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Podane wymiary dotyczą masy własnej pojazdu. Pojemność bagażnika¹: 480 l. Średnica zawracania: ok. 11,7 m.
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Podane wymiary dotyczą masy własnej pojazdu. Pojemność bagażnika¹: 465 l. Średnica zawracania: ok. 11,5 m.
* Maksymalna odległość między siedziskiem a podsufitką. ** Szerokość na wysokości łokci.
*** Szerokość na wysokości ramion.
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A5 Coupé

Wartości w milimetrach
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Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 62 i kolejnej.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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Audi A5 Coupé

Audi A5 Coupé.
Dynamika widoczna już od pierwszego spojrzenia – Audi A5 Coupé łączy
sportowy charakter z elegancją. Swoją nowoczesnością, estetyką i atletyczną
sylwetką wyznacza nowe standardy. Począwszy od przodu nadwozia
z opcjonalnymi reflektorami Matrix LED, przez wyostrzoną linię
załamującą światło i masywne nadkola aż po subtelne, trzecie światło stopu.
Wygląd Audi A5 Coupé jest kwintesencją jego możliwości w każdym
najmniejszym detalu.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 62 i kolejnej.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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Audi A5 Coupé

Zachwycające możliwości
także pod względem zużycia paliwa.
Wyczuwalnie mocniejsze, znacznie efektywniejsze – silniki TFSI i TDI w Audi A5 Coupé oferują
wyjątkowe możliwości przy obniżonych emisjach. Z opcjonalnym napędem na wszystkie koła
quattro moc jest jeszcze lepiej przenoszona na drogę. Oznacza to zwiększoną dynamikę,
wyjątkową zwrotność, lepszą trakcję oraz mniej kompromisów.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 62 i kolejnej.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.

Audi A5 Coupé
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Pokonują ciemność
idealnym światłem.
Opcjonalne reflektory Matrix LED pokazują, jak wygląda postęp. Precyzyjne, pojedynczo sterowane
diody dopasowują się do aktualnej sytuacji. Światła mijania, drogowe, doświetlające zakręty,
na autostrady lub złe warunki atmosferyczne wspierają kierowcę w każdej sytuacji. Diodowe
światła dzienne o charakterystycznej grafice także za dnia nadają Audi A5 Coupé niezwykły
wygląd, podobnie jak opcjonalne, dynamiczne kierunkowskazy i światła tylne w technice LED.
Ta innowacja wyznacza nowe standardy również w dziedzinie estetyki.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 62 i kolejnej.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.

Audi A5 Coupé
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Wnętrze, w którym innowacje
przyjmują konkretny kształt.
Możesz urzeczywistnić swoje wyobrażenie o Audi A5. Na życzenie wirtualny kokpit
Audi, 3-ramienna kierownica wielofunkcyjna plus obszyta skórą i atrakcyjne aplikacje
dekoracyjne. Najwyższa jakość materiałów i wykonania. Do tego dysze wentylacyjne
w poziomym układzie optycznie poszerzającym wnętrze. Audi A5 to połączenie
piękna i funkcjonalności, od którego trudno oderwać wzrok.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 62 i kolejnej.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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Audi A5 Coupé

Wystarczy krótkie spojrzenie, by zobaczyć to, co najważniejsze.
Nawigacja, Infotainment lub usługi Audi connect¹ – opcjonalny
wirtualny kokpit Audi prezentuje w optymalnie czytelny sposób
istotne dla kierowcy informacje. Kierowca może wybrać układ
ekranu z dużymi lub małymi wskaźnikami obrotomierza oraz
prędkościomierza i obsługiwać system wygodnie przy użyciu
przycisku na kierownicy. Opcjonalny Audi smartphone
interface², ³, ⁴ umożliwia przeniesienie danych ze smartfonu
do systemu samochodu. Dzięki Audi connect możesz odkrywać
świat, jeszcze zanim ruszysz z miejsca.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 62 i kolejnej.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.

¹ Informacje prawne i wskazówki dotyczące użytkowania podane są na stronie 65. ² Informacje o kompatybilnych modelach telefonów komórkowych dostępne są u Partnerów Audi. ³ Informacji o dostępności w danym kraju
udzielają Partnerzy Audi. ⁴ Audi nie ma wpływu na możliwość wyświetlania poszczególnych aplikacji przy użyciu Audi smartphone interface. Odpowiedzialność za treści i funkcje aplikacji ponosi producent danej aplikacji.
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Audi S5 Coupé

Audi S5 Coupé.
Sportowy charakter w najlepszej formie. Progresywność w czystej postaci. Takie właśnie
jest Audi S5 Coupé, w którym podkreślono każdy detal. Od wyrazistych zderzaków
i specyficznej osłony chłodnicy z podwójnymi listwami przez lusterka zewnętrzne
w tonacji aluminium, o zoptymalizowanym pod kątem aerodynamiki kształcie, aż po
oznaczenie S5 w bocznym elemencie ozdobnym. Seryjne reflektory LED i 18-calowe
obręcze ze stopu metali lekkich potęgują wrażenie, nadając niepowtarzalny wygląd.
A to tylko dwa z wielu elementów emanujących agresywną dynamiką.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 63.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.

Audi S5 Coupé
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Postępu nie można zatrzymać.
Zwłaszcza, gdy dysponuje mocą 255 kW.
Audi S5 Coupé nie akceptuje żadnych ograniczeń. Silnik 3.0 V6 TDI z turbosprężarką
rozwija moc 255 kW. Ten wyjątkowy model zaledwie po 4,8 sekundy przekracza 100 km/h
przy zachowaniu idealnej kontroli trakcji. Dzięki seryjnemu napędowi na cztery koła quattro
Audi S5 Coupé jest jeszcze zwrotniejsze i bezpieczniejsze, a 8-stopniowa skrzynia tiptronic
dodatkowo zwiększa dynamikę oraz komfort, obniżając jednocześnie zużycie paliwa.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 63.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.

Audi S5 Coupé
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Piękno podkreślonego światłem
sportowego wnętrza.
Wnętrze Audi S5 Coupé udowadnia, że sportowy charakter nie wyklucza komfortu. Przykładem mogą być opcjonalne
siedzenia sportowe S z pikowaną tapicerką, logo S, pneumatyczną funkcją masażu i pneumatyczną regulacją boków
siedzeń. Dynamiczny styl jest szczególnie odczuwalny z pozycji kierowcy: opcjonalny wirtualny kokpit Audi zachwyca
specyficznym dla modeli S sposobem prezentacji informacji. Również w dziedzinie indywidualizacji Audi S5 Coupé
wyznacza nowe standardy. Dostępny jako wyposażenie dodatkowe pakiet oświetlenia konturowego/Ambiente pozwala
dopasować kolor światła we wnętrzu do Twoich preferencji i w niepowtarzalny sposób uwidocznić poszczególne detale.
Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 63.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.

Audi A5 Sportback
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Audi A5 Sportback.
Mocne silniki, nowe zawieszenie i innowacyjne systemy wspomagające – Audi A5 Sportback
wyznacza nowe standardy. Jest przełomem także pod względem wizualnym – dzięki wyostrzonej
stylistyce ze zdradzającą siłę maską silnika i szeroką osłoną chłodnicy po raz kolejny pozwala
poznać nowe oblicze postępu.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 62 i kolejnej.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.

Audi A5 Sportback
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Porywa stylistyką.
Zachwyca na całej linii.
Napęd na cztery koła quattro, zawieszenie udoskonalone pod względem dynamiki i precyzji,
opcjonalnie z regulowanymi amortyzatorami. Dodatkowo na życzenie zawieszenie
dynamiczne oraz seryjny Audi drive select – nowoczesne technologie w Audi A5 Sportback
wzbudzają wyjątkowe emocje. Takie same uczucia budzi sportowy i pełen elegancji wygląd
podkreślony pozbawionymi ram, typowymi dla coupé drzwiami, atrakcyjnymi chromowanymi
listwami wokół szyb i trójwymiarowym tyłem nadwozia z długą pokrywą bagażnika.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 62 i kolejnej.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.

Audi A5 Sportback
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Zachwyca sportowym charakterem.
Wspomaga kierowcę.
Mocno zaznaczony tył nadwozia z subtelnym spojlerem oraz dyfuzor nadają nadwoziu sportowy charakter.
Liczne systemy wspomagające¹ zapewniają kierowcy bezpieczne, wygodne i bezproblemowe dotarcie do celu.
Na życzenie dostępny jest przewidujący asystent efektywności, adaptive cruise control z funkcją Stop&Go,
asystent jazdy w korkach, asystent parkowania i system rozpoznający znaki drogowe, współpracujący
z kamerą. Najnowocześniejsze technologie w wielu sytuacjach skutecznie wspierają kierowcę, który może
skupić się podczas jazdy na najważniejszym, czyli wyjątkowych emocjach.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 62 i kolejnej.
¹ Prosimy pamiętać: systemy pracują tylko w granicach swoich możliwości i wspierają kierowcę, jednak kierowca nadal pozostaje odpowiedzialny za swoje reakcje za kierownicą.

Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.

Audi A5 Sportback
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Otwórz panoramiczny dach.
Poczuj się jak w siódmym niebie.
Opcjonalny panoramiczny dach szklany rozświetla wnętrze, wyznaczając
nowe standardy podróży. Dach możesz otworzyć pilotem centralnego zamka,
jeszcze zanim wsiądziesz do samochodu lub zamknąć już po wyjściu.
Nowoczesny design perfekcyjnie harmonizuje ze sportowo-eleganckimi
liniami Audi A5.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 62 i kolejnej.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.

Audi A5 Sportback
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Nikt nie wie, co przyniesie przyszłość.
My wiemy, jak ona wygląda.
Kierowca Audi A5 ma wszystko w zasięgu wzroku i ręki dzięki opcjonalnemu systemowi nawigacji
Audi MMI Navigation plus z MMI touch, prezentacji map 3D i Audi connect. Innowacyjna funkcja
obsługi głosowej bezbłędnie rozpoznaje wypowiadane słowa i umożliwia dostęp do radia,
systemów multimedialnych, nawigacji i funkcji samochodu. Łatwo, szybko i intuicyjnie. Zmień
swoje Audi w salę koncertową – poczuj brzmienie opcjonalnego systemu nagłaśniającego Bang
& Olufsen Premium Sound System. Spraw, aby każda podróż stała się niepowtarzalnym przeżyciem.

MMI Navigation plus z MMI touch – wiele funkcji i intuicyjna obsługa

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 62 i kolejnej.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.

Audi S5 Sportback
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Audi S5 Sportback.
Audi S5 Sportback – sportowy charakter do n-tej potęgi. Specyficzny dla modeli S zderzak oraz
podwójne, chromowane końcówki rur wydechowych zdradzają tkwiący w nim sportowy potencjał.
Diodowe światła tylne z dynamicznymi kierunkowskazami podkreślają atletyczną sylwetkę
i intrygują innych kierowców nawet wtedy, gdy S5 Sportback zniknie z pola widzenia.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 63.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.

Audi S5 Sportback
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Imponuje przyspieszeniem.
Fascynuje potężną mocą.
Kilka chwil decyduje o pierwszym wrażeniu i dlatego już po zaledwie 4,9 sekundy, przy prędkości
100 km/h jasne jest, że mamy do czynienia ze sportowcem w szczytowej formie. Seryjne zawieszenie
sportowe S pozwala poczuć dynamikę w czystej postaci. Dzięki opcjonalnej regulacji amortyzatorów
w połączeniu z Audi drive select i opcjonalnym quattro ze sportowym mechanizmem różnicowym
możesz sam zdecydować, w jaki sposób chcesz zostawić innych w tyle.
Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 63.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.

Najważniejsze cechy
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Bardziej różnorodny.
Krótki przegląd możliwości.
Audi A5 – wyjątkowy samochód, fascynujący wysoką jakością
i różnorodnością wyposażenia. Daj się zainspirować.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 62 i kolejnej.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.

Najważniejsze cechy
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adaptive cruise control¹ – poprzez automatyczne hamowanie
i przyspieszanie utrzymuje ustawioną odległość do jadącego
z przodu pojazdu

Audi pre sense city¹ – przy prędkości do ok. 85 km/h może
pomóc uniknąć kolizji z pojazdami i pieszymi, generując sygnały
ostrzegawcze i ingerując w układ hamulcowy

Asystent skrętu w lewo¹ – przy skręcaniu w lewo rozpoznaje
nadjeżdżające z przeciwnego kierunku pojazdy i w krytycznej
sytuacji hamuje, pomagając uniknąć kolizji

Asystent ruchu poprzecznego z tyłu¹ – przy wyjeżdżaniu tyłem
z miejsca parkingowego prostopadłego do drogi sygnalizuje
kierowcy niebezpieczną sytuację wizualnie (na ekranie MMI),
akustycznie oraz szarpnięciem hamulców

Specjalnie dla Ciebie.
Fascynujące rozwiązania.
Na życzenie systemy wspomagające i rozwiązania podnoszące
komfort sprawią, że każda podróż Twoim Audi A5 stanie się
wyjątkowym przeżyciem. Daj się zachwycić.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 62 i kolejnej.

Ostrzeżenie przy wysiadaniu¹ – rozpoznaje zbliżające się
od tyłu pojazdy oraz rowerzystów i jeżeli rozpozna
niebezpieczną sytuację, ostrzega pasażerów przed
otwarciem drzwi

Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
¹ Prosimy pamiętać: systemy pracują tylko w granicach swoich możliwości i wspierają kierowcę, jednak kierowca nadal pozostaje odpowiedzialny za swoje reakcje za kierownicą.

Najważniejsze cechy
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Audi smartphone interface¹, ², ³ – łączy smartfon z samochodem i przez złącze USB
przenosi treści ze smartfonu na ekran MMI

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 62 i kolejnej.

Komfortowa klimatyzacja automatyczna – lepsza jakość powietrza

Audi A5 | S5 Sportback – stanowiąca wyposażenie standardowe, elektrycznie otwierana/zamykana pokrywa bagażnika, opcjonalnie – w połączeniu z kluczykiem komfortowym –
sterowana czujnikami; bagażnik o pojemności⁴ do 480 l

Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym
i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi. ¹ Informacje o kompatybilnych modelach telefonów komórkowych dostępne są u Partnerów Audi.
² Informacji o dostępności w danym kraju udzielająPartnerzy Audi. ³ Audi nie ma wpływu na możliwość wyświetlania poszczególnych aplikacji przy
użyciu Audi smartphone interface. Odpowiedzialność za treści i funkcje aplikacji ponosi producent danej aplikacji ⁴ Specyfikacje techniczne odnoszą się
do samochodu w wersji podstawowej bez uwzględnienia opcji specyficznych dla danego kraju i wybranego wyposażenia dodatkowego.

Wyposażenie | A5 sport | Pakiet sportowy S line
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Bardziej sportowy.
Z Audi A5 sport i pakietem sportowym S line.
Pokaż sportowy styl, wybierając wersję wyposażenia Audi A5 sport z detalami,
które wyraziście podkreślą temperament Twojego Audi A5. Sportowy charakter
Audi A5 możesz jeszcze mocniej zaznaczyć, szczególnie we wnętrzu, wybierając
pakiet sportowy S line.

Pakiet sportowy S line – m.in. sportowe siedzenia przednie z logo S na oparciach – tapicerka S line, opcjonalnie ze skóry
Feinnappa w kolorze szarym Rotor z kontrastowym szwem w kolorze antracytowym; do wyboru w kolorze czarnym
z kontrastowym szwem w kolorze szarym – wnętrze, tablica rozdzielcza i podsufitka w kolorze czarnym – opcjonalnie
3-ramienna, sportowa kierownica wielofunkcyjna plus S line obszyta skórą i spłaszczona u dołu – aplikacje dekoracyjne
ze szczotkowanego, matowego aluminium – nakładki na pedały i podparcie pod lewą nogę ze stali nierdzewnej

Pakiet sportowy S line – obręcze ze stopu metali lekkich
z 5 podwójnymi ramionami w kształcie gwiazdy (stylistyka S)

A5 sport – m.in. dyfuzor w kolorze nadwozia z poziomą listwą z matowosrebrnego aluminium – chromowane końcówki rur wydechowych
Więcej szczegółów na www.audi.pl

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 62 i kolejnej.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.

Wyposażenie | Pakiet S line Exterieur
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Bardziej wyrazisty.
Pakiet S line Exterieur.
Podkreśl sportowy charakter Twojego Audi A5. Pakiet S line Exterieur nada
dynamicznym liniom jeszcze bardziej zdecydowany charakter, a oryginalne detale
zaakcentują wyjątkowość samochodu.

Dyfuzor w kolorze szarym Twilight matowym – wstawki w tylnym
zderzaku o strukturze plastra miodu – chromowane końcówki rur
wydechowych

Nowy, chromowany element ozdobny z napisem S line

Pakiet S line Exterieur – m.in. przedni i tylny zderzak, boczne wloty powietrza i dyfuzor o wyrazistej, sportowej stylistyce – osłona
chłodnicy w kolorze szarym Twilight matowym – listwy na osłonie z matowosrebrnego aluminium – boczne listwy na progach
w kolorze czarnym – podświetlane listwy na progach przednich drzwi z aluminiową wstawką i logo S – emblemat S na przednich
błotnikach

Osłona chłodnicy w kolorze szarym Twilight matowym
z listwami z matowosrebrnego aluminium
Więcej szczegółów na www.audi.pl

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 62 i kolejnej.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.

Wyposażenie | S line black
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Bardziej wyjątkowy.
Audi A5 S line black.
Poznaj luksus w jego najpiękniejszej formie – w Audi A5 S line black. Ekskluzywne
detale natychmiast rzucają się w oczy i w niezwykły sposób podkreślają możliwości
Audi A5.

1

2
1 m.in. pakiet S line Exterieur – na życzenie lakier specjalny niebieski Ascari – elementy
z pakietu optycznego Czerń Titan Audi exclusive – obudowy lusterek zewnętrznych
w kolorze czarnym – folie na nadwoziu z pierścieniami Audi – szyby z dodatkową
powłoką zaciemniającą 2 wybrane elementy pakietu sportowego S line – sportowe
siedzenia przednie obszyte skórą/skórą ekologiczną w kolorze czarnym ze szwem
w kolorze niebieskim Mercato – 3-ramienna kierownica S line wielofunkcyjna plus,
spłaszczona u dołu, obszyta skórą z kontrastowym szwem w kolorze niebieskim
Mercato – aplikacje dekoracyjne karbon Atlas – elementy we wnętrzu obszyte skórą
ekologiczną ze szwem w kolorze niebieskim Mercato – nakładki na pedały i podparcie
pod lewą nogę ze stali nierdzewnej 3 20-calowe obręcze ze stopu metali lekkich
Audi Sport, z 5 ramionami w kształcie litery V i gwiazdy, w tonacji tytanu, matowe,
polerowane¹ – czerwone zaciski hamulców 4 wyraźny, sportowy spojler tylny
w kolorze czarnym

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 62 i kolejnej.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.

Więcej szczegółów na www.audi.pl
¹ Prosimy zwrócić uwagę na informacje dotyczące kół na stronie 64.

4

3

Wyposażenie | S line black | Pakiet carbon style
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2

3

Audi A5 S line black z pakietem carbon style.
Nawet wyjątkowe wyposażenie może stać się jeszcze atrakcyjniejsze. Szczególnie dobrze widać
to na przykładzie Audi A5 S line black z pakietem carbon style, oferowanym przez Oryginalne
akcesoria Audi. Obudowy lusterek zewnętrznych i tylny spojler z karbonu elegancko podkreślają
sportowy charakter samochodu. Folia z pierścieniami Audi na tylnych drzwiach i opcjonalne
aplikacje z karbonu z czerwonymi wstawkami harmonijnie uzupełniają fascynujący wygląd.

1

4

1 m.in. pakiet S line Exterieur – na życzenie lakier w kolorze szarym Quantum – z pakietem carbon style obejmującym: tylny spojler i obudowy lusterek
zewnętrznych z karbonu i folię na nadwozie z pierścieniami Audi – 20-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Audi Sport, 5-ramienne Rotor, w tonacji tytanu,
matowe, polerowane¹ – szyby z dodatkową powłoką zaciemniającą 2 dodatkowy, sportowy tylny spojler z karbonu 3 obudowy lusterek z karbonu
4 folia na nadwozie z pierścieniami Audi 5 aplikacje dekoracyjne karbon z czerwonymi wstawkami

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 62 i kolejnej.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
Prosimy zwrócić uwagę na informacje dotyczące Oryginalnych akcesoriów Audi na stronie 64. ¹ Prosimy zwrócić uwagę na informacje dotyczące kół na stronie 64.

5

Wyposażenie | Audi exclusive
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Bardziej niepowtarzalny.
Audi exclusive.
Kierownica, gałka i osłona dźwigni skrzyni biegów obszyte skórą Audi w kolorze
czarnym ze szwem w kolorze srebrnym Diamant

Zmień Twoje Audi A5 w unikat – tak niepowtarzalny, jak Ty. Dzięki ofercie Audi exclusive,
obejmującej szeroki wybór tapicerek skórzanych i lakierów specjalnych, stworzysz dokładnie
taki samochód, jaki chcesz.

Tapicerka skórzana ze skóry Feinnappa Audi exclusive z przednimi siedzeniami sportowymi S
w kolorze srebrnym Diamant / niebieskim Ozean ze szwem w kolorze niebieskim Ozean –
kierownica i gałka dźwigni zmiany obszyte skórą Audi exclusive w kolorze czarnym z kontrastowym
szwem w kolorze srebrnym Diamant – aplikacje dekoracyjne z karbonu ze wstawkami – elementy
poszycia drzwi w kolorze srebrnym Diamant – dywaniki Audi exclusive z lamówką w kolorze
niebieskim Ozean, obszycie i szew kontrastowy w kolorze srebrnym Diamant

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 62 i kolejnej.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
¹ Prosimy zwrócić uwagę na informacje dotyczące kół na stronie 64. ² Informacje o parametrach technicznych opon znajdują się na stronie 64.

Audi A5 Coupé w kolorze specjalnym Audi exclusive szarym Suzuka metalik – 5-ramienne obręcze ze stopu metali lekkich Audi Sport, stylistyka Rotor, w tonacji tytanu,
matowe, polerowane¹, rozmiar 9 J x 20, opony 265/30 R 20²

Wyposażenie | Lakiery
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szary Daytona
perłowy

srebrny Florett
metalik

niebieski Turbo

niebieski Navarra
metalik

zielony Gotland
metalik¹

brązowy Argus
metalik¹

czerwony Matador
metalik

lakier specjalny
Audi exclusive
pomarańczowy
Samoa metalik

Czyste piękno.
Wybierz kolor lakieru, który najbardziej pasuje do Twojego charakteru.
Możesz być przy tym pewien doskonałej jakości, ponieważ nadwozie
Twojego samochodu pokrywa powłoka lakiernicza składająca się
z czterech warstw. Wszystko po to, aby lakier nie tylko dobrze wyglądał,
lecz także był optymalnie zabezpieczony przed wpływami środowiska
przez cały okres eksploatacji samochodu.

szary Manhattan
metalik

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 62 i kolejnej.
Więcej kolorów lakierów na www.audi.pl

Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
¹ Tylko w połączeniu z lakierami specjalnymi Audi exclusive.

Wyposażenie | Obręcze
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Solidne podstawy.
Z obręczami Audi podkreślisz indywidualny styl Twojego Audi A5. Wybierz te, które najbardziej odpowiadają
Twojemu charakterowi. Niezależnie, które z nich wybierzesz, obręcze Audi zadbają o Twoje bezpieczeństwo
– w tym celu poddawane są specjalnym testom gwarantującym ich wysoką jakość.

19-calowe obręcze ze stopu metali
lekkich, 5-ramienne Cavo (stylistyka S),
szare, częściowo polerowane¹

18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich
5-ramienne, z podwójnymi ramionami
w kształcie gwiazdy (stylistyka S)
19-calowe obręcze ze stopu metali lekkich
Audi Sport, 5-ramienne Pylon, w tonacji tytanu,
matowe, polerowane¹

19-calowe obręcze ze stopu
metali lekkich, 5-ramienne,
z równoległymi ramionami
19-calowe obręcze ze stopu metali lekkich
wieloramienne, szare, częściowo polerowane¹

20-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Audi Sport
5-ramienne, stylistyka Rotor, w tonacji tytanu, matowe,
polerowane¹

20-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Audi Sport,
5-ramienne, z ramionami w kształcie gwiazdy, w tonacji
tytanu, matowe, polerowane¹

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 62 i kolejnej.
Więcej obręczy na www.audi.pl

Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
¹ Prosimy zwrócić uwagę na informacje dotyczące kół na stronie 64.

| Tapicerki
Wyposażenie
Wyposażenie| Tapicerki
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Oryginalne akcesoria Audi
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Tak indywidualne,
jak Twoje życie.
Ponadczasowy design i zachwycające możliwości to cechy
charakterystyczne Audi A5, które można dodatkowo podkreślić
Oryginalnymi akcesoriami Audi. Niezależnie, czy w pulsującym
życiem mieście czy na krętych drogach: optyczne i funkcjonalne
elementy wprowadzą dodatkowe, indywidualne akcenty i podniosą
poziom komfortu. Oryginalne akcesoria Audi to wysoka jakość,
niezawodność i doskonałe dopasowanie do Twojego Audi A5.

Obudowy lusterek zewnętrznych z wysokiej jakości
karbonu. Podkreślają sportowy charakter
samochodu

Szczegółowe informacje dostępne
w katalogu Oryginalnych akcesoriów
i u Partnerów Audi

Dywaniki tekstylne Premium – idealnie dopasowane.
Wykonane z wytrzymałego, gęstego weluru. Z logo A5

Etui do ładowania indukcyjnego – pozwala na
bezprzewodowe ładowanie Apple iPhone (generacji 5–7).
Posiada certyfikat Apple (MFi)

Zimowe obręcze ze stopu metali lekkich Ramus, 5-ramienne – 8,5 J x 19, dostępne w kolorze czarnym z połyskiem lub srebrnym Brillant (zdjęcie powyżej).
Przedni spojler – sygnalizuje moc. Fabrycznie gruntowany. Za dopłatą możliwość pokrycia lakierem w wybranym kolorze.
Poszerzone progi – podkreślają dynamiczny wygląd boków nadwozia i nadają mu indywidualny styl.
Belki bagażnika dachowego – do montażu różnych przystawek; łatwe do zamontowania, zabezpieczone przed kradzieżą (maksymalna masa belek,
przystawek i ładunku – patrz Instrukcja samochodu).
Pojemniki na narty i bagaż – w stylistyce Audi, zamykane na zamek, otwierane z dwóch stron. Dostępne w kolorach czarnym Brillant i szarym Platinum
z bocznym elementem w kolorze czarnym Brillant (zdjęcie powyżej) oraz w pojemnościach: 300 l, 360 l i 405 l (zdjęcie powyżej).

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 62 i kolejnej.
Prosimy zwrócić uwagę na informacje dotyczące Oryginalnych akcesoriów Audi na stronie 64. Produkty Oryginalnych akcesoriów Audi są dostępną jako opcja za dopłatą ofertą AUDI AG.

Fascynacja Audi
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Fascynacja Audi A5.
Więcej informacji online.
Poznaj świat Audi A5. Więcej informacji,
więcej możliwości personalizacji i więcej
luksusu na www.audi.pl
Zeskanuj kod QR
smartfonem lub
tabletem i poznaj
świat Audi A5. Koszty
połączenia według
taryfy operatora.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 62 i kolejnej.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
¹ Dostępność usług może się różnić w zależności od modelu i wyposażenia. Warunkiem korzystania z niektórych usług jest Audi connect. Więcej informacji o myAudi na www.audi.com/myaudi,
informacje o Audi connect na www.audi.com/connect. ² Nazwa i logo Google są zastrzeżonymi markami Google Inc.

Aplikacja myAudi¹
Z jedną aplikacją możesz w każdej chwili sprawdzić
informacje dotyczące Twojego samochodu i serwisu,
zaplanować trasy i przesłać je do samochodu.
Aplikację myAudi pobierzesz bezpłatnie App Store
i Google Play Store™². Aplikacja jest dostępna na iOS i Android.

Dane techniczne
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Model

Model

Audi A5 35 TFSI

Audi A5 40 TFSI

Audi A5 45 TFSI quattro

Audi A5 40 TDI

(110 kW)

(140 kW)

(180 kW)

(140 kW)¹

rzędowy, 4-cylindrowy silnik benzynowy

rzędowy, 4-cylindrowy silnik benzynowy

rzędowy, 4-cylindrowy silnik benzynowy

rzędowy, 4-cylindrowy silnik wysokoprężny

z bezpośrednim wtryskiem, turbosprężarką

z bezpośrednim wtryskiem, turbosprężarką

z bezpośrednim wtryskiem, turbosprężarką

z systemem wtrysku Common Rail

i systemem Audi valvelift

i systemem Audi valvelift

i systemem Audi valvelift

i turbosprężarką

(liczba zaworów na cylinder)

1984 (4)

1984 (4)

1984 (4)

1968 (4)

Maks. moc¹ w kW przy min¯¹

110/3900–6000

140/4200–6000

180/5000–6500

140/3800–4200

270/1350–3900

320/1450–4200

370/1600–4300

400/1750–3000

Typ silnika

Pojemność w cm³

Audi S5 TDI

(140 kW)¹

(255 kW)¹

rzędowy, 4-cylindrowy silnik wysokoprężny

6-cylindrowy silnik wysokoprężny w układzie V

z systemem wtrysku Common Rail

z systemem wtrysku Common Rail

i turbosprężarką

i turbosprężarką

(liczba zaworów na cylinder)

1968 (4)

2967 (4)

Maks. moc¹ w kW przy min¯¹

140/3800–4200

255/3850–3850

400/1750–3000

700/2500–3100

Typ silnika

Pojemność w cm³

Maks. moment obrotowy w Nm
przy min¯¹

Objaśnienia

Audi A5 40 TDI quattro

Maks. moment obrotowy w Nm
przy min¯¹

Przeniesienie napędu

Przeniesienie napędu

Napęd

napęd na oś przednią

napęd na oś przednią

napęd na cztery koła quattro z technologią ultra

napęd na oś przednią

Napęd

napęd na cztery koła quattro

napęd na cztery koła quattro

Skrzynia biegów

[7-stopniowa S tronic]

[7-stopniowa S tronic]

[7-stopniowa S tronic]

[7-stopniowa S tronic]

Skrzynia biegów

[7-stopniowa S tronic]

[8-stopniowa tiptronic]

Masa/pojemność

Coupé

Sportback

Coupé

Sportback

Coupé

Sportback

Coupé

Sportback

Masa/pojemność

Coupé

Sportback

Coupé

Sportback

Masa własna² w kg

[1525]

[1560]

[1525]

[1560]

[1605]

[1645]

[1565]

[1595]

Masa własna² w kg

[1645]

[1680]

[1835]

[1870]

Dop. masa całkowita w kg

[1965]

[2065]

[1965]

[2055]

[2035]

[2150]

[2015]

[2125]

Dop. masa całkowita w kg

[2085]

[2200]

[2270]

[2380]

Maks. obciążenie dachu/na haku w kg

[75/80]

[90/80]

[75/80]

[90/80]

[75/80]

[90/80]

[75/80]

[90/80]

Maks. obciążenie dachu/na haku w kg

[75/80]

[90/80]

[75/80]

[90/80]

bez hamulców

[750]

[750]

[750]

[750]

[750]

[750]

[750]

[750]

bez hamulców

[750]

[750]

[750]

[750]

przy 12% wzniesieniu

[1500]

[1500]

[1500]

[1500]

[1700]

[1700]

[1700]

[1700]

przy 12% wzniesieniu

[1800]

[1800]

[1900]

[1900]

przy 8% wzniesieniu

[1700]

[1700]

[1700]

[1700]

[1900]

[1900]

[1900]

[1900]

przy 8% wzniesieniu

[2000]

[2000]

[2100]

[2100]

[58/12]

[58/12]

[58/12]

[58/12]

Dop. masa holowanej przyczepy³ w kg

Dop. masa holowanej przyczepy³ w kg

Pojemność zbiornika paliwa/AdBlue®⁴
ok. w l

Pojemność zbiornika paliwa/AdBlue®⁴
[54]

[54]

[54]

[54]

[58]

[58]

[40/12]

[40/12]

Prędkość maks. w km/h

[225]

[223]

[241⁵]

[241⁵]

[250⁵]

[250⁵]

[241]

[241]

Prędkość maks. w km/h

[235]

[235]

[250⁵]

[250⁵]

Przyspieszenie 0–100 km/h w s

[8,9]

[9,1]

[7,3]

[7,5]

[5,8]

[6,0]

[7,7]

[7,9]

Przyspieszenie 0–100 km/h w s

[7,4]

[7,6]

[4,8]

[4,9]

Rodzaj paliwa

benzyna bezołowiowa 95-oktanowa⁶

benzyna bezołowiowa 95-oktanowa⁶

benzyna bezołowiowa 95-oktanowa⁶

olej napędowy⁷

Rodzaj paliwa

olej napędowy⁷

[7,4–6,7]

[7,4–6,8]

[7,4–6,7]

[7,4–6,8]

[7,9–7,3]

[8,0–7,4]

[5,9–5,2]

[6,0–5,3]

cykl mieszany

[167–152]

[168–155]

[167–152]

[168–155]

[180–165]

[182–167]

[154–137]

[157–139]

Norma emisji spalin

[EU6]

[EU6]

[EU6]

[EU6]

[EU6]

[EU6]

[EU6]

[EU6]

Osiągi/zużycie paliwa

Osiągi/zużycie paliwa

Zużycie paliwa⁸ w l/100 km
cykl mieszany

ok. w l

olej napędowy⁷

Zużycie paliwa⁸ w l/100 km

Poziom emisji CO₂⁸ w g/km

cykl mieszany

[6,4–5,9]

[6,4–6,0]

[7,2–6,9]

[7,3–6,9]

cykl mieszany

[167–153]

[169–156]

[187–179]

[190–181]

Norma emisji spalin

[EU6]

[EU6]

[EU6]

[EU6]

Poziom emisji CO₂⁸ w g/km

[ ] Dane dla automatycznej skrzyni biegów S tronic/tiptronic. Objaśnienia ¹ do ⁸ podane są na stronie 63.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.

¹ Wartości zmierzone zgodnie z procedurą pomiarową UN-R 85 (w aktualnie obowiązującej
wersji).
² Masa własna pojazdu z kierowcą 75 kg i wypełnionym w 90% zbiornikiem paliwa (zgodnie
z Rozporządzeniem Komisji (UE) 1230/2012 w aktualnie obowiązującej wersji).
Wyposażenie dodatkowe może zwiększyć masę własną i współczynnik oporu powietrza,
przez co może odpowiednio ulec zmniejszeniu ładowność względnie prędkość maksymalna.
³ Wraz ze wzrostem wysokości n.p.m. mogą ulec zmniejszeniu osiągi silnika. Począwszy od
1000 m n.p.m. i dla każdego następnego 1000 m należy odpowiednio odjąć 10% masy
zestawu holującego (dopuszczalna masa holowana + masa całkowita pojazdu holującego).
Obowiązująca wartość masy holowanej dotyczy haka holowniczego montowanego
fabrycznie.
⁴ Uzupełnianie oddzielnego zbiornika AdBlue® zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na
ekranie komputera pokładowego; zalecamy napełnianie zbiornika AdBlue u Partnera Audi.
AdBlue jest znakiem zastrzeżonym Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA).
⁵ Ograniczona elektronicznie.
⁶ Zaleca się stosowanie benzyny bezołowiowej bezsiarkowej 95-oktanowej zgodnie z normą
DIN EN 228. W przypadku braku dostępności można stosować benzynę bezołowiową
bezsiarkową 91-oktanową, która może jednak spowodować nieznaczne obniżenie osiągów
silnika. Dopuszczalne jest także stosowanie benzyny bezołowiowej 95-oktanowej z domieszką
etanolu nieprzekraczającą 10% (E10). Wartości zużycia paliwa odnoszą się do benzyny
95-oktanowej zgodnie z dyrektywą 692/2008/EG.
⁷ Zaleca się stosowanie oleju napędowego bezsiarkowego zgodnie z normą DIN EN 590.
W przypadku braku dostępności: olej napędowy zgodny z DIN EN 590.
⁸ Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej
muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w Rozporządzeniu
Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej
realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ w porównaniu do stosowanej do tej pory
metody NEDC. Dane na podstawie świadectw homologacji typu. Zużycie paliwa i emisja CO₂
zostało określone zgodnie z procedurą WLTP.

Dane techniczne

64

Wskazówka prawna dotycząca Oryginalnych akcesoriów Audi
Oryginalne akcesoria Audi są opcjonalną, dostępną za dopłatą ofertą AUDI AG. Akcesoria nie były uwzględniane
przy określaniu wartości zużycia paliwa i emisji, w związku z czym ich montaż jest możliwy dopiero po pierwszej
rejestracji samochodu.
Ważna wskazówka
Informacje o obręczach kół: polerowane, frezowane, szlifowane lub częściowo polerowane obręcze ze stopu
metali lekkich nie powinny być stosowane w zimowych warunkach drogowych. Metoda wykonania powierzchni
zewnętrznej obręczy nie gwarantuje wystarczającego zabezpieczenia przed korozją. Sól drogowa lub podobne
środki mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenie obręczy.
Klasyfikacja wg parametrów opon
Tabela przedstawia klasyfikację opon według efektywności zużycia paliwa, przyczepności do mokrego podłoża
i zewnętrznego hałasu toczenia dla różnych rozmiarów opon oferowanych w modelach Audi A5 Coupé,
Audi A5 Sportback, Audi S5 Coupé i S5 Sportback.
Klasa

Klasa

Klasa emisji hałasu

efektywności

przyczepności do

zewnętrznego

zużycia paliwa

mokrego podłoża

205/60 R16

C–B

B–A

72–70

225/50 R 17

C–B

B–A

72–69

245/40 R 18

E–B

B–A

72–70

255/35 R 19

E

B–A

73–66

–

265/30 R 20

E

B

74–68

–

Rozmiar
opony

Opony letnie

–

Zamówienie opony ściśle określonego producenta jest niemożliwe.
Informacje o oponach oferowanych na polskim rynku u Partnerów Audi.

Wyposażenie Audi A5 Coupé przedstawionego na stronach 4–13:
lakier: szary Manhattan metalik
obręcze kół: ze stopu metali lekkich, wieloramienne, szare, częściowo polerowane¹
siedzenia/tapicerka: siedzenia sportowe z przodu obszyte skórą Feinnappa w kolorze czerwonym Arras
aplikacje dekoracyjne: drewno dąb szary Naturell
inne elementy wyposażenia: Audi design selection, pakiet S line Exterieur
Wyposażenie Audi S5 Coupé przedstawionego na stronach 14–19:
lakier: niebieski Turbo
obręcze kół: ze stopu metali lekkich, 5-ramienne Cavo (stylistyka S), szare, częściowo polerowane¹
siedzenia/tapicerka: siedzenia sportowe S z przodu obszyte skórą Feinnappa w kolorze szarym Rotor
aplikacje dekoracyjne: karbon Atlas
Wyposażenie Audi A5 Sportback przedstawionego na stronach 20–29:
lakier: czerwony Matador
obręcze kół: ze stopu metali lekkich, 5-ramienne
siedzenia/tapicerka: siedzenia sportowe z przodu obszyte skórą Feinnappa w kolorze beżowym Atlas
aplikacje dekoracyjne: aluminium Trimaran
inne elementy wyposażenia: Audi design selection, pakiet S line Exterieur
Wyposażenie Audi S5 Sportback przedstawionego na stronach 30–33:
lakier: niebieski Turbo
obręcze kół: ze stopu metali lekkich, 5-ramienne Cavo (stylistyka S), szare, częściowo polerowane¹
siedzenia/tapicerka: siedzenia sportowe z przodu obszyte skórą Feinnappa w kolorze szarym Rotor
aplikacje dekoracyjne: karbon Atlas

Wskazówki prawne dotyczące nawigacji i Infotainment Audi connect
z własną kartą SIM klienta
Korzystanie z usług Audi connect jest możliwe tylko w połączeniu
z opcjonalnym systemem nawigacji i Audi connect (z opcją telefonu –
w zależności od modelu). Dodatkowo, w zależności od modelu samochodu,
konieczna jest karta SIM z opcją transmisji danych, a do korzystania z LTE¹ –
także z opcją transmisji LTE, oraz – w przypadku telefonu samochodowego –
karta SIM z opcją telefoniczną i transmisji danych względnie smartfon
z Bluetooth i remote SIM Access Profile (rSAP)². Warunkiem korzystania
z usług online jest posiadanie umowy z operatorem sieci telefonii komórkowej
oraz dostępność sieci w danym regionie. W zależności od taryfy opłat za
korzystanie z sieci telefonii komórkowej, pobieranie danych z Internetu,
zwłaszcza za granicą, może wiązać się z dodatkowymi kosztami; z uwagi
na dużą objętość danych zalecany jest stały abonament z opcją transmisji
danych.
Dostęp i korzystanie z usług Audi Navigation i Infotainment jest zależne od
kraju, w którym jest oferowane. Usługi są udostępniane bezpłatnie przez
okres 3 miesięcy od daty zakupu samochodu. Jeżeli usługi Audi connect
opierają się na usługach innych operatorów, Audi nie ponosi odpowiedzialności
za stałą dostępność tych usług. Odpowiedzialność za dostępność spoczywa
na zewnętrznych dostawcach usług. Po 24 miesiącach od daty zakupu
samochodu umowa na usługi Audi connect przedłuża się jednorazowo
nieodpłatnie o 12 miesięcy. O rezygnacji z przedłużenia prosimypoinformować
nas pisemnie na adres:
AUDI AG
Kundenbetreuung Deutschland
85045 Ingolstadt
E-Mail: kundenbetreuung@audi.de
Tel.: +49800 28347378423
Informacji o możliwościach przedłużenia udzielają Partnerzy Audi.
W zależności od modelu samochodu, Audi connect umożliwia dostęp
do usług Google i Twitter. Dostępność tych usług uzależniona jest od
operatorów portali Google i Twitter. Więcej informacji o Audi connect
dostępnych jest na www.audi.com/connect i u Partnerów Audi;
informacje o taryfach dostępne są u operatorów sieci komórkowych.

Wskazówki prawne dotyczące nawigacji i Infotainment Audi connect
z zainstalowaną na stałe w samochodzie kartą SIM
Korzystanie z usług Audi connect jest możliwe tylko w połączeniu
z opcjonalnym systemem nawigacji. Usługi Audi connect świadczone są
przez AUDI AG/importerów. Transmisja danych dla usług Audi connect
następuje na podstawie umowy z operatorem telefonii komórkowej przez
zainstalowaną na stałe w samochodzie kartę SIM. Koszty transmisji
danych są zawarte w cenie usług Audi connect. Koszty hotspotu WLAN
i online media streaming oraz innych usług oferowanych przez aplikację
Audi Smartphone nie są zawarte w cenie. Transmisję danych dla hotspotu
WLAN i online media streaming oraz innych usług oferowanych przez
aplikację Audi Smartphone można zamówić dodatkowo w oparciu o płatną
umowę z wybranym operatorem sieci komórkowej. Informacje o taryfach
i zamawianiu podane są na www.audi.com/myaudi.
Alternatywnie transmisja danych może następować przez własną kartę SIM
klienta umieszczoną w porcie kart SIM. W połączeniu z opcjonalnym Audi
phone box, dla korzystania ze zintegrowanych funkcji telefonu konieczny jest
smartfon z Bluetooth i remote SIM Access Profile (rSAP)². Po włożeniu
dodatkowej karty SIM do portu kart lub połączeniu przez rSAP, wszystkie
przesyły danych dla usług Audi connect oraz hotspotu WLAN będą
następowały przez dodatkową kartę SIM. Związane z tym koszty będą
rozliczane wyłącznie przez dodatkową kartę SIM.
Dostęp i korzystanie z usług Audi connect nawigacja i Infotainment jest
zależne od kraju, w którym jest oferowane. Usługi są udostępniane na
3-miesięczny okres próbny od daty pierwszej rejestracji samochodu. Okres
ten kończy się automatycznie po upływie 3 miesięcy. W przypadku zakupu
licencji na Audi connect nawigacja i Infotainment te 3 miesiące nie są
wliczane do łącznego okresu korzystania z usług Audi connect. Usługi są
udostępniane przez okres 1 roku od daty zakupu samochodu. Jeżeli usługi
Audi connect opierają się na usługach innych operatorów, Audi nie ponosi
odpowiedzialności za stałą dostępność tych usług. Odpowiedzialność za
dostępność spoczywa na zewnętrznych dostawcach usług. Po 24 miesiącach
od daty zakupu samochodu umowa na usługi Audi connect przedłuża się
jednorazowo nieodpłatnie o 12 miesięcy. O rezygnacji z przedłużenia
prosimy poinformować nas pisemnie na adres:
AUDI AG
Kundenbetreuung Deutschland
85045 Ingolstadt
E-Mail: kundenbetreuung@audi.de
Tel.: +49800 28347378423

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 62 i kolejnej.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
¹ Prosimy zwrócić uwagę na informacje dotyczące kół na tej stronie.

¹ Wymagana umowa na korzystanie ze standardu LTE. Informacji o dostępności i korzystaniu z LTE udzielają Partnerzy Audi.
² Informacje o kompatybilnych modelach telefonów komórkowych dostępne są u Partnerów Audi lub na www.audi.com/bluetooth.

Informacji o możliwościach przedłużenia udzielają Partnerzy Audi.
W zależności od modelu samochodu, Audi connect umożliwia dostęp
do usług Google i Twitter. Dostępność tych usług uzależniona jest od
operatorów portali Google i Twitter. Więcej informacji o Audi connect
dostępnych jest na www.audi.com/connect i u Partnerów Audi;
informacje o taryfach dostępne są u operatorów sieci komórkowych.
Informacje prawne dotyczące usługi Audi connect Wzywanie pomocy
i serwis oraz Zarządzanie pojazdem
Usługi realizowane są poprzez wbudowaną w samochodzie kartę SIM.
Koszty połączeń telefonicznych i transmisji danych są zawarte w cenie usług.
Oferowane przez Audi usługi są dostępne tylko na obszarach objętych
zasięgiem sieci komórkowej wybranych przez Audi operatorów. Usługi Audi
connect Wzywanie pomocy, Wzywanie pomocy drogowej, Serwis powypadkowy
Audi i Ustalania terminu wizyty w warsztacie są dostępne przez 10 lat od
daty zakupu samochodu w następujących krajach: Austria, Belgia, Bułgaria,
Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Lichtenstein,
Litwa, Luksemburg, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia,
Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Informacji o terminie wprowadzenia w innych krajach europejskich
oraz o dostępności wyposażenia dodatkowego udzielają Partnerzy Audi.
Usługi Audi connect Zarządzanie pojazdem są dostępne bezpłatnie
przez 3 miesiące od daty odebrania samochodu i mogą zostać odpłatnie
przedłużone.
Inne wskazówki
Zakłócenia w działaniu usług mogą być spowodowane siłą wyższą,
regulacjami prawnymi w danym kraju oraz okolicznościami technicznymi
i innymi, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania instalacji AUDI AG,
dostawców lub administratorów sieci (np. konserwacje, naprawy,
aktualizacje oprogramowania, rozszerzenia). AUDI AG podejmie wszelkie
działania, aby niezwłocznie usunąć zakłócenia lub przyspieszyć ich usuwanie.
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Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 62 i kolejnej.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
¹ Specyfikacje techniczne odnoszą się do samochodu w wersji podstawowej bez uwzględnienia opcji specyficznych dla danego kraju i wybranego wyposażenia dodatkowego.

1031

4733

Wartości w milimetrach

1384

****

101

945

5*

Podane wymiary dotyczą masy własnej pojazdu. Pojemność bagażnika¹: 480 l. Średnica zawracania: ok. 11,7 m.
* Maksymalna odległość między siedziskiem a podsufitką. ** Szerokość na wysokości łokci.
*** Szerokość na wysokości ramion. **** Wysokość z anteną dachową wynosi 1395 mm.
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Audi S5 Sportback

920

1368

100

5*

945

Podane wymiary dotyczą masy własnej pojazdu. Pojemność bagażnika¹: 465 l. Średnica zawracania: ok. 11,5 m.
* Maksymalna odległość między siedziskiem a podsufitką. ** Szerokość na wysokości łokci.
*** Szerokość na wysokości ramion.
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**
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Audi S5 Coupé
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1448
***
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Wyposażenie

1079

**
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***
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Najważniejsze cechy

1031

101

100

1846

2764

**

878

1496
***
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S5 Sportback
1587

**

14

920

S5 Coupé

5*

4
5*

Podane wymiary dotyczą masy własnej pojazdu. Pojemność bagażnika¹: 480 l. Średnica zawracania: ok. 11,7 m.
* Maksymalna odległość między siedziskiem a podsufitką. ** Szerokość na wysokości łokci.
*** Szerokość na wysokości ramion. **** Wysokość z anteną dachową wynosi 1398 mm.

A5 Coupé
A5 Sportback

Wartości w milimetrach

1477
***
1414

Podane wymiary dotyczą masy własnej pojazdu. Pojemność bagażnika¹: 465 l. Średnica zawracania: ok. 11,5 m.
* Maksymalna odległość między siedziskiem a podsufitką. ** Szerokość na wysokości łokci.
*** Szerokość na wysokości ramion.

Audi A5 Sportback

****

Wartości w milimetrach

1386

Audi A5 Coupé

1371

2

AUDI AG
Auto-Union-Straße 1
85045 Ingolstadt
www.audi.com
Stan: lipiec 2019

Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub
parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą
ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia
w rozumieniu art. 5561 § 2 Kodeksu cywilnego. Marka Audi zastrzega sobie możliwość wprowadzenia
zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji
przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne.
Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie
parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane w niniejszym katalogu
są aktualne na dzień składania materiału do druku.
W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Audi.
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