Opcija za A5 advanced, A5 S line. g-tron advanced + S line

1.135 €

19" lita platišča, večkraki design, kontrastno siva, delno polirana
Velikost 8,5Jx19, pnevmatike 255/35 R19.

V89

Opcija za A5, g-tron

2.214 €

Opcija za A5 advanced, A5 S line. g-tron advanced + S line

1.306 €

19" lita platišča, 5-kraki Cavo design (S-design), kontrastno siva
Velikost 8,5Jx19, pnevmatike 255/35 R19.
1.306 €

Opcija za A5 S line, g-tron S line
42D

19" lita platišča, 5-kraki dvojni S design, kontrastno siva, delno polirana
Velikost 8,5Jx19, pnevmatike 255/35 R19.
1.646 €

Opcija za S5
44U

19" lita platišča, 10-kraki V-design, Audi Sport
Velikost 8,5Jx19, pnevmatike 255/35 R19.

44T

Opcija za A5, g-tron

2.554 €

Opcija za A5 advanced, A5 S line. g-tron advanced + S line

1.646 €

Opcija za S5

1.760 €

19" lita platišča, 5-kraki Pylon design, matiran videz titana, sijoči, Audi Sport
Velikost 8,5Jx19, pnevmatike 255/35 R19.

42E

Opcija za A5, g-tron

2.894 €

Opcija za A5 advanced, A5 S line. g-tron advanced + S line

1.987 €

Opcija za S5

2.100 €

19" lita platišča, 5-kraki dvojni design, matiran videz titana, sijoči, Audi Sport
Velikost 8,5Jx19, pnevmatike 255/35 R19.

44V

Opcija za A5, g-tron

3.008 €

Opcija za A5 advanced, A5 S line. g-tron advanced + S line

2.100 €

Opcija za S5

2.214 €

19" lita platišča, 10-kraki zvezdasti design, v platinastem videzu, sijoči, Audi Sport
Velikost 8,5Jx19, pnevmatike 255/35 R19.

44Y

Opcija za A5, g-tron

2.950 €

Opcija za A5 advanced, A5 S line. g-tron advanced + S line

2.100 €

Opcija za S5

2.214 €

19" lita platišča, 5-kraka Cutter design, antracitno črne barve, Audi Sport
Velikost 8,5Jx19, pnevmatike 255/35 R19.

42H

Opcija za A5, g-tron

2.995 €

Opcija za A5 advanced, A5 S line. g-tron advanced + S line

2.087 €

Opcija za S5

2.258 €

20" lita platišča, 5-kraki V design, matiran videz titana, sijoči, Audi Sport
Velikost 9Jx20, pnevmatike 265/30 R20.

F27

Opcija za A5, g-tron

3.631 €

Opcija za A5 advanced, A5 S line. g-tron advanced + S line

2.723 €

Opcija za S5

2.894 €

20" lita platišča, 5-kraki Rotor design, matiran videz titana, sijoči, Audi Sport ( ni možno za 35 TFSI in 35 TDI izvedenke)
Velikost 9Jx20, pnevmatike 265/30 R20.

45Y

Opcija za A5, g-tron

3.631 €

Opcija za A5 advanced, A5 S line. g-tron advanced + S line

2.723 €

Opcija za S5

2.894 €

20" lita platišča, 5-kraki dvojni Polygon design, antracitno črne barve, sijoči, Audi Sport ( ni možno za 35 TFSI in 35 TDI izvedenke)
Velikost 9Jx20, pnevmatike 265/30 R20.
Opcija za A5, g-tron

3.631 €

Opcija za A5 advanced, A5 S line. g-tron advanced + S line

2.723 €
2.894 €

Opcija za S5
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Platišča in pnevmatike
46E

20" lita platišča, 5-kraki Flag design, platinasto siva, matirana, Audi Sport ( ni možno za 35 TFSI in 35 TDI izvedenke)
Velikost 9Jx20, pnevmatike 265/30 R20.

PR8

Opcija za A5, g-tron

3.563 €

Opcija za A5 advanced, A5 S line. g-tron advanced + S line

2.655 €

Opcija za S5

2.826 €

18" pnevmatike 245/40 R18 93Y
171 €

Opcija za A5, A5 advanced, A5 S line (razen za motorja 170 kW in 210kW)
PR9

18" pnevmatike 245/40 R18 93Y
171 €

Opcija za A5, A5 advanced, A5 S line (razen za motorja 170 kW in 210kW)
1PA

Kolesni vijaki, standardni
serijska oprema

Serijska oprema za vse modele
1PD

Kolesni vijaki z zaščito pred krajo
34 €

Opcija za vse modele
PYF

Avtomobilska dvigalka + rezervno kolo
171 €

Opcija za A5, A5 advanced, A5 S line (ni za g-tron)
7K3

Sistem za nadzor tlaka v posamezni pnevmatiki
284 €

Opcija za RS5
1G51S1

Manjše rezervno kolo
142 €

Opcija za vse modele, razen za S5

Platišča RS5
45U

19" lita platišča, 10-kraki zvezdasti design, Audi Sport
Velikost 9Jx19, pnevmatike 265/35 R19.

serijska oprema

Serijska oprema za RS5
V79

20" lita platišča, 5-kraki zastava design, Audi Sport
Velikost 9Jx20, pnevmatike 275/30 R20.

2.270 €

Opcija za RS5
CV6

20" lita platišča, 5-kraki zastava design, v antracitno črni barvi s sijajem
Velikost 9Jx20, pnevmatike 275/30 R20.

2.613 €

Opcija za RS5
46B

20" lita platišča, 5-kraki segmentni design, v črni barvi s sijajem
Velikost 9Jx20, pnevmatike 275/30 R20.

2.613 €

Opcija za RS5
46A

20" lita platišča, 5-kraki segmentni design, titanovo siva, matirana
Velikost 9Jx20, pnevmatike 275/30 R20.

2.613 €

Opcija za RS5
V78

20" platišča, 5-kraki segmentni design v mat bronasti barvi
Velikost 9Jx20, pnevmatike 275/30 R20.

4.824 €

Opcija za RS5
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Dodatna oprema Audi A5/S5 Sportback
Maloprodajna
cena

Luči
8EX

Žarometa
Z LED tehnologijo, zasenčena žarometa, dolga žarometa, dnevni luči in pozicijski luči z LED-tehnologijo, smerniki s tehnologijo žarnic.
serijska oprema

Serijska oprema za A5, A5 advanced, A5 S line
8VG

LED svetilki zadaj
Smernika, zavorni luči, zadnji luči in lučki za osvetlitev registrske tablice zadaj z LED-tehnologijo. Zavorni luči z LED-tehnologijo se hitreje aktivirata in
omogočata, da vas vozniki za vami prej opazijo.
serijska oprema

Serijska oprema za A5, A5 advanced, A5 S line
PXC

LED žarometa matrična, LED svetilki zadaj
Vsebina paketa:
- LED svetilki zadaj z dinamično zasnovo svetlobe in dinamičnima smernikoma
- LED žarometa matrična z dinamično zasnovo svetlobe in dinamičnima smernikoma
- večfunkcijska kamera
1.304 €

Opcija za A5, A5 advanced, A5 S line

serijska oprema

Serijska oprema za S5
PXB

LED žarometa matrična, LED svetilki zadaj in naprava za čiščenje žarometov
Vsebina paketa:
- LED svetilki zadaj z dinamično zasnovo svetlobe in dinamičnima smernikoma
- LED žarometa matrična z dinamično zasnovo svetlobe in dinamičnima smernikoma
- večfunkcijska kamera
- naprava za čiščenje žarometov
999 €
2.258 €

Opcija za RS5
Opcija za vse modele A5
8G1

Asistenca za dolga žarometa
Asistenca za dolga žarometa znotraj sistemskih omejitev samodejno zaznava žaromete nasproti vozečih vozil, zadnje luči ostalih udeležencev v
prometu in osvetlitev naselij. Dolga žarometa se avtomatsko vklapljata ali izklapljata glede na prometno situacijo. Sistem tako vozniku omogoča
boljšo vidljivost in poskrbi za višjo stopnjo udobja.
Potrebno je izbrati še Asistenčni paket "vožnja" (PYR)
171 €

Opcija za vse modele, razen za RS5
QQ0

Notranja osvetlitev
Stropni modul spredaj in zadaj, vklj. z bralnimi lučkami (kapacitivno upravljanje), osvetljen sovoznikov predal, osvetlitev prtljažnika desno.
Serijska oprema za A5, g-tron

QQ1

serijska oprema

Notranja ambientna osvetlitev
Poleg serijske osvetlitve notranjosti: kozmetični ogledali, osvetljeni, za voznika in sovoznika, osvetlitev prostora za noge spredaj/zadaj, osvetljeno
držalo za pijačo spredaj, vstopne lučke na spodnji strani vrat spredaj/zadaj, ambientna osvetlitev tekstilnih površin na vratih spredaj/zadaj, osvetlitev
armaturne plošče, ambientna osvetlitev sredinske konzole spredaj, osvetlitev notranje vratne kljuke spredaj/zadaj.
serijska oprema

Serijska oprema za RS5

284 €

Opcija za vse modele
QQ2

Ambientna osvetlitev, večbarvna
Poleg serijske osvetlitve notranjosti: vstopne lučke na spodnji strani vrat zadaj, osvetljeno držalo za pijačo spredaj, osvetlitev vrat spredaj/zadaj,
konturna osvetlitev vrat spredaj/zadaj.

8X1

Opcija za vse modele

398 €

Opcija za RS5

113 €

Naprava za čiščenje žarometov
Zagotavlja boljšo osvetlitev cestišča, predvsem v neugodnih vremenskih pogojih. S čiščenjem z vodo in visokim tlakom se zaradi manjše razpršitve
ustvarita boljša svetilnost in dobra vidljivost.
307 €

Opcija za vse modele, razen za RS5

serijska oprema

Serijska oprema za RS5

Zasteklitev
4GF

Vetrobransko steklo z akustično zasteklitvijo, termoizolacijska zasteklitev
Serijska oprema za vse modele

4KC

serijska oprema

Termoizolacijska zasteklitev za zadnje steklo in stranski zadnji stekli
Serijska oprema za vse modele

QL5

serijska oprema

Zasteklitev Privacy (zatemnjena stekla)
Zatemnjena zadnje steklo, stekli v zadnjih vratih in zadnji stranski stekli.
476 €

Opcija za vse modele
3FB

Panoramska steklena streha
- Električni dvig in pomik sprednjega steklenega segmenta
- Segment iz toniranega stekla vklj. z električnim senčnim rolojem
- Komfortno odpiranje/zapiranje z zunanje strani z radijskim ključem
Panoramska steklena streha zagotavlja prijeten, svetel ambient potniškega prostora in z učinkovitim odzračevanjem skrbi za izboljšano klimo v
notranjosti vozila.
Integrirani protivetrni ščitnik zmanjšuje hrup vetra pri odprti strehi.
1.533 €

Opcija za vse modele, razen za g-tron
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Ogledala in streha
4L6

Notranje vzvratno ogledalo z avtomatskim zasenčenjem
198 €

Opcija za A5, A5 advanced, A5 S line, g-tron
Serijska oprema za S5 in RS5
6XD

serijska oprema

Zunanji ogledali, električno nastavljivi in ogrevani
Z integriranima LED-smernikoma, vklj. z ogrevanimi šobami za pranje vetrobranskega stekla.
Serijska oprema za vse modele

6XK

serijska oprema

Zunanji ogledali, električno nastavljivi, ogrevani, poklopni, avtomatsko zasenčenje
Potrebno je izbrati še notranje ogledalo s samodejnim zasenčenjem (4L6).
398 €

Opcija za A5, A5 advanced, A5 S line, g-tron
Serijska oprema za S5 in RS5
6XL

serijska oprema

Zunanji ogledali, električno nastavljivi ogrevani, poklopni, avtomatsko zasenčenje in pomnilniška funkcija
Potrebno je izbrati še Paket "sedeži" (PYA) in notranje vzvratno ogledalo z avtomatskim zasenčenjem (4L6/PYI).
brez doplačila

Opcija za vse modele s paketom PYI

398 €

Opcija za vse modele
6FA

Ohišji zunanjih ogledal enake barve kot vozilo
Serijska oprema za A5, A5 advanced, A5 S line, g-tron

serijska oprema
brez doplačila

Opcija za S5

120 €

Opcija za RS5
6FC

Ohišji zunanjih ogledal enake barve kot vozilo
Serijska oprema za S5

6FJ

serijska oprema

Ohišji zunanjih ogledal črne barve
Potrebno je izbrati še Paket optičnih črnih elementov (4ZD).
120 €

Opcija za A5 advanced, A5 S line, S5/RS5, ni za g-tron
0P0

Standardni izpušni sistem
Serijska oprema za vse modele

serijska oprema

Zapiranje in odpiranje
4E7

Odpiranje/zapiranje pokrova prtljažnika električno
Serijska oprema za vse modele

4I7

serijska oprema

Radijski ključ (brez varovala Safelock) električno
Odklepa in zaklepa vrata, pokrov prtljažnika in loputo rezervoarja za gorivo, vklj. s komfortnim zapiranjem/odpiranjem oken.
Serijska oprema za vse modele

2F1

serijska oprema

Ključ Audi connect
Android mobilni telefon opravlja funkcije: odpiranje in zapiranje vozila, dovoljenje za zagon motorja. Ključ Audi connect deluje s tehnologijo Near
Field Communication (NFC), brezkontaktnim prenosnim standardom.
Preko aplikacije myAudi na svojem pametnem telefonu lahko preprosto pošljete do pet digitalnih avtomobilskih ključev sodelavcem, prijateljem ali
družini.
Potrebno je izbrati še komfortni ključ (PGE/PGD)
136 €

Opcija za vse modele
7AA

Elektronska blokada zagona motorja
serijska oprema

Serijska oprema za vse modele
PGE

Komfortni ključ s senzorsko krmiljenim odklepanjem prtljažnika
Sistem za avtorizacijo dostopa in zagona. Zagon in izklop motorja s tipko Engine Start-Stop. S premikom noge pod zadnjim odbijačem se pokrov
prtljažnika avtomatsko odpre, ko sistem zazna ključ vozila.
Potrebno je izbrati še Paket komfortnih ogledal (PYB).
670 €

Opcija za vse modele
PGD

Komfortni ključ s senzorsko krmiljenim odklepanjem prtljažnika in alarmna naprava
Potrebno je izbrati še Paket komfortnih ogledal (PYB).
1.215 €

Opcija za vse modele
PG2

Alarmna naprava
Alarmna naprava nadzoruje vrata, pokrov motornega prostora in pokrov prtljažnika.
545 €

Opcija za vse modele
VC2

Sistem za odpiranje garažnih vrat (HomeLink)
Radijsko daljinsko upravljanje z možnostjo programiranja.
267 €

Opcija za vse modele
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Zunanja oprema
1D8

Vlečna kljuka, predpriprava (vključuje pripravljene krmilnike in močnejše hlajenje motorja)
216 €

Opcija za vse modele, razen za RS5
1D4

Vlečna naprava
Snemljiva vlečna kljuka, opremljena s ključavnico; kroglični drog in kroglična glava iz kovanega jekla. Vključena tudi funkcija stabiliziranja prikolice
preko elektronskega stabilizacijskega nadzora (ESC).
1.124 €

Opcija za vse modele, razen za RS5
2Z8

Oznaka modela in zmogljivosti
Serijska oprema za vse modele

2Z0

serijska oprema

Brez oznake modela in prostornine motorja
brez doplačila

Opcija za vse modele
2Z7

Brez oznake prostornine motorja
brez doplačila

Opcija za A5, A5 advanced, A5 S line, g-tron
6JD

Kljuke vrat v barvi vozila
Serijska oprema za vse modele

6JE

serijska oprema

Kljuke vrat, kromirane
58 €

Opcija za vse modele, razen RS5

Dekorativni elementi
5MA

Dekorativni elementi srebrno sivi diamantni lak
Serijska oprema za A5, g-tron

5TT

serijska oprema

Dekorativni elementi iz aluminija srebrne barve Ellipse
Serijska oprema za A5 advanced, A5 S line, g-tron advanced + S line

serijska oprema

300 €

Opcija za A5, g-tron
5TD

Dekorativni elementi iz aluminija sive barve Ellipse
brez doplačila

Opcija za A5, A5 advanced, A5 S line, g-tron
5MP

7TL

5TL

5TG

Dekorativni elementi iz orehovega lesa rjave barve
Opcija za A5, g-tron

523 €

Opcija za A5 advanced, A5 S line, S5, g-tron advanced + S line

222 €

Dekorativni elementi iz hrastovega lesa naravno sive barve
Opcija za A5, g-tron

523 €

Opcija za A5, A5 advanced, A5 S line, g-tron

222 €

Dekorativni elementi, klavirski lak črne barve, Audi exclusive
Opcija za A5, g-tron

523 €

Opcija za A5 advanced, A5 S line, S5, g-tron advanced + S line

222 €

Opcija za RS5

238 €

Dekorativni elementi iz matiranega in krtačenega aluminija (samo v kombinaciji z S line paketom WQS)
300 €

Opcija za A5, A5 advanced, A5 S line, g-tron

Potrebno je izbrati še S line športni paket (WQS).
Serijska oprema za S5

serijska oprema
brez doplačila

Opcija za RS5
5MB

YTAS3G

Dekorativni elementi iz karbona
Opcija za A5

1.419 €

Opcija za A5 advanced, A5 S line, S5 in RS5

1.135 €

Dekorativni elementi iz lesa Audi exclusive
1.192 €

Opcija za vse modele
GT0

Dekorativni elementi - poudarjene površine v armaturni plošči matirane črne barve
Serijska oprema za A5, A5 advanced, A5 S line, g-tron

GT6

serijska oprema

Dekorativni elementi - poudarjene površine v armaturni plošči črne barve z videzom stekla
205 €

Opcija za A5, A5 advanced, A5 S line, vsi g-tron
Serijska oprema za S5

serijska oprema

Klima in prezračevanje
9AK

Klimatska naprava, avtomatska
Elektronsko uravnavanje temperature in razvoda zraka, ločeno nastavljivo za voznika in sovoznika.
Serijska oprema za vse modele

9AQ

serijska oprema

Klimatska naprava, komfortna avtomatska 3-conska
Elektronsko uravnavanje temperature in razvoda zraka, individualno za voznika, sovoznika in za zadnji del vozila.
788 €

Opcija za vse modele
9M97E0

Ogrevanje/prezračevanje mirujočega vozila
Ogrevanje mirujočega vozila ogreva notranjost in odmrzuje stekla, tudi ko motor ne teče. Prezračevanje mirujočega vozila dovaja svež zrak in znižuje
temperaturo v notranjosti. Obe funkciji je mogoče aktivirati s časovnikom in z ločenim radijskim daljinskim upravljalnikom.
Na voljo sta 2 načina ogrevanja:
- "odtajanje" (način odtajanja samo za stekla)
- "gretje" (način ogrevanja za dodatno predgretje notranjosti).
Opcija za A5, A5 advanced, A5 S line (razen za motorja 170kW in 210 kW), ni za g-tron
Serijska oprema za A5 (samo za motorja 170kW in 210 kW), S5
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serijska oprema
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Maloprodajna
cena

Notranja oprema
YRBS3G

Upravljalni instrumenti, oblečeni v usnju Audi exclusive
Volanski obroč in glava prestavne oz. izbirne ročice.
908 €

Opcija za vse modele
YVL

Upravljalni elementi, oblečeni v alkantara/ usnje Audi exclusive
Volanski obroč (usnje/Alcantara), glava prestavne oz. izbirne ročice (usnje), gumb za prestavljanje (Alcantara).
1.079 €

Opcija za vse modele
7HB

Paket notranjih elementov iz umetnega usnja
Spodnji del sredinske konzole in nasloni za roke na vratnih oblogah.
329 €

Opcija za vse modele
Serijska oprema za RS5
7HD

serijska oprema

Paket notranjih elementov v finem Nappa usnju
Spodnji del sredinske konzole in nasloni za roke na vratnih oblogah.
738 €

Opcija za RS5
9JA

Izvedba za nekadilce
Brez pepelnika in vžigalnika. Vsebuje 12-voltno vtičnico, spredaj in zadaj.
Serijska oprema za vse modele

9JD

serijska oprema

Paket za kadilce - vžigalnik in pepelnik
Vključuje:
- 12-V vtičnica v sredinski konzoli spredaj in zadaj za drugo vrsto sedežev
- dodatno 12-V vtičnica, vključno s cigaretnim vžigalnikom pod sredinskim naslonom za roke
- odstranljiv pepelnik s pokrovom z Audi obroči.
58 €

Opcija za vse modele
7M1

Vstopne letve z aluminijastimi vstavki
Serijska oprema za A5, A5 advanced, g-tron, g-tron advanced

VT4

serijska oprema

Vstopne letve z aluminijastimi vstavki osvetljene
171 €

Opcija za A5, A5 advanced, g-tron, g-tron advanced
VT5

Vstopne letve z aluminijastimi vstavki osvetljene, z napisom S spredaj
Serijska oprema za A5 S line, S5, g-tron S line

0TD

serijska oprema

Predpražniki spredaj in zadaj
Serijska oprema za vse modele

YSRS3G

serijska oprema

Predpražniki Audi exclusive
454 €

Opcija za vse modele
VF1/WQS

Stopalki z videzom legiranega jekla
Opcija za A5, A5 advanced, A5 S line (samo v paketu notranji S line paket WQS)
Serijska oprema za S5

5XF

WQS
serijska oprema

Senčnika
Poklopna in premična, na voznikovi in sovoznikovi strani.
58 €

Opcija za vse modele
QE1

Shranjevalni in prtljažni paket
Vključuje:
- mrežasta žepa na hrbtni strani naslonjal sprednjih sedežev,
- držalo za skodelico v zadnjem sredinskem naslonu za roke,
- prostor za shranjevanje na voznikovi strani.
V prtljažnem prostoru:
- prtljažna mreža,
- mreža na vdolbini levo,
- kljuka za torbo,
- levi in desni jermen.
216 €

Opcija za vse modele
6SJ

Podloga za prtljažnik, prilagodljiva
Opcija za A5, A5 advanced, A5 S line, razen za motorja 170 kW TDI in 210 kW TDI, g-tron

6NJ

142 €

Stropna obloga
Titan siva ali atlas bež, prilagojena barvi notranje opreme.
Serijska oprema za A5, A5 advanced, A5 S line, g-tron

6NQ

serijska oprema

Stropna obloga v tkanini črne barve
289 €

Opcija za A5, A5 advanced, A5 S line, g-tron

serijska oprema

Serijska oprema za S5 in RS5
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Dodatna oprema Audi A5/S5 Sportback
Maloprodajna
cena

Sedeži
Q1A

Sedeža spredaj, običajna
serijska oprema

Serijska oprema za A5, A5 advanced, A5 S line, g-tron
Q1D

Sedeža spredaj, športna
425 €

Opcija za A5, A5 advanced, A5 S line, vsi g-tron
Potrebno je izbrati še oblazinjenje (N2E/N1F/N7U).

serijska oprema

Serijska oprema za S5
Q4Q

Sedeža športna S
1.050 €

Opcija za vse modele

serijska oprema

Serijska oprema za RS5
PS8

Sedeža spredaj, športna- s prezračevanjem sedežev spredaj in ledveno oporo
Potrebno je izbrati še električno nastavitev prednjih sedežev (3L4/3L5), komfortno klimatsko napravo (9AQ)
in mono.550 kombinacija usnja/umetnega usnja (N1F)

1.413 €

Opcija sedežev z vsemi zahtevami za RS5

625 €

Opcija sedežev za RS5
6E1

Naslon za roke spredaj
serijska oprema

Serijska oprema za A5, A5 advanced, A5 S line, vsi g-tron
6E3

Naslon za roke spredaj
Vzdolžno pomičen, s poklopnim predalom za shranjevanje.
216 €

Opcija za A5, A5 advanced, A5 S line, vsi g-tron

serijska oprema

Serijska oprema za S5 in RS5
3NZ

Naslonjalo zadnjih 2-delnih sedežev, poklopno
Serijska oprem za vse modele, razen za RS5

3NT

serijska oprema

Naslonjalo zadnjih 3-delnih sedežev, poklopno (5 sedežev)
Deljivo v razmerju 40:20:40 ali popolnoma zložljivo.
432 €

Opcija za vse modele

serijska oprema

Serijska oprema za RS5
3L3

Sedeža spredaj, ročno nastavljiva
Z ročno nastavitvijo višine in vzdolžnega položaja sedeža, naklona naslonjala ter višine vzglavnika in varnostnega pasu.
serijska oprema

Serijska oprema za A5, A5 advanced, A5 S line, RS5
4D3

Sedeža spredaj, prezračevanje
Potrebno je izbrati oblazinjenje (N1F/N1F7HB/N1FWK8), ogrevanje sedežev (4A3/4A4), električna sprednja sedeča (3L5/3L4), paket komfortnih
sedežev (PYA), naslonjalo zadnjih 3-delnih sedežev, poklopno (3NT), sedeža spredaj, športna (Q1D), prilagodljiva vzglavnika za sprednja sedeža
(5ZC) in klimatska naprava, komfortna avtomatska 3-conska (9AQ).
625 €

Opcija za vse modele
3L4

Sedeža spredaj, električno nastavljiva s pomnilniško funkcijo za voznikov sedež
Z električno nastavitvijo višine in vzdolžnega položaja sedeža ter naklona sedišča in naslonjala, s pomnilniško funkcijo na voznikovi strani: dve
pomnilni reži za električno nastavljivi sprednji sedež in zunanja ogledala, ki jih je mogoče shraniti in jih lahko priklicati prek pomnilniških gumbov v
okvirju vrat.
Potrebno je izbrati še Paket komfortnih sedežev (PYA), Paket komfortnih ogledal (PYB), paket ambientne osvetlitve (QQ1/QQ2)
in S športne sedeže ali prilagodljive vzglavnike za prednja sedeža (5ZC).
1.101 €

Opcija za A5, A5 advanced, A5 S line, vsi g-tron

233 €

Opcija za S5
3L5

Sedeža spredaj, električno nastavljiva
Z električno nastavitvijo višine in vzdolžnega položaja sedeža ter naklona sedišča in naslonjala.
Potrebno je izbrati še Paket komfortnih sedežev (PYA) in S športne sedeže(Q4Q) ali prilagodljive vzglavnike za prednja sedeža (5ZC), ter ledveno
oporo z masažno funkcijo (8I6).

868 €

Opcija za A5, A5 advanced, A5 S line, vsi g-tron

brez doplačila

Opcija za RS5 ( zahteva ledveno oporo z masažno funkcijo 8I6)
Serijska oprema za S5
5ZF

serijska oprema

Vzglavnika za sprednja sedeža, pomična
serijska oprema

Serijska oprema za vse modele
5ZC

Prilagodljiva vzglavnika za sprednja sedeža, z ročno nastavitvijo višine in odmika vzglavnika
Potrebno je izbrati še Paket komfortnih sedežev (PYA).

142 €

Opcija za vse modele
7P1

Ledvena opora za sprednja sedeža
4-smerno nastavljiva, električno nastavljiva v vodoravni in navpični smeri.
300 €

Opcija za A5, A5 advanced, A5 S line, vsi g-tron
Serijska oprema za S5 in RS5
8I6

serijska oprema

Ledvena opora, pnevmatsko nastavljiva z masažno funkcijo za sprednje sedeže
Potrebno je izbrati še Paket komfortnih sedežev (PYA) in Paket komfortnih ogledal (PYB), ter S športne sedeže(Q4Q)
ali prilagodljive vzglavnike za prednja sedeža (5ZC).

556 €

Opcija za vse modele
4A3

Sedeža ogrevana, spredaj
Ogrevano sedišče in osrednji del naslonjala za hrbet, nastavljivo preko izbirnih tipk na klimatski napravi, ločeno za voznika in sovoznika.
432 €

Opcija za A5, A5 advanced, A5 S line, vsi g-tron
Serijska oprema za S5 in RS5
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serijska oprema

Dodatna oprema Audi A5/S5 Sportback
Maloprodajna
cena

Sedeži
4A4

Sedeža ogrevana, spredaj in zadaj
Ogrevano sedišče in osrednji del naslonjala za hrbet, ter zunanja zadnja sedeža, z individualno nastavljivo preko izbirnih tipk na klimatski napravi,
ločeno za voznika in sovoznika.
Potrebno je izbrati še komfortno klimatsko napravo (9AQ)
783 €

Opcija za vse modele
N2M

Sedeža običajna, tkanina Index

$2M

Možnost izbire barv prevlek: črna-stropna obloga: titanovo siva (YM), skalnato siva-stropna obloga: titanovo siva (ZG), siva-stropna obloga: titanovo
siva (ZF).
Serijska oprema za A5, A5 advanced, A5 S line

serijska oprema

N5K

Sedeža športna, mikrovlakna Dinamica Frequenz/usnje

$5K

Možnost izbire barv prevlek: črna-stropna obloga: črna (EI), rotorsko siva-stropna obloga: črna (OQ).
Serijska oprema za S5

N5K

serijska oprema

Sedeža športna, mikrovlakna Dinamica Frequenz/usnje
Možnost izbire barv prevlek: črna-stropna obloga: črna (EI), rotorsko siva-stropna obloga: črna (OQ).
Potrebno je izbrati še paket notranji S line (WQS) in sedeža ogrevana (4A3/4A4).
567 €

Opcija za A5, A5 advanced, A5 S line, vsi g-tron
N5T

Sedežne prevleke mikrovlakna Dinamica Frequenz/ usnje, S športna sedeža spredaj
Možnost izbire barv prevlek: črna
Serijska oprema za RS5

N1H

serijska oprema

Sedežne prevleke fino napa usnje z rombastim prešivom
Možnost izbire barv prevlek: črna ali lunino srebrna
965 €

Opcija za RS5
N3Q

Sedeža športna, fino Napa/usnje
Možnost izbire barv prevlek: cedrasto rjava-stropna obloga: črna (AF), cedrasto rjava-stropna obloga: titanovo siva (AG), mangan siva-stropna
obloga: črna (BD), mangan siva-stropna obloga: titanovo siva (BE).
Potrebno je izbrati še športna sedeža (Q1D), sedeža ogrevana (4A3/4A4) in paket Design Selection/ Audi exclusive, fino Napa/usnje (WK8/YS1S3G).
1.282 €

Opcija za A5, A5 advanced, A5 S line, vsi g-tron
N1F

Sedeža običajna, "mono.550" kombinacija usnje/umetno usnje
Možnost izbire barv prevlek: črna-stropna obloga: titanovo siva (YM), skalnato siva-stropna obloga: titanovo siva (ZG), atlas bež-stropna obloga: atlas
bež (ZI), okapi rjava-stropna obloga: titanovo siva (BC).

N1F7HB

Opcija za RS5 obvezno s športnimi sedeži PS8+3L5+9AQ (črne prevleke: UB)

2.628 €

Opcija za A5, A5 advanced, A5 S line, vsi g-tron

1.215 €

Sedeža običajna, "mono.550" kombinacija usnje/umetno usnje + paket notranjih elementov iz umetnega usnja
Možnost izbire barv prevlek: skalnato siva-stropna obloga: titanovo siva (HV), okapi rjava-stropna obloga: titanovo siva (BG), atlas bež-stropna
obloga: atlas bež (AE), črna-stropna obloga: titanovo siva (YS).
1.544 €

Opcija za A5, A5 advanced, A5 S line, vsi g-tron
N5J

Sedežne prevleke mikrovlakna Dinamica/ usnje, športna sedeža spredaj
Možnost izbire barv prevlek: črna-stropna obloga: titanovo siva (YM), skalnato siva-stropna obloga: titanovo siva (ZG).
Potrebno je izbrati še športna sedeža (Q1D) in sedeža ogrevana (4A3/4A4).
1.475 €

Opcija za A5, A5 advanced, A5 S line, vsi g-tron
N1FWK8

Sedeža običajna, "mono.550" kombinacija usnje/umetno usnje + notranji paket Design Selection
Možnost izbire barv prevlek: skalnato siva-stropna obloga: titanovo siva (HV), okapi rjava-stropna obloga: titanovo siva (BG), atlas bež-stropna
obloga: atlas bež (AE), črna-stropna obloga: titanovo siva (YS).
3.655 €

Opcija za A5, A5 advanced, A5 S line, vsi g-tron
N3MQ4Q8I6

Sedeža S športna, fino Napa/usnje + ledvena opora, pnevmatsko nastavljiva z masažno funkcijo za sprednje sedeže
Možnost izbire barv prevlek: črna-stropna obloga: črna (EI), rotorsko siva-stropna obloga: črna (OQ).
Potrebno je izbrati še paket notranji S line (WQS), paket komfortnih sedežev (PYA), paket komfortnih ogledal (PYB), naslonjalo zadnjih 3-delnih
sedežev, poklopno (3NT), sedeža ogrevana (4A3/4A4) in sedeža, električno nastavljiva (3L5/3L4).
2.639 €

Opcija za A5, A5 advanced, A5 S line, vsi g-tron
N3MWQS

Sedeža S športna, fino Napa/usnje + paket notranji S line
Možnost izbire barv prevlek: črna-stropna obloga: črna (EI), rotorsko siva-stropna obloga: črna (OQ).
Potrebno je izbrati še paket komfortnih ogledal (PYB), naslonjalo zadnjih 3-delnih sedežev, poklopno (3NT), sedeža ogrevana (4A3/4A4).
2.274 €

Opcija za A5, A5 advanced, A5 S line, vsi g-tron
N3M8I6

Sedeža S športna, fino Napa/usnje + ledvena opora, pnevmatsko nastavljiva z masažno funkcijo za sprednje sedeže
Možnost izbire barv prevlek: črna-stropna obloga: črna (EI), rotorsko siva-stropna obloga: črna (OQ), magma rdeča-stropna obloga: črna (AU).
Potrebno je izbrati še paket komfortnih sedežev (PYA), paket komfortnih ogledal (PYB), naslonjalo zadnjih 3-delnih sedežev, poklopno (3NT),
sedeža S športna (Q4Q).
1.589 €

Opcija za S5
N5V8I6

Sedeža S športna, mikrovlakna Dinamica/usnje kombinacija + ledvena opora, pnevmatsko nastavljiva z masažno funkcijo za sprednje
sedeže (možnost izbire barv prevlek: črna-stropna obloga: črna (EI), rotorsko siva-stropna obloga: črna (OQ)).
Potrebno je izbrati še paket komfortnih sedežev (PYA), paket komfortnih ogledal (PYB), naslonjalo zadnjih 3-delnih sedežev, poklopno (3NT),
sedeža S športna (Q4Q) in S line notranji športni paket (WQS).
567 €

Opcija za vse modele
YS1S3G

Audi exclusive, fino Napa/usnje (potrebno je izbrati še paket Design Selection/Paket notranjih elementov iz umetnega usnja (WK8/7HB)).
Barve usnja, alkantare in šivov poljubno izberete iz ponudbe barv Audi exclusive.
Opcija za vse modele
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3.575 €

Dodatna oprema Audi A5/S5 Sportback
Maloprodajna
cena

Volani
1XC

Volan, 3-kraki usnjen/večfunkcijski
Serijska oprema za A5, A5 advanced, A5 S line, g.tron

1XW

serijska oprema

Volan, 3-kraki usnjen/večfunkcijski Plus
171 €

Opcija za A5, A5 advanced, A5 S line, vsi g-tron

serijska oprema

Serijska oprema za S5
2PF

Volan, 3-kraki usnjen/športni/večfunkcijski Plus/raven spodnji del
300 €

Opcija za vse modele
1XP

Volan, 3-kraki, usnjen/ športni/ večfunkcijski/ ogrevan
385 €

Opcija za vse modele

serijska oprema

Serijska oprema za RS5

Informacijsko razvedrilni sistem
QV3

Digitalni radijski sprejem
Sprejema tudi radijske programe, ki se prenašajo digitalno, po standardu DAB.
serijska oprema

Serijska oprema za vse modele, razen g-tron
9S5

Voznikov informacijski sistem
Vključuje: 5" monokromnim zaslonom visoke ločljivosti, ki prikazuje podatke o hitrosti vožnje, času, prevoženi razdalji, zunanji temperaturi, preostali
kapaciteti goriva v rezervoarju, priporočeni menjavi prestave, trenutni radijski postaji.
serijska oprema

Serijska oprema za A5, A5 advanced, A5 S line
9S7

Voznikov informacijski sistem z barvnim zaslonom
Vključuje: 7" visokoločljivostni zaslon, ki prikazuje podatke o hitrosti vožnje, času, prevoženi razdalji, zunanji temperaturi, preostali kapaciteti goriva v
rezervoarju, trenutne radijske postaje ali glasbene naslove.
serijska oprema

Serijska oprema za S5, RS5 in vsi g-tron

284 €

Opcija za A5
9S9/9S8

Virtualni prikazovalnik Audi Plus
Širok, popolnoma digitalni kombinirani instrument, 12,3". Prilagodljiv prikaz informacij, ki ustrezajo potrebam voznika: hitrost/število vrtljajev, prikaz
zemljevida, storitve Audi connect, ter radijske/medijske informacije. Upravljanje virtualnega prikazovalnika Audi plus poteka z večfunkcijskim volanom
z dodatnimi možnostmi grafičnega prikaza "Dynamik", "Sport" in "Klassik" Design.
Potrebno je izbrati paket za smartphone/paket za navigacijo+smartphone (PYG/PYHIT3PYG), volan (1XW/1XP/2PF).

7J3

Opcija za S5/RS5

284 €

Opcija za A5, A5 advanced, A5 S line

681 €

Virtualni prikazovalnik Audi Plus z RS pogledom
567 €

Opcija za RS5
PYHIT3PYG

Paket za navigacijo+smartphone
Paket za navigacijo vključuje:
- navigacija MMI plus (7UG)
- voznikov informacijski sistem z barvnim zaslonom (9S7),
Paket za smartphone vključuje:
- Audi smartphone interface (IU1)
- USB za polnjenje naprav (9JE)
- Audi phone box light (9ZV).
Opcijsko možno v kombinaciji z virtualni prikazovalnik Audi Plus (9S9).
4.138 €

Opcija za A5, A5 advanced, A5 S line, vsi g-tron
8RM

Zvočniki pasivni (8)
serijska oprema

Serijska oprema za vse modele
9VD

Zvočni sistem Audi
10 zvočnikov, vklj. z osrednjim in globokotonskim zvočnikom, 6-kanalni ojačevalnik s skupno močjo 180 W.
363 €

Opcija za vse modele
9VS

Zvočni sistem Bang&Olufsen s 3D zvokom
Predvajanje zvoka s pomočjo 19 zvočnikov, vključno z zvočnikom za predvajanje 3D zvoka, osrednjim zvočnikom in globokotonskim zvočnikom.
Vključuje še 16 kanalni ojačevalnik s skupno močjo 755 W in osvetlitev v pokrovih zvočnikov spredaj.
Potrebno je izbrati paket ambientne osvetlitve QQ1/QQ2.
1.293 €

Opcija za vse modele
KS1

Projicirni sistem (Head-up display)
Informacije, pomembne za vožnjo, po želji prikazuje v vidnem polju. Odvisno od izbrane opreme je prikazano: hitrost vožnje, navigacijski napotki,
status, oddaljenost, predvideno hitrost sistema ACC, napotke sistema Audi active lane assist. Visokokontrastni, večbarvni prikaz je nastavljiv in se
lahko bere z minimalnim odvračanjem pozornosti od ceste.
Potrebno je izbrati paket za smartphone/paket za navigacijo+smartphone (PYHIT3PYG).
1.112 €

Opcija za vse modele

17/22

Dodatna oprema Audi A5/S5 Sportback
Maloprodajna
cena

Telefon in komunikacija
9ZX

Bluetooth vmesnik
Bluetooth mobilne telefone lahko preko vmesnika povežete z vozilom. Sistem podpira naslednje funkcije:
- prostoročno telefoniranje v vozilu preko mikrofona v stropni oblogi in zvočnikov
- funkcija pretakanja zvoka (audio streaming) preko vmesnika Bluetooth
- prikaz dohodnih SMS in e-sporočil (ne velja za iOS naprave).
Serijska oprema za vse modele

9ZEGB1

serijska oprema

Predal za telefon Audi z brezžičnim polnjenjem (Audi Phone Box)
Vključuje priključno anteno v vozilu za povezavo mobilnega telefona z zunanjo anteno, s čimer se zmanjša sevanje v notranjosti vozila in bistveno
izboljša kakovost sprejema; s podporo LTE. Za iPhone (generacija 5 do 7 in iPhone SE) boste pri partnerju za Audi prejeli induktivno ohišje za
polnjenje od Audijevih originalnih dodatkov.
Potrebno je izbrati paket za smartphone/paket za navigacijo+smartphone (PYG/PYHIT3PYG).
511 €

Opcija za vse modele

Asistenčni sistemi
8T6

Tempomat
Pri hitrostih nad 20 km/h stalno vzdržuje izbrano hitrost vožnje s pomočjo pospeševanja ali zaviranja moči motorja. Upravljanje poteka z ločeno
obvolansko ročico. Nastavljena hitrost je prikazana na zaslonu. Vključno z nastavljivim omejevalnikom hitrosti.
Serijska oprema za vse modele

6K8

serijska oprema

Audi pre sense city
V mejah sistema je mogoče zaznati potencialno trčenje z vozili in pešci v hitrosti do pribl. 85 km/h. V tem primeru sistem daje vozniku vidno in
zvočno opozorilo in po potrebi zavorni sunek. Če je potrebno, lahko sproži popolno uporabo zavore, da zmanjša hitrost trka ali v nekaterih primerih
prepreči trčenje.
Serijska oprema za vse modele

UH2

serijska oprema

Audi hold assist - Speljevalna asistenca
Funkcija, ki vozilo po zaustavitvi časovno neomejeno zadržuje na klancu– na vzponih in spustih. Sistem se aktivira s pritiskom na tipko in vozniku
omogoča lažje speljevanje.
91 €

Opcija za vse modele
7X1

Parkirni sistem zadaj
Pomaga pri vzvratnem parkiranju in manevriranju z akustičnim opozorilom na oddaljenost zadka vozila do zaznanih predmetov za vozilom.
serijska oprema

Serijska oprema za vse modele
7X5

Parkirna asistenca s parkirnim sistemom spredaj in zadaj
Vozniku pri parkiranju pomaga tako, da vozilo skoraj samostojno krmili na parkirno mesto. Krmiljenje volana v celoti prevzame sistem, ki tako olajša
prečno in vzdolžno vzvratno parkiranje, voznik med parkiranjem zgolj izbira prestavo, dodaja plin, zavira in nadzoruje postopek.
Potrebno je izbrati še asistenčni paket "parkiranje" (PYI).
1.192 €

Opcija za vse modele
KA2

Kamera za vzvratno vožnjo
S pomočjo pomožnih in usmerjevalnih linij, prikazanih na MMI-zaslonu, olajša manevriranje in parkiranje.
Potrebno je izbrati še parkirni sistem spredaj in zadaj (7X2/ 7X5).
511 €

Opcija za vse modele
KA6

Kamera za nadzor okolice
Štiri širokokotne kamere za nadzor okolice pokrivajo celotno območje v neposredni okolici vozila in omogočajo številne različne možnosti prikaza za
še enostavnejše manevriranje. Voznik lahko na MMIzaslonu izbere različne prikaze, tako da lahko vozilo lažje pozicionira na parkirno mesto.
Virtualni tlorisni prikaz: slike 4 kamer so združene v virtualni tlorisni prikaz (ptičja perspektiva) ter so v pomoč pri natančnejšem manevriranju in
pozicioniranju vozila. Prikaz kamere za vzvratno vožnjo: prikaz kamere za vzvratno vožnjo posreduje pomožne elemente za prečno parkiranje in
priklop prikolice.
Panoramski pogled spredaj in zadaj: 180° panoramski pogled podpira izvoz z ozkega parkirnega mesta, dovoza na dvorišče ali nepreglednih križišč.
Pogled na robnik: prikazuje podrobnosti na sprednjih ali zadnjih kolesih ter vozniku pomaga pri približevanju robniku.
Kamere za nadzor okolice se aktivirajo z vklopom vzvratne prestave ali s pritiskom na tipko, prikaze pa je mogoče izbrati s preprostim dotikom
zaslona.
Potrebno je izbrati še asistenčni paket "parkiranje" (PYI).
1.304 €

Opcija za vse modele
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Dodatna oprema Audi A5/S5 Sportback
Maloprodajna
cena

Asistenčni sistemi
QR9

Prepoznavanje prometnih znakov s pomočjo kamere
Prepoznavanje prometnih znakov s pomočjo kamere znotraj sistemskih omejitev zaznava omejitve hitrosti, prepovedi prehitevanja in začasne prikaze
hitrosti v vidnem polju kamere spredaj. Sistem znotraj sistemskih omejitev zaznava začetek in konec avtocest,hitrih cest, naselij in območiju
mirjenega prometa. Dodatno lahko poteka od situacije odvisno presojanje v primeru mokrega cestišča, megle, časovno odvisnih omejitev hitrosti, del
na cesti in vožnje s prikolico. Sistem poleg tega s pomočjo navigacijskih podatkov oceni in posreduje omejitve hitrosti. Trenutno pomembna omejitev
se prikaže na zaslonu digitalnega kombiniranega instrumenta oz. virtualnega prikazovalnika Audi. Po želji lahko aktivirate individualno opozorilo za
hitrost, ki ob prekoračitvi trenutno dovoljene hitrosti posreduje optično opozorilo.
Potrebno je izbrati paket za navigacijo/ paket za navigacijo+smartphone (PYHIT3/PYHIT3PYG).
227 €

Opcija za vse modele
7W1

Audi pre sense basic
Aktivira preventivne zaščitne ukrepe za sopotnike. V nestabilni vozni situaciji se sprednja varnostna pasova električno zategneta. Odvisno od
situacije se zaprejo okna in – če je na voljo – pomično strešno okno. Aktivirajo se varnostne utripalke, ki opozarjajo promet za vami.
284 €

Opcija za vse modele
PCB

Audi active lane assist
> kamera za prepoznavanje prometnih znakov in asistenca za menjavo voznega pasu. Aktivna asistenca za ohranjanje
smeri z blagimi centrirnimi posegi v krmiljenje vozniku pomaga pri ohranjanju smeri vožnje.
Potrebno je izbrati še asistenco za dolga žarometa (8G1/ PXC/PXB), paket za navigacijao (PYHIT3) in asistenčni paket "vožnja"
+ACC (PYR).
788 €

Opcija za vse modele
PCM

Paket asistenc City
> kamera za vzvratno vožnjo, parkirni sistem spredaj in zadaj, Audi pre sense zadaj, Audi side assist
1.864 €

Opcija za A5 SB, Sport, Design
PCH

Audi side assist s funkcijo Audi pre sense rear
> asistenca za menjavo voznega pasu pomaga vozniku z prikazom na zunanjih vzvratnih ogledalih pri menjavi voznega pasu,
združeno z ukrepi pre sense rear in pre sense basic. Sistem poleg vozil v mrtvem kotu zazna tudi vozila, ki se približujejo od zadaj.

PCE

Opcija za RS5

284 €

Opcija za A5 SB, Sport, Design

921 €

Asistenčni paket z Audi pre sense plus
Vključuje:
- Audi active lane assist (6I1)
- Adaptive cruise control (8T8).
Potrebno je izbrati še asistenco za dolga žarometa (8G1/ PXC/PXB), parkirne senzorje spredaj in zadaj (7X2/7X5/PYI/PCM) in
voznikov informacijski sistem z barvnim zaslonom ali Audi virtualni prikazovalnik (9S7/9S9/PYH).
1.991 €

Opcija za vse modele
PYI

Asistenčni sistemi

Asistenčni paket - parkiranje
Vključuje:
- kamero za vzvratno vožnjo (KA2),
- Audi hold assist-Speljevalna asistenca (UH2),
- parkirni sistem spredaj in zadaj (7X2).
Potrebno je izbrati še ambientno osvetlitev (QQ1/QQ2) in vzvratni ogledali (6XK/6XL).
1.034 €

Opcija za vse modele
PYR

Asistenčni paket - vožnja 3
Vključuje:
- Audi active lane assist (6I1),
- Audi side assist (7Y1)
- Audi pre sense rear und basic (7W3)
- Adaptive cruise control (8T8).
Potrebno je izbrati še asistenca za dolga žarometa/LED žarometa matrična, LED svetilki zadaj/LED žarometa matrična, LED svetilki zadaj in naprava
za čiščenje žarometov (8G1/PXC/PXB), paket za navigacijo (PYHIT3) in voznikov informacijski sistem (9S7/9S9/PYHIT3).
Opcija za A5, A5 advanced, A5 S line, vsi g-tron

2.912 €

Opcija za S5

3.253 €
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Dodatna oprema Audi A5/S5 Sportback
Maloprodajna
cena

Podvozje in zavore
1BA

Podvozje, običajno
serijska oprema

Serijska oprema za A5, A5 advanced, A5 S line
1BE

Podvozje, športno
387 €

Opcija za A5, A5 advanced, A5 S line
1BL

Podvozje komfortno, uravnavanje trdote blaženja
1.168 €

Opcija za A5, A5 advanced, A5 S line
1BD

Podvozje, S športno
serijska oprema

Serijska oprema za S5
1BM

Podvozje, običajno za g-tron
serijska oprema

Serijska oprema za g-tron
2MV

Podvozje S športno, uravnavanje trdote blaženja
1.112 €

Opcija za S5
GH2

Quattro s športnim diferencialom
Opcija za A5 (samo za motor 210 kW), A5 advanced (samo za motor 210 kW), A5 S line (samo za motor 210 kW), S5

QZ7

serijska oprema

Serijska oprema za vse modele
PC2

1.533 €

Elektromehansko servokrmiljenje
Zavore, spredaj in zadaj lakirane z rdečo barvo
Vključuje:
- za 140kW TDI kolutne zavore spredaj in zadaj 16"
- za 170kW TDI in 210kW TDI kolutne zavore spredaj in zadaj 17"
- S5 kolutne zavore spredaj 18" in kolutne zavore zadaj 17".
Opcija za vse modele (razen za motorja 140kW TFSI in 120kW TDI), ni možno za g-tron

374 €

Varnost in tehnika
7L8

Sistem start-stop
Sistem start-stop z izklopom motorja v fazi mirovanja prispeva k zmanjšanju porabe goriva in emisij CO₂, npr. pred semaforjem. Za ponovni vklop se
postopek zagona sproži že ob odmiku stopala z zavornega pedala. Možnost deaktiviranja s stikalom.
serijska oprema

Serijska oprema za vse modele
4X3

Stranski zračni blazini spredaj
serijska oprema

Serijska oprema za vse modele
4X4

Stranski zračni blazini zadaj
409 €

Opcija za vse modele
2H9

Audi drive select
Nastavitev karakteristik vozila s prilagoditvijo podpore pri krmiljenju, karakteristik motorja in nastavitev druge opcijske opreme. Nastavitev
karakteristik vozila s petimi različnimi načini sistema: comfort, auto, dynamic,effciency, individual.
serijska oprema

Serijska oprema za vse modele
1N8

Dinamično krmiljenje
Dinamično uravnavanje krmiljenja glede na vozno situacijo; poleg prilagajanja krmilne sile se izvede tudi prilagoditev kota zasuka volana ter
stabiliziranje vozila z ESC.
1.135 €

Opcija za vse modele
PIH

Otroška blokada, električno aktivirana
S stikalom za deaktiviranje sovoznikove varnostne blazine in pritrdišči ISOFIX na sovoznikovem sedežu.
serijska oprema

Serijska oprema za vse modele
0M1

Rezervoar za gorivo s prostornino 54 l
Serijska oprema za A5, A5 advanced, A5 S line, samo za motor 140kW TFSI
Opcija za A5, A5 advanced, A5 S line, samo za motorja 120kw TDI, 140kW TDI, ni možno za g-tron

FK1

AdBlue rezervoar (12 litrov)
Serijska oprema za vse modele, razen za motor 140kW TFSI, ni možno za g-tron

FK2

serijska oprema

Rezervoar AdBlue, 24l (obvezno izbrati večji rezervoar 54 l)
62 €

Opcija za vse modele, razen za motor 140kW TFSI, ni možno za g-tron
0P6

brez doplačila

Športni izpušni sistem
1.362 €

Opcija za RS5
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Klasificiranje parametrov pnevmatik
V tabeli najdete razpone razredov izkoristka goriva, razredov oprijema na mokri podlagi in razredov zunanjega kotalnega hrupa pri različnih
velikostih pnevmatik modelov Audi Q8.

Dimenzija

Izkoristek goriva

Oprijem na mokri podlagi

Kotalni hrup

Obrazložitve oznak pnevmatik
Izkoristek goriva
Razred izkoristka goriva pri pnevmatiki v odvisnosti od kotalnega upora variira med
A (najučinkovitejše pnevmatike, prihranek pri gorivu) in
E (najmanj učinkovite pnevmatike, poraba goriva je največja)
Oprijem na mokri podlagi
Razred oprijema na mokri podlagi podaja informacijo o zavornih značilnostih pri vožnji v mokrih vremenskih pogojih in seže od
A (največja varnost) do E (najmanjša varnost)
Kotalni hrup
Kotalni hrup pri pnevmatikah se meri v decibelih in razdeli na tri stopnje.

Dodatni napotki
Poraba goriva se z okolju prijaznim načinom vožnje lahko precej zmanjša. Za izboljšanju učinkovitosti goriva in oprijema na mokri podlagi je
potrebno redno preverjati tlak v pnevmatikah. Vedno je treba upoštevati pot ustavljanja.
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Dodatne informacije novi Audi A5
Vse navedene maloprodajne cene so neobvezujoče priporočene cene, ki vključujejo DDV in davek na motorna vozila (DMV). Ker je znesek davka na motorna vozila
odvisen od emisij ogljikovega dioksida, merjenih po postopku WLTP, lahko izbira različne dodatne opreme vpliva na končno vrednost emisij CO2, s tem pa tudi na
znesek davka na motorna vozila, kar ima lahko za posledico tudi manjše razlike v ceni vozila. Predlagamo vam, da se za preveritev cene vozila z izbrano dodatno
opremo poslužite konfiguratorja na spletnem naslovu www.audi.si oziroma za ceno povprašate vašega prodajnega svetovalca.

Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, zgradbi, opremi, tehničnih podatkih in cenah.
Podaljšano Jamstvo Porsche Slovenija - Audi
Audi veliko pozornost posveča ugodju in dobremu počutju svojih kupcev. K temu pa ne prispevata le varnost in izjemen občutek med vožnjo z vozili
Audi. Za popolno zadovoljstvo je potrebna celovita skrb za potrebe zvestih strank. Porsche Slovenija je tako za vas pripravil program, s katerim
obljubljamo, da bomo z vami ob vsaki morebitni nevšečnosti, ki bi jo lahko imeli z vozilom. Poleg osnovne dvoletne garancije, "Podaljšano Jamstvo
Porsche Slovenija" predstavlja inovativen program jamstev in storitev, s pomočjo katerih boste v brezskrbni vožnji uživali tudi v tretjem in četrtem letu
starosti vašega vozila.

Financiranje, zavarovanje in vzdrževanje
V sodelovanju s Porsche Finance Group Slovenia vam pri pooblaščenih Audi trgovcih v Sloveniji uredimo kredit, finančni ali operativni leasing z
ugodnimi pogoji, poskrbimo za ustrezno zavarovanje in vzdrževanje vašega novega vozila. Naše storitve prilagodimo vašim željam, potrebam in
finančnim možnostim. Izbirate lahko med različnimi oblikami financiranja in vzdrževanja.
Več informacij prejmete na www.audi.si in www.porscheleasing.si oziroma pri pooblaščenem Audi trgovcu.

Asistenca Porsche Slovenija - Audi
Ko potrebujete pomoč, nas pokličite. Dan in noč, doma in v tujini, skrbimo, da ste brezskrbno mobilni:
Asistenca Porsche Slovenija - Audi: 080 19 15
Klic iz tujine: +386 1 58 25 102

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

Emisije CO2
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 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 in emisije CO2 niso odvisne le od učinkovitega izkoristka goriva, temveč nanje vplivajo tudi način vožnje in drugi dejavniki, ki niso tehnične narave.

Pojasnjevalni videi Audi
Vaš Audi ponuja številne možnosti upravljanja digitalnih in analognih sistemov, za več udobja na daljših vožnjah in višjo stopnjo varnosti pa vam na poti
pomagajo najrazličnejši Audi asistenčni sistemi. V teh video posnetkih si lahko ogledate, kateri vse so ti sistemi, kako delujejo in kako upravljamo z njimi.
Opomba: Prikazane funkcije in elementi opreme lahko odvisno od modela predstavljajo dodatno opremo, ki je na voljo za doplačilo. Prikaz je namenjen
izključno opisu funkcije in se lahko glede na model oz. linijo opreme razlikuje od tukaj prikazanega vozila in programske opreme.
Delovanje in obseg posameznih funkcij se lahko razlikuje od države do države.

