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A5_S5_Sportback_Fas77_2016_03.indd   3 26.04.16   12:05



A5_S5_Sportback_Fas77_2016_03.indd   4 26.04.16   12:05



Audi A5 Sportback

A5
Audi A5 Sportback

Heyecan duymak için bazen bir göz açıp kapayacak kadar kısa 
bir an yeter. Fazlasını yaşamaya ihtiyaç duymayacağınız böyle 
bir anı hissetmeniz için Audi A5 Sportback’e bir bakışınız yeterli 
olacaktır. Yaklaştıkça size her anı farklı yaşatacak tamamı 
 yeniden yorumlanmış bir Coupé karakteriyle karşılaşırsınız.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 88’den itibaren 
bulabilirsiniz.

Bir bakışta 

büyüleyen görünüm

A5_S5_Sportback_Fas77_2016_03.indd   5 26.04.16   12:05



6

Audi A5 Sportback ne tür bir araçtır? Bir Coupé midir? Bir Avant mıdır? Bu araç bilinen sınıflara hiç uymamaktadır. O tamamen kendine özel bir sınıf 
olan beş kapılı bir Coupé’i sergilemektedir. Tasarımı uzun ve üç boyutlu görünümüyle öne çıkan motor kaputundan arka uca varana kadar iki kapılı klasik 
bir görünümü vurgulamaktadır. Çarpıcı özgün çizgiler araca ayrı bir görünüm ve duruş vermektedir. Düz tavan, çerçevesiz kapılar üzerinde şıklığı ile öne 
çıkmakta, sportif omuz çizgisi büyük jantlara dikkatleri üzerine çeken bir görünüm vermektedir.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 88’den itibaren bulabilirsiniz.
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Audi A5 Sportback’in gücünü açığa çıkaran şık tavan çizgisi düz görünümlü arka bölüme kadar uzanmaktadır. 
Özellikle yan omuz çizgisiyle tampon kenarı arasında görsel bir bütünlük sağlayan arka farlar büyüleyici bir 
görünüm sunmaktadırlar. Arka tamponun yatay çizgisi tasarımdaki kararlılığı vurgulamakta, kademeli renkli 
difüzör aksesuarı bir dinamizim katmaktadır. Sis farları parlak siyah bir spoyler dudak içinde yer almaktadır. 
LED teknolojisinde entegre edilmiş gündüz farı ışığı ile birlikte opsiyonel Xenon farlar çarpıcı görünümüyle 
bakışları üzerine çekmektedir. Şık motor kaputu çizgisi aracı daha hafif ve daha sportif yaparken Singleframe 
heykelsi yapısıyla güven veren bir görünüm uyandırmaktadır.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 88’den itibaren bulabilirsiniz.
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Normal bir sürüş esnasında bir anda büyük bir sorun ile karşı karşıya kalınabilmektedir. Bunun üstesinden gelebilmek için en iyi seçenek tehlikeli durumların zamanında 
görülebilmesi ve mümkün olduğunca önlenebilmesidir. Bunun için A5 Sportback’de geniş kapsamlı asistan sistemler bulunmaktadır. Opsiyon olarak örneğin Audi active 
lane assist istemeden şeritten çıktığında sürücüyü uyarır ve acil durumlarda yumuşak bir şekilde direksiyona müdahale eder. Bunun yanı sıra opsiyonel Audi side assist 
aracın sol ve sağ yan bölgeleri ile arkasını gözlemler ve örneğin şerit değiştirirken yan şeritteki başka bir aracın hemen yanında olup olmadığını bildirir. 

Çok daha rahat mı yoksa sportif mi olmak istiyorsunuz, Audi drive select aracınızı o an kendinizi nasıl hissediyorsanız ona göre kullanmanızı sağlar. Bu sistem ile birlikte 
opsiyonel olarak ayrıca seçilen her bir moda kendini uyarlayan ve böylece daha sakin bir yolculuk ya da direksiyon komutlarının daha çabuk uygulanmasını sağlayan dinamik 
direksiyon alınabilir. 

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 88’den itibaren bulabilirsiniz.
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Her yeni kilometre Audi A5’in gücünü kanıtlar ve her yolculuğu heyecanlı bir serüvene 
 dönüştürür. Geniş motor yelpazesi sağladığı yüksek kuvvet ve güçlü çekiş ile kendini göster-
mektedir. Tüm benzinli motorlar ekonomik TFSI teknolojisini kullanır ve günümüzde tüm 
dünyadaki en ekonomik ve en temiz püskürtmeli motorlardandır. Sportifliği ve verimliliği dizel 
motorlar da bir araya getirmektedir. TDI teknolojisi sayesinde yüksek tork kuvvetlerini düşük 
yakıt tüketimi ile birlikte sunmaktadırlar. 

Her tekerleğe ayrı tork kumanda eden ve kendini kilitleyen orta diferansiyeli olan sürekli 
dört tekerden çekiş sistemli quattro ataklık konusunda yeni standartlar oluşturmakta ve 
 çitayı daha yükseklere taşımaktadır. Sistem çekiş kuvvetini asimetrik ve dinamik olarak dört 
tekere dağıtmakta ve mükemmel çekiş sağlamaktadır. Arzu ettiğiniz takdirde spor diferansi-
yelli quattro ile virajları daha kolay almayı yaşarsınız. Standart elektrikli mekanik servo direk-
siyon hıza bağlı olarak çalışır ve daha fazla direksiyon hassasiyeti ve daha yüksek direksiyon 
konforu sağlar. Bunun dışında aktif direksiyon desteği ile park etmek istediğinizde yakıttan 
başka hiçbir şey istemez. 

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 88’den itibaren bulabilirsiniz.

A5_S5_Sportback_Fas77_2016_03.indd   12 26.04.16   12:05



A5_S5_Sportback_Fas77_2016_03.indd   13 26.04.16   12:05



14

A5_S5_Sportback_Fas77_2016_03.indd   14 26.04.16   12:05



LED gündüz far ışığı barındıran opsiyonel ince Xenon plus ön farlar ön bölgeye 
gücü yansıtan A5’e özgü bir görünüm vermektedir. Bagaj kapağına entegre 
edilmiş fren lambası aracın görünümündeki estetiği öne çıkarır. Fren lambasının 
LED teknolojisi buna ilaveten alışılagelmiş lambalardan daha hızlı tepki verir. 
Araç frenlendiğinde araçlar daha erken uyarılır. 

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 88’den itibaren bulabilirsiniz.

Audi A5 Sportback
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İç mekan şıklığı ve sportifliği ile parlamaktadır. İç görünüm çok uyumludur ve yaşamınızı güzelleştirecek 
bir ortam sunar. Seçilen malzemeler yüksek işçilik kalitesini görebileceğiniz ve özellikle hissedebileceğiniz 
şekilde öne çıkarır.

Farklı kalitede direksiyonlar, çok çeşitli renkler ve mükemmel krom aksesuarlar bu duyguyu coşkuyla 
yaşamanızı sağlar. Standart 3 kollu spor deri direksiyon yine deri olan ergonomik tasarımlı vites topu-
zunda olduğu gibi elinize kavrayacak şekilde oturur.

Opsiyonel MMI navigasyon plus, entegre edilmiş joystick fonksiyonlu MMI döndürüp bastırmalı düğme 
ile içgüdüsel olarak kullanılır. MMI navigasyon plus ile birlikte ayrıca 3 boyutlu harita gösterimi ve 
müzik ile medya dosyaları için sabit diski olan yüksek kaliteli bir 7 inç ekran bulunmaktadır. Hatta 
 kullanımınıza Audi connect ve araç telefonu ile birlikte kendine özgü bir Wi-Fi de sunulmaktadır. 
 Bunun dışında Audi connect tarafından desteklenen çok sayıda hizmet kullanabilirsiniz.
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Bir Coupé’ye bindiğinizde Audi A5 Sportback’in geniş yer sunumu karşısında şaşıracak ve en ince ayrıntısına kadar tasarlanmış iç 
mekanının boyutlarını ve farklı kalitede ayrıntılarını yaşayacaksınız. 4 veya opsiyonel olarak 5 koltuğun yüksek konfor ve güçlü bir 
yer tutuşu sağladığını göreceksiniz. Arzu ettiğiniz takdirde havalandırmalı ve ısıtmalı ön klimalı konfor koltuklarda yer alacaksınız. 
Çok sayıda koltuk döşemeleriyle iç mekanda daha değişik ortamlar yaratacak ve opsiyonel silk nappa deri ile çok daha fazla koltuk 
konforu sağlayacaksınız. Yüksek kaliteli gümüş gri mikro metalik plastik, paslanmaz çelik dokuma, alüminyum veya çok asil ahşap 
türleri arasından seçeceğiniz mükemmel aksesuarlar iç mekanı daha da şık yapacaktır. 

Uzun mesafelerde rahat bir yolculuk yapmak için arka bölümde de olağanüstü boş yer bulunmaktadır. 1.000 mm uzunluğunda 
boylamasına yükleme genişliğinin olduğu geniş hacimli bagaj olan olağanüstü değişik şekilde kullanılabilmektedir. Asimetrik 
 ayrılabilir ve katlanabilir arka koltuk sırası sayesinde bagaj hacmi çok çabuk şekilde 480 litreden 1.283 litreye genişletilebilmek-
tedir. Çıkarılabilir kayak ve Snowboard çantası dahil bagajdan iç mekana olan opsiyonel boylamasına yükleme düzeni ilerdeki 
 taşımalarınızı dert etmeden rahatça yapabilecek şekilde uzun eşyaları yüklemenizi kolaylaştıracaktır.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 88’den itibaren bulabilirsiniz.

Audi A5 Sportback
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S5
Audi S5 Sportback

Sportiflik için 

büyük sözler yerine

sadece bir harf yeter: S

S amblemi, Audi’de çok sayıda etkileyici otomobilin oluştuğu bir 
sembolü, yani Audi S5 Sportback’i kesintisiz devam ettiren bir 

 geleneği yansıtmaktadır.

245 kW gücünde güçlü ve kompakt V6 TFSI Motor yolculuklarda 
çok çeşitli deneyimler yaşanmasını sağlamaktadır. Kendi kendini 

 kilitleyen orta diferansiyel ile birlikte her tekerleğe ayrı tork 
 kumanda eden quattro gibi görülmemiş çarpıcı yenilikler onu 

 olağanüstü bir araç yapmaktadır.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini 
sayfa 91’de bulabilirsiniz.

Audi S5 Sportback
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Motor, Audi S5 Sportback’in temelini oluşturmaktadır. Torku ve ataklığı daha 
ilk metrelerde bile hayran bırakmaktadır. V6 3.0 TFSI motor anında tepki 

 vermekte ve turboşarj hava beslemeli altı silindir 245 kW güç sunmaktadır. 
 TFSI teknolojisi sadece daha hızlı değil, aynı zamanda daha verimli ilerleme-

nizi de sağlamaktadır. 3 litreden daha az olan hacmi motoru hafif ve sportif 
yapmakta ve sınırlandırılmış 250 km/h’ye kadar hızlanabilen 440 Nm tork 

üretmektedir. S spor süspansiyon sert süspansiyonu S back Sportback’i düz 
olarak yola bastırmakta ve sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi quattro 

mükemmel çekiş ve kesin bir şerit takibi sağlamaktadır.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 91’de bulabilirsiniz.

Audi S5 Sportback
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Platin gri S Singleframe heykelsi krom kirişleri ve S5 amblemi ile 
üstünlüğünü gösterir. S’ye özgü tampon Audi’ye özgü hava girişleri 

gibi aracın sportif ve geniş izini öne çıkarır. LED teknolojisinde 
 gündüz farı ışığı olan Xenon plus farlar, Audi S5 Sportback’e 

 başkalarıyla karıştırılamayacak benzersiz bir görünüm verir. 

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini 
sayfa 91’de bulabilirsiniz.
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Opsiyonel 5 paralel kollu yıldız tasarımlı 19 inç alüminyum döküm jantlar gibi büyük boyutlandırılmış jantlar ve gövde renginde marşpiye çitaları 
S5 Sportback’e kaslı bir genel görünüm sağlamaktadırlar. S5 yazısı olan ön fren kaliperleri görünümleriyle farklı kalitede olduklarını belli ederler 

ve gerektiğinde çok seri bir şekilde kavrarlar. LED teknolojisindeki arka farlar, aracın dinamik tarafını kesin olarak belirlenmiş arka bölüm ile 
 birleştiren başarılı bir görünüm oluşturmaktadırlar. Dört oval egzoz çıkışlı iki hatlı egzoz sistemi ve alüminyum dudaklı bir difüzör güçlü 

S5 Sportback görünümünü tamamlamaktadırlar.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 91’de bulabilirsiniz.
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Audi S5 Sportback
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Alüminyum vites değiştirme kumandaları olan üç kollu çok fonk-
siyonlu spor deri direksiyon gerçek bir yarış sporları duygusu 

 yaşatır. İç mekan çok konforludur, siyah ve ay gümüş gri tavan 
döşemesi heyecan verici bir dinamizm oluşturan bir ortam 

 yaratır. S5 baskılı, ısıtmalı ve elektrikli ayarlı S spor koltuklar 
 yanlardan mükemmel bir tutma sağlar.

İç mekanın S’ye özgü ayrıntıları aracın sportif karakterini vurgu-
larlar. Buna krom aksesuarlar veya fırçalanmış mat alüminyum 

dekoratif aksesuarlar Atlas karbon, paslanmaz çelik dokuma, gri 
kayın ahşabı, siyah piyano rengi veya alüminyum/siyah Beauford 

ahşabı dahildir. Alüminyum aksesuarlı ve S5 yazılı eşik çitaları 
yüksek kaliteli genel görünümü tamamlarlar.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini 
sayfa 91’de bulabilirsiniz.
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>>> Audi connect

Ağa bağlanmış araç kullanımının 

geleceği.

>>> Audi tron

CO₂ emisyonu azaltılmış araç 

kullanımının geleceği.

>>> quattro

Dört tekerden çekişin geleceği.
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Yenilikler

>>> Dizayn

Geleceğe yeni formlar verir.

>>> Audi ultra

Verimli teknolojilerin geleceği.

Dünya devamlı değişmektedir. Teknolojik gelişme devamlı olarak çok hızlı bir şekilde ilerlemekte ve bu sayede size 
özellikle araç kullanımında gittikçe daha fazla olanak sunulmaktadır. Hayatınıza renk katacak teknolojiyi size vermek 
amacıyla teknoloji ile bir adım önde olma düşüncemizle sadece günümüzdeki ve gelecekteki araç kullanımı ile ilgili 
beklentilerinizi karşılamak değil, aynı zamanda onları daha da aşmamız için bu gelişmeyi önemli ölçüde birlikte 
şekillendiriyoruz.

… durch Technik.
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>>> Hafif yapı yetkinliği

Daha az ağırlık, daha fazla tasarruf, daha fazla 

kuvvet ve dayanıklılık anlamına gelir. Audi hafif 

yapı tarzı kaporta hafif yapısından başlayarak 

günümüzde hemen hemen tüm bölümlerde 

kullanılmaktadır ve alüminyum, karbon ve 

magnezyum gibi tamamen yeni malzemeler, 

akıllı tasarım prensipleri ile kaynakları koruyan 

üretim süreçlerini bir genel konsept şeklinde 

bir araya getirmektedir.

>>> Aerodinamik

Daha az seyir direnci, daha fazla verim. Aracın 

çizgilerinin tavizsiz şekilde aerodinamik bi-

çimlendirilmesi suretiyle – aerodinamik verim

için olabilecek en iyi biçimi oluşturmak ama-

cıyla. Ama aynı zamanda yuvarlanma direnci 

azaltılmış lastiklerle. Hepsi de Audi rüzgar 

tünelinde 300 km/h’ye kadar hızlarda 

denenerek.

>>> Şanzıman yetkinliği

Daha iyi şanzıman tahvil oranları sayesinde daha 

iyi verim değerleri. Büyük bir tork, özellikle 

büyük viteslerde tahvil oranının daha uzun yapı-

labilmesini sağlamaktadır. Yakıt tüketimini 

azaltan, ama sürüş performansını ve sportiflik 

üzerine neredeyse hiç hissedilir etkisi olmayan 

düşük devirlerde güçlü bir çekiş için.
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Audi ultra

Bir Audi üretmek çok karmaşıktır. Ancak buna rağmen tüm modeller için basit bir prensip olan emisyonları azaltan birlikte-
likler oluşturmak için aracın tüm yapı elemanları kesinlikle birbirleri için çalışırlar prensibi geçerlidir. Bu temel ilkeye
uyarak seksenli yılların sonunda Audi hafif yapı tarzı ve devrim yaratan Audi Space Frame (ASF) ile başlayan günümüzdeki 
içinden çıkılamayan ağırlık konusunda her hafif yapı elemanının yine boyutları azaltılabilecek diğer yapı elemanlarına etki 
 etmesi şeklindeki geri dönmedir. Bu şekilde araçlarımızı daha verimli ve kaynakları koruyacak şekilde yapmak için mevcut 
formlar ve malzemeler fonksiyonelliği, mümkün olan en düşük ağırlığı ve üretim süreci ile ilgili olarak sürekli yeniden iyileştiri-
lirler. Günümüzde ve gelecekte karbondioksitin azaltıldığı araç kullanma yolunda olmak için buna ilaveten sürüş dinamiğinin 
arttırılması, yüksek kompresyon, daha verimli yanma ve daha az karbondioksit emisyonu olması amacıyla bir Audi’de örneğin 
enerji geri kazanım sistemi ve start-stop sistemi veya ilerici ve verimli ileri teknoloji motorları gibi verimlilik teknolojileri 
 gittikçe daha fazla uygulanmaktadır. Bunun tümünü Audi ultra olarak tanımlamaktayız.

Audi ultra

Mükemmel karma.
Verimli teknolojilerin geleceği.

>>> Enerji geri kazanımı

Frenler, fren enerjisinin geri kazanılmasıyla daha 

verimli bir sürüş sağlamaktadırlar. Frenleme ve 

gaz kesme safhaları esnasında oluşan hareket 

enerjisinin bir kısmı araç şebekesi aküsünde 

 geçici olarak toplanmakta ve hızlanma safla-

rında kullanılmaktadır, bu sayede her kontak 

açıp  kapamada % 3’e varan yakıt tasarrufu 

 sağlanmaktadır.

>>> Motor uzmanlığı.

Motor sektöründe örneğin motorun daha az enerji tü-

ketmesini sağlayan Audi cylinder on demand (gerektiği 

kadar silindirin çalışması) ve yine Audi valvelift gibi 

 verimli teknolojiler ile Audi ultra’dan güçlü ve verimli 

tahrik sağlanmaktadır.
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¹ Google ve Google logosu Google Inc’nin kayıtlı markalarıdır. ² Hizmet, Audi connect ve araç telefonu opsiyonel donanımının öğesidir. ³ Google Maps üzerinden hedef girilmesi bir Google hesabı gerektirir. 

Hizmetlerin mevcut olması, ekranda gösterilmesi ve masrafı ülkeye, modele, son kullanım cihazına ve tarifeye göre değişir. Ayrıntılı yasal bilgileri ve kullanım bilgilerini sayfa 97’de ve www.audi.com/connect internet sayfasında bulabilirsiniz.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerleri ile verimlilik sınıflarını sayfa 88’den itibaren bulabilirsiniz.

WiFi Hotspot 

Taşınabilir son kullanım cihazlarınızı internete 

bağlar

İletişim

myAudi – Kişisel kumanda merkeziniz

www.audi.com/myaudi internet sayfasından bir kez yapı-

lacak kayıttan sonra şifre korumalı olarak Audi connect 

tarafından desteklenen hizmetleri yönetmenizi ve rahatça 

evinizden yapılandırmanızı sağlar.

İlgi duyulan yerler arama (POI)

Google™¹ veri bankasında

sesli komutlu

Mobilite & Navigasyon

Online trafik bilgileri

Dinamik rota yönlendirmesini ayrı ayrı yol 

bölümlerinin aynı anda alınan ve verilen 

trafik bilgileri ile tamamlar

Park yeri bilgileri

Park yerleri ve kapalı otoparkları aramada 

yardımcı olur. Mevcut olduğu takdirde fiyatlar 

ve güncel olarak henüz boş olan park yerleri 

gösterilir

Yakıt fiyatları

Gideceğiniz yerdeki veya yakınınızdaki en 

uygun yakıt istasyonlarını görürsünüz

Ülke bilgileri²

Örneğin sınırdan çıkıldığında geçerli hız sınır-

ları vs. gibi ülkeye özgü bilgiler her zaman bir 

düğmeye basarak MMI üzerinden öğrenilebilir

Google Earth™¹ ve Google Street View™¹

ile navigasyon

Yüksek çözünürlüklü hava fotoğrafları ve 

uydu resimleri, fotoğraflar ve adres bilgileri 

sayesinde sizi gideceğiniz yere daha kolay 

götürür

Audi Connect çeşitliliğini yaşamak 

istediğinizde bu QR kodunu akıllı cep 

telefonunuz ile tarayın veya internet 

tarayıcınızdaki aşağıdaki linki kullanın: 

www.audi.com/audiconnecta5

QR kodu

myAudi veya Gogle Maps™¹, ³

üzerinden hedef girilmesi

Navigasyon hedefleriniz istek üzerine rahatça 

ev bilgisayarından planlanabilir. myAudi veya 

Google Maps™¹ kişisel navigasyon hedeflerinin 

araca gönderilmesini sağlar. Yolculuk başladı-

ğında bu rahatça hedef olarak alınabilir.

A5_S5_Sportback_Fas77_2016_03.indd   36 26.04.16   12:05



nnect.di
Audi connect

Dünya size sayısız olanaklar sunmaktadır. Audi connect ile birlikte aracınızdaki myAudi ve Audi connect tarafından  

desteklenen hizmetler sayesinde bu çok sayıda olanağı dünyanın birçok yerinde sezerek, kolayca ve rahatça bir düğmeye 

basarak size özel uyarlanmış şekilde dijital olarak ve doğrudan Audi A5’inize alabilirsiniz.

Ağa bağlanmış araç kullanımının geleceği.Audi connect Bilgi ve multimedya sistemi

Hava durumu

İstenilen yerin hava tahminleri ve haritaları

Audi music stream

Akıllı telefon uygulaması ve WiFi bağlantısı

plus ile tüm dünyadaki radyo istasyonlarına

erişilir. 

Online haberler

Güncel dünya olayları ile ilgili metinler ve 

resimler

Seyahat bilgileri

Görülmeye değer yerler hakkında bilgiler 

ve bunları navigasyon hedefi olarak alma 

fonksiyonu ile birliktedir
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quattroYolizleri.
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quattro

Çekiş kuvveti sürekli olarak dört tekerin tümüne dağıtıldığı için yola tam hakim olunur. Hidrolik 
lamelli kavrama ile arka aks daima duruma göre ve daima seçmeli olarak değişken kumanda edilir. 
 quattro ile sürüş stabilitesi, dinamizm ve ataklık yeniden yaşanır ve arkadan kayma ve önden kaymaya 
ters yönde etki edilir. Çekişin arttırılması ve ilerleme kuvvetinin iyileştirilmesi içindir. Her yolun 
 üstesinden gelir. Virajlarda, düz yollarda ve her zeminde olmak üzere kendi hedefini daima göz 
 önünde bulundurur. Yolda ve kafanızda yer tutuşu konusunda hayran bırakmak içindir.
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Her hareketin bir başlangıcı vardır. Onu harekete geçiren şey bir fikirdir. Audi A5
aracınızın motorları da yakıt tüketimin azaltılmasının yanı sıra gücün arttırıldığı 
bir başlangıç ateşlemesini temel almaktadır. Bu kaçınılmaz çelişkiyi devrim yaratan 
iki motor teknolojisi olan TDI ve TFSI’de birleştiriyoruz. Her ikisini tanıyın ve sizi 
en fazla harekete geçiren motoru seçin.

Azami kuvvet.
Azami kullanılır.

Performans

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 88’den itibaren bulabilirsiniz.
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Performans

Audi TFSI motorları çok yüksek bir sıkıştırma sağlar. Sonuç: En iyi 
güç kapasitesinin yanı sıra mükemmel verimlilik olmasıdır. Motor 
hacmi yerine turboşarjlı hava beslemesi kullanılması sayesinde 
aracın hareketsiz durumundan itibaren kendini belli eden bir kuvvet 
artışı sağlayan etkileyici dinamizm değişmeden aynı kalırken motor 
büyüklüğü ve ağırlığı belirgin şekilde azaltılmaktadır.

Audi TDI motorları direkt püskürtme ve turboşarj motorları kombi-
nasyonu ile sabit bir kuvvet artışı ile birlikte tüm devir sayısı aralığı 
boyunca yüksek tork sayesinde olağanüstü performans sağlarlar. 
Emisyonu azaltılmıştır ve yakıt tüketiminde alışılageldiği gibi tasar-
rufludur. Ancak her yolda azami performansı elde edebilmek için 
hayran bırakan bir dinamizmi vardır.

TDI TFSI
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>>> Spor diferansiyelli quattro

Elektronik olarak düzenlenen spor diferansiyelli 

sürekli dört tekerden çekiş sistemi quattro, 

daha yüksek ataklık ve heyecan verici sürüş 

 dinamizmi sağlar.

>>> quattro

Sürekli dört tekerden çekiş sistemi 

daha fazla çekiş ve dinamizm için çekiş 

kuvvetlerini sürüş durumuna bağlı 

olarak her bir tekere dağıtır.

>>> Audi drive select

Audi drive select ile Audi A4’ünüzün sürüş 

özelliklerini sportif, konforlu, dengeli veya 

tasarruflu olmak üzere düğmeye basarak 

kişisel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz.

>>> Dinamik direksiyon

Dinamik direksiyon hıza bağlı bir direk-

siyon düzenlemesiyle sürüş dinamiz-

mini ve sürüş konforunu arttırır.

>>> Elektro mekanik servo direksiyon

Servo direksiyon hıza bağlı direksiyon desteği 

ile yüksek hızda da hassas bir direksiyon kullan-

ma duygusu sağlar, direksiyonu ters yöne çevi-

rirken sizi destekler ve park etmeyi kolaylaştırır.

>>> S tronic

Sportif ve verimli çift kavramalı şanzıman size hisse-

dilebilir bir çekiş kuvveti kesilmesinin yaşanmadığı 

şimşek hızında vites değiştirmeler sağlar.

42
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Dinamizm

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 88’den itibaren bulabilirsiniz. 
Modele özgü standart ve opsiyonel donanımları lütfen sayfa 94’ten itibaren dizinden alın.

Aracınıza binin. Emniyet kemerinizi takın. Motoru çalıştırın. Nereye giderseniz gidin heyecan verici dinamizmi yaşayın. 

Zira biliyorsunuz ki Audi A5’inizde size tüm yollar açıktır. Yönünüzü, vites türünü ve hızı belirleyin ve aracınızın her 

mesafeden en iyisini elde etmek için yeterli olan özelliklerini yaşama özgürlüğünün keyfini çıkarın.

Sizi bir daha bırakmayan dinamizm.

Dinamizm

Dinamizm
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>>> Audi active lane assist

Algılanan yol sınırlama çizgileri olduğunda şeritte 

kalınması için yumuşak direksiyon müdahaleleri ile 

sizi destekler

>>> Audi pre sense ön dahil 

uyarlanabilir hız sabitleme sistemi

Önünüzdeki trafiği izler, aradaki mesafeyi muhafaza

etmek için aracı otomatik olarak frenler veya hızlandırır 

ve araçlara karşı sizi zamanında uyarır

>>> Audi side assist

Arkadan gelen trafiği saptar ve bu sayede şerit 

değişimi esnasında sizi destekler

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 88’den itibaren bulabilirsiniz. Modele özgü standart ve opsiyonel donanımları lütfen sayfa 94’ten itibaren dizinden alın.
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Asistan sistemler

>>> Seçici göstergeli park yardım sistemi plus

Park ederken ve manevra yaparken görsel gösterimle-

ri ile tüm araç etrafının daha fazla görülmesini sağlar.

Nereye olursa olsun iyi
bir duygu yaşanarak gidilir.

Her yolculuk başkadır. Ancak biri tüm yolculuklarda aynıdır ve bu her Audi’nin yaşattığı korunma duygusudur. 
Audi A5’inizdeki tüm sürücü asistan sistemleri yolculuğunuzda sizi destekler ve yollarda daha fazla konfor sağlar. 
En önemli sürücü asistan sistemlerini tanıyın.

Asistan sistemler

Audi A5’inizdeki asistan sistemler ile.

>>> Hız sabitleme sistemi

30 km/h’den itibaren istenilen hızı sabit tutar ve örneğin 

rampa aşağı sürüşler esnasında kendiliğinden frenler.

Lütfen şunları dikkate alın: Sistemler sadece sistem sınırları dahilinde çalışırlar. Sürüş esnasında sürücüyü desteklerler. Sürüşteki her şeyin üstesinden gelme sorumluluğu ve gösterilmesi gereken gerekli dikkat tamamen sürücüye aittir.
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>>> Navigasyon

MMI navigasyon plus üzerinden üç 

boyutlu harita görünümü ve üç boyutlu 

görmeye değer yerler ve özgün binalar 

gösterimi ile gideceğiniz yerlere daha 

konforlu varabilirsiniz.

>>> Audi connect

MMI navigasyon plus ile Audi connect tara-

fından desteklenen tüm opsiyonel hizmetleri 

hızlı ve rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. 

Sezerek MMI kullanılması sayesinde birçok 

internete dayanan fonksiyona erişim 

etkileyici şekilde karmaşasızdır.

>>> Car

MMI’den çok rahat ve az miktarda el müdaha-

lesi ile sürüş asistanları sistemi, araç ayarları 

ile klima ve servis fonksiyonlarını kumanda 

edebilir ve değiştirebilirsiniz.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 88’den itibaren bulabilirsiniz.

Modele özgü standart ve opsiyonel donanımları lütfen sayfa 94’ten itibaren dizinden alın.

>>> Telefon

Eller serbest tertibatı üzerinden güvenli ve 

konforlu telefon görüşmeleri yapabilirsiniz. 

MMI’de rehberinizdeki kişileri rahatça 

 seçebilir veya telefon numarasını sezerek 

MMI üzerinden girebilirsiniz.
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Kolaylık

>>> Medya

Müzik kutusu, takılmış SD kartları, Audi 

müzik arayüzü veya CD’ler gibi mevcut tüm 

medya kaynaklarında ve DVD’lerde müzik 

koleksiyonunuzun kapak resimleri ile tarama 

yapabilirsiniz.

Azaltılmıştır. Kolaydır. Mantıklıdır. Taşınabilir bilgi ve multimedya dünyası yeniden 

tanımlanan multimedya ara birimidir (MMI). Telefon edebilir, navigasyon veya

istek üzerine ilaveten alınan Audi connect üzerinden internet kullanabilirsiniz. 

Çok sezgisel, çok fonksiyonlu ve konforludur. Tabii ki sözlü komutlu kumanda 

 sayesindedir. Audi A5’inizdeki MMI ile her şeyi elinizle çok kolay kullanabilirsiniz.

MMI akıllı, kişiye özel

ve sezgiseldir.

Kolaylık
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Donanımlar

Sizin kadar eşsiz.
Donanım olanakları.

Sportiflik, konfor, tasarım, fonksiyonellik olsun hiç fark etmez, Audi’nizden ne beklerseniz bekleyin, o size 
bir dolu kişiselleştirme olanağı sunacaktır. Audi donanım seçenekleri çok çeşitli ve farklı kalitededir, 
tamamen sizin ihtiyaçlarınıza göre ayarlanabilirler.
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Her ayrıntısında yüksek kalite.
Seçeneklerinizin küçük bir görünümü.

Audi A5, Bir bakışta insanın aklını çelen yüksek donanım çeşitliliği ve donanım kalitesiyle, sıradışı bir 
 araçtır. Sayısız yenilikleri, konfor özellikleri ve asistan sistemleriyle her bir yolculuğu özel kılar. Diğer bir 
çok dikkat çeken özelliklerinden ilham almamanıza imkan yok.

1  Xenon plus

Uzun ömürlü gaz deşarj teknolojili kısa ve uzun farlar yo-
ğun bir yol aydınlatmasının yanı sıra yakın ve uzak bölge-
de iyi düzeyde eşit aydınlatma ve aydınlatma mesafesi 
sağlar. Otomatik ve dinamik far seviyesi ayarı, karşıdan 
gelenlerin gözlerinin kamaşmasını azaltır. Enerji tüketi-
mi az olan homojen LED gündüz farı ışığı, LED arka farlar 
ve far temizleme sistemi dahildir.

2  Cam Sunroof/açılır tavan

Elektriklidir, renkli tekli emniyet camı, kademesiz ayarla-
nabilir güneşlik camı; entegre rüzgarlık ile birliktedir; 
araç anahtarı üzerinden dışardan konforlu kapatma/açma 
fonksiyonuna sahiptir.

3  Akıllı Anahtar

Giriş ve sürüş yetkisi sistemidir, araç anahtarını yanınızda 
bulundurmanız gerekir; motor start/stop düğmesi ile 
motorun çalıştırılması ve durdurulmasını sağlar.

4  3 kollu çok fonksiyonlu spor deri direksiyon

Mevcut bilgi ve multimedya sistemi kapsamlarının kulla-
nımı içindir; otomatik şanzıman olduğunda opsiyonel 
olarak vites kademelerinin manuel olarak değiştirilmesi 
için vites değiştirme kumandaları ile birliktedir.

5  Spor diferansiyelli quattro

Elektronik ayarlı spor diferansiyel çekiş kuvvetlerini 
 arka tekerlekler arasında değişken olarak dağıtır ve viraj-
larda mükemmel bir hızlanma kapasitesi ve yük değişimi 
tepkileri olduğunda aracın stabil kalmasını sağlar.1

Modele özgü standart ve opsiyonel donanımları lütfen sayfa 94’ teki dizinden alın. Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 88’den itibaren bulabilirsiniz.
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Dikkat çeken özellikler

2

4

3

5
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1 2

3

Modele özgü standart ve opsiyonel donanımları lütfen sayfa 94’ teki dizinden alın. Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 88’den itibaren bulabilirsiniz.

4
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Dikkat çeken özellikler

1  MMI Navigasyon plus

Multimedya fonksiyonu ve sezgisel kullanım; Birçok gö-
rülmeye değer yer ve şehir modeli göstergesi ile Yüksek 
çözünürlüklü 7 inç renkli ekranı olan 3D- harita göste-
rimli, Harita üzerinde arama için entegre edilmiş joystick 
fonksiyonlu döndürüp bastırmalı düğmeli navigasyon 
sistemi.

2  Symphony radyo seti

Monokrom 6,5 inç renkli ekrana sahip MMI işletim kon-
septi; IN bağlantısı, MP3, WMA ve AAC uyumlu 6 diskli 
CD değiştirici, (32 GB’a kadar) SDHC kart okuyucu ve 
AUX; Ön ve arkada 8 pasif hoparlör, toplam 80 Watt 
 gücünde

3  3 bölgeli konfor otomatik klima

Kapsamları otomatik klima ile aynıdır, ilaveten sürücü ve 
ön yolcu tarafları ve arka taraf için ayrı ayarlanabilen sı-
caklık ayarı ile sol ve sağ tarafların her biri için ayarlana-
bilir sıcaklık ayarı ve hava dağılımı, dijital göstergeli ön 
klima kullanım ünitesi ve arka bölüm sıcaklığının ayar-
lanması için arka orta konsoldaki klima kullanım ünitesi 
mevcuttur.

4  Geri görüş kamerası olan park yardımı plus¹

Önde ve arkada akustik ve görünümlü park yardımları; 
MMI ekranında araç arkasındaki bölgenin resim olarak 
gösterilmesi ile Geri görüş kamerası dikkat çekmeyecek 
şekilde bagaj kapağı tutamak çıtasına yerleştirilmiştir.

5  Bang & Olufsen ses sistemi

Alüminyum aksesuarları olan ayrıcalıklı hoparlör kapak-
ları ile Ön panel orta hoparlörü ve Subwoofer dahil 14 
hoparlör ile büyüleyici Surround ses çıkışı yaşanır.5

¹ Lütfen şunları dikkate alın: Sistemler sadece sistem sınırları dahilinde çalışırlar ve sürücüyü desteklerler. Trafikteki sorumluluk ve gerekli dikkat sürücüye aittir.

A5_S5_Sportback_Det77_2016_03.indd   53 26.04.16   17:03



54

Bir çok karakter vardır.
Bunlardan ikisi şunlardır.

Bir Audi’yi sizin Audi’niz yapan nedir? Bunu tamamen sizin ihtiyaçlarınıza göre ayarlan-
mış bir donanım yapar. Aracınıza hayalinizdeki görünümü tam istediğiniz gibi vermek 
için kullanımınıza daha fazla sportiflik ve daha fazla şıklık sağlayan çok sayıda olanak 
sunulmaktadır. Siz hayal edin yeter.

Audi A5 Sportback 

Metalik buzul beyaz

5-V kol tasarımlı alüminyum döküm jantlar

Yatay krom çıtaları olan parlak siyah radyatör panjuru 

Alcantara/siyah deri ön spor koltuklar

Koyu kahverengi kestane ağacı ahşabı dekoratif 
aksesuarlar

Symphony radyo sistemi

Bang & Olufsen ses sistemi

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 88’den itibaren bulabilirsiniz.
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Stil rehberi

Audi A5 Sportback 

Metalik muson grisi

5 kol dinamik tasarımlı alüminyum döküm jantlar

Kadife beji Milano deri perfore ön klimalı konfor 
 koltuklar

Alüminyum üçgen dekoratif aksesuarlar

MMI Navigasyon plus

Bang & Olufsen ses sistemi
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Azami verimliliğin Audi’de bir adı vardır.
Audi A5 Sportback ultra modelleri, 
tip serisinin en sürdürülebilir TDI® modelleridir.

Değişmez yüksek sürüş keyfinin yanı sıra yakıt tüketimi ve emisyonların düşürülmesiyle ilgili teknolojiler ve önlemlerin adı 
Audi ultra’dır. Uzun vadeli hedefimiz araçlarımızın tamamen emisyonsuz kullanılmasıdır. Bunun için tasarruflu dizel motorlar  
gibi gittikçe daha verimli olan motor teknolojilerini taviz vermeden geliştirmeye devam etmekteyiz. Bunlardan en sürdürülebilir 
olanları tarafımızdan modelin arka tarafındaki ultra amblemi ile belirtilmiştir. Bu amblemin anlamı Audi A5 Sportback ultra 
 modellerinde karma olarak 109 ile 111 g/km aralığında CO₂ emisyon değerleri sayesinde azami verimlilik ile yol alındığıdır. 
Bu Audi’ye özgü dinamizmden vazgeçmek zorunda kalmadan gerçekleşmektedir. Verimli sürüşü yeniden 
tanımlayan Audi A5 Sportback ultra modellerini yaşayın.
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Audi ultra

Modele özgü standart ve opsiyonel donanımları lütfen sayfa 94’ten itibaren dizinden alın. Resimde Audi A5 Sportback 2.0 TDI ultra görünmektedir.
Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 88’den itibaren bulabilirsiniz. ¹ Lastiklerin teknik özellikleri ile ilgili bilgileri sayfa 92’de bulabilirsiniz.

Audi A5 Sportback araçta 100 kW gücü olan 2,0 litre 

TDI ultra motor şehir içi ve şehir dışını kapsayan bir 

kontak açıp kapama arası sürüş esnasında karma olarak 

109 g/km karbondioksit emisyon değeri gösterir. 

A5 Sportback araçtaki 2.0 TDI ultra modelinde stan-

dart olarak aşağıda belirtilen donanımlar mevcuttur:

6 ileri vitesli mekanik şanzıman

Şanzıman aktarma oranı iyileştirilmiştir.

Vites değiştirme göstergesi ve verimlilik göstergesi

olan sürücü bilgilendirme sistemi

Vites değiştirme uyarıları ve faydalı tasarruf bilgileri ile 
sürüş esnasında yakıt tüketiminin az olmasında yardımcı 
olur.

İyileştirilmiş yuvarlanma direnci olan lastikler

Yakıt tasarrufu sağlamak içindir.

Uyarlanmış araç yapı elemanları

Düşük bir hava katsayısı cw değeri ve daha iyi aerodina-
miği olması içindir.

6 kollu tasarımlı Alüminyum dövme jantlar

7,5 J x 17 ebadında, 225/50 R 17¹ lastikler ile birlikte

Opsiyonel olarak alınır:

17 inç olan diğer jantlar
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Her kişilik için doğru motor.

Hangi Audi motoruna karar verirseniz verin, tüm motorlarda yüksek bir sıkıştırma, yüksek verimli yanma ve mükemmel 
bir verim vardır. Ya da kısacası yakıt tüketiminin azaltılması ve emisyonun düşürülmesiyle birlikte güç artırılmıştır.

A5_S5_Sportback_Det77_2016_03.indd   58 26.04.16   17:03



TDITFSI

Motorlar

Audi TDI motorlar: Tüm devir sayısı aralığında yüksek torku ve sabit bir güç
artışı vardır. Emisyonu azaltılmıştır ve yakıt tüketimi olarak alışılageldiği 
gibi ekonomiktir. Örneğin Audi A5 Sportback’deki 180 kW gücünde olan 
3.0 TDI quattro 250 km/h’lik sınırlandırılmış bir en yüksek hıza ve 0 km/h’den 
100 km/h’ye 5,9 saniyede çıkan bir hızlanmaya sahiptir.

▪  A5 Sportback 2.0 TDI (100 kW)
▪  A5 Sportback 2.0 TDI ultra (100 kW)
▪  A5 Sportback 2.0 TDI (110 kW)
▪  A5 Sportback 2.0 TDI ultra (120 kW)
▪  A5 Sportback 2.0 TDI (140 kW)¹
▪ A5 Sportback 3.0 TDI quattro (160 kW)
▪  A5 Sportback 3.0 TDI quattro (180 kW)

Audi TFSI motorlar: Arttırılan güç kapasitesinin ve aynı kalan dinamizmin 
yanı sıra etkileyici mükemmel bir verimliliği bulunmaktadır. Örneğin 
Audi A5 Sportback’deki 2.0 TFSI (165 kW) ya da Audi S5 Sportback’deki 
3.0 TFSI quattro (245 kW). S tronic olduğunda 0 km/h’den 100 km/h’ye 
5,1 saniyede çıkan bir hızlanmaya sahiptir.

▪ A5 Sportback 1.8 TFSI (106 kW)
▪ A5 Sportback 1.8 TFSI (130 kW)
▪  A5 Sportback 2.0 TFSI (165 kW)¹
▪  A5 Sportback 3.0 TFSI quattro (200 kW)
▪  S5 Sportback 3.0 TFSI (245 kW)

¹ Sürekli dört tekerden çekişli quattro ile de alınabilir. 
Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 88’den itibaren bulabilirsiniz.

1.8 TFSI 2.0 TDI clean diesel
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Daha haraket etmeden 
görülen ve hissedilen sportiflik.

S, sportiflik anlamına gelir. Audi S5 dinamik görsellik, sportif konfor ve üstün performans ile 
ilgili geniş kapsamlı S’ye özgü donanımlarla etkileyici bir şekilde kanıtlar. Bunun için yine 
 hissedilebilecek şekilde heyecan uyandıracak opsiyonel donanım ile sportiflik faktörünü daha 
da artırma olanağınız bulunmaktadır.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 88’den itibaren bulabilirsiniz.
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S Serisi

¹ Lastiklerin teknik özellikleri ile ilgili bilgileri sayfa 92’de bulabilirsiniz. ² quattro GmbH sunumudur.

S5’e özgü standart donanımlar (Özet)

5 paralel kol tasarımlı

alüminyum döküm jantlar (S tasarım)

8,5 J x 18 ebadında 225/40 R 18¹ lastiklerle birlikte

Siyah renkli fren kaliperleri 

Önde S5 yazısı ile birliktedir.

Audi Singleframe

Yatay çiftli krom Audi krişleri ve S5 amblemi olan platin 
grisi radyatör panjurudur.

Ön tampon

Petek görünümlü hava giriş ızgaraları ve çiftli krom 
 kirişleri olan Audi’ye özgü sportif tasarımlıdır.

Dış ayna gövdesi

Alüminyumdur.

Yan marşpiye çıtaları 

Gövde rengindedir.

Arka difizör aksesuarı

Alüminyum çift bıçak kenar ile çerçevelenmiştir ve platin 
gri rengindedir.

Egzoz çıkışları

2 borulu, her biri solda ve sağda 2 oval krom kaplamalı 
çıkışlıdır.

Arka difüzör

platin gri renkli, alüminyum görünümlü çift bıçak 
 kenarlıdır.

Model tanımı/Yazısı

▪  Audi Singleframe, bagaj kapağı ve araç anahtarı 
 üzerinde S5 amblemi bulunmaktadır.l

▪ V6 T yazısı ön çamurlukların üzerindedir.

S spor süspansiyon

Daha dinamik yay/amortisör uyarlaması bulunmaktadır.

S5’e özgü opsiyonel donanımlar (Özet)

Metalik volkan kırmızısı veya sedefli sepang mavi özel 

renklerindedir.

5 paralel kol yıldız tasarımlı

alüminyum döküm jantlar (S tasarımı)

8,5 J x 19 ebadında 255/35 R 19¹ lastiklerle birlikte

Alüminyum tiptronic kumandalı alt tarafı düzleştirilmiş, 

3 kollu çok fonksiyonlu spor deri direksiyon 

S5 amblemli ve S’ ye özgü dikişlidir.

S-Spor ön koltuklar

S’ye özgü koltuk döşemeleri

▪ Siyah silk nappa deri 
▪ Ay ışığı gümüş grisi/siyah deri 
▪ Mağma kırmızısı/siyah silk nappa deri 
▪ Kestane kahverengisi/siyah silk nappa deri 
Her biri kontrast dikişli ve ön koltukların sırtlıklarında 
S5 baskılıdır.

Audi exclusive siyah parlaklık paketi²

Audi Singleframe, ön ve arka tamponlar ve yan camların 
süs çıtaları bölgesinde siyah renkli görünümler oluştu-
rur. Arka difüzör elamanı platin grisidir. Uygulama her 
modele ve donanıma göre değişir.
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Sportiflik bir görüş meselesidir. Önemli olan sizin görüşünüzdür.

Audi A5 sportif olarak verdiği güven ile parlamaktadır. Sportiflik düzeyini siz kendiniz belirleyebilirsiniz. 
Tamamen size özel sportif bir görünüm vermeniz için S line araç dışı paketi, S line spor paketi, S line competition ve 
S line competition plus ile size dört çekici olanak sunulmaktadır.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 88’de bulabilirsiniz.

S line dış paket ve S line spor paketi
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Donanım ve Paketler

S line Audi design selection

S line competition

S line competition plus
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S line dış görünüm paketi

Ön ve arka tamponlar, yan hava girişleri ve

difüzör aksesuarı

Audi’ye özgü sportif bir görünümdedir.

Yan marşpiye çıtaları

Gövde renginde.

Difüzör elemanı

Platin grisi.

Alüminyum aksesuarlı eşik çıtaları

S line yazısı ile birliktedir.

S line amblemi

Ön çamurluklardadır.
Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 88’den itibaren bulabilirsiniz.

Sportif tasarımı mükemmelleştiren:
S-Line paketleri

S line donanım ve aksesuar paketleri ile Audi A5 aracınızın sportif görünümünü öne çıkarın. Örneğin, dinamik çizgisini vurgulayın,
iç mekana daha çok görünüm katın ya da sürüş dinamizmini arttırmak için daha sportif süspansiyonlara geçin ve Audi’nizi gerçek
bir sporcuya dönüştürün

A5_S5_Sportback_Det77_2016_03.indd   64 26.04.16   17:03



¹ Bir quattro GmbH sunumudur.  ² Lastiklerin teknik özellikleri ile ilgili bilgileri sayfa 92’de bulabilirsiniz.

S line spor paket

S line spor paketinde aşağıda belirtilen donanım 

kapsamları mevcuttur:

5 çift kollu tasarımlı¹

Audi spor alüminyum döküm jantları

8,5 J x 18 ebadında, 245/40 R 18 lastikler² ile birlikte

S line spor süspansiyon

Dinamik yürüyen aksam ve spor süspansiyona göre daha 
dinamik süspansiyon uyarlaması ve 10 mm alçaltma 
 vardır.

Alüminyum aksesuarlı eşik çıtaları

S line yazısı ile birliktedir.

S line amblemi

Ön çamurluklardadır.

İç mekan, ön panel ve tavan döşemesi

Siyah renktedir, koltuk döşemeleri, spor deri direksi-
yon, vites veya otomobil vites kolu ve paspaslar üzerinde 
kontrast dikişler ile birliktedir (Sprint kumaşı/deri ve 
perfore Alcantara/deri olduğunda).

Ön spor koltuklar

Elektrikli 4 yönlü bel desteği dahildir.

S line 3 kollu spor deri direksiyon

S line amblemi olan siyah deri direksiyondur (perfore 
 deri direksiyon tutma yerleri bulunmaktadır)

Vites topuzu veya otomatik vites kolu topuzu

Siyah perfore deridir.

Dekoratif aksesuarlar

Parlatılmış mat alüminyumdur.

Opsiyonel olarak alınır:

18 inç (veya daha büyük) jantlar

S spor ön koltuklar

Siyah Sprint kumaşı/deri, siyah perfore Alcantara/

deri veya siyah ya da rotor gri silk nappa deri koltuk 

döşemeleri

Ön koltukların sırtlıklarında S line baskısı ile birliktedir; 
Audi exclusive line ile kombinasyon halinde başka renk-
lerde de alınabilir (ön koltukların sırtlıklarında S line bas-
kısı ve direksiyonda S line amblemi ve deri perfore olma-
dığında kontrast dikişler Audi exclusive line sunumuna 
uygun olduğunda)

S line 3 kollu çok fonksiyonlu spor deri direksiyon, 

 opsiyonel olarak alt tarafı düzleştirilmiş olabilir

Siyah deridir (direksiyon tutma yerleri perfore deridir) 
S line amblemi ile birliktedir.

Dekoratif aksesuarlar

Siyah piyano rengi¹, paslanmaz çelik dokuma (siyah piya-
no rengi orta konsol), alüminyum/siyah Beaufort ahşa-
bı¹ veya gri kayın ahşabı, siyah piyano rengi olduğunda, 
alüminyum/siyah Beaufort ahşabı veya siyah piyano rengi 
göstergeler kapağı dahil paslanmaz çelik dokuma

Tüm standart/opsiyonel renklerde ve ilaveten sedefli 

Daytona grisi ve sedefli Misano kırmızısı opsiyonel 

renklerde mevcuttur.

Donanım ve paketler

S line Audi design selection
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Tüm bakışları üzerine çekecek spor donanım:
S line competition paketi.

S line competition paketi ile sadece Audi aracınızın sportif karakterini öne çıkarmaz aynı zamanda arttırırsınız. Araç dışından iç mekana 
kadar dinamik görünümler oluşturur, her an ve her ayrıntıda mükemmel sportifliği yaşarsınız.
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Donanım ve paketler

S line Audi design selection

S line competition*

Yan ayna gövdesi, radyatör panjuru ve Singleframe, 

 tavan çerçevesi ve cam çıtaları, yan marşpiye çıtaları ve 

difizör çerçevesinden oluşur.

Parlak siyah kapsamlar

Dış ayna gövdesi, radyatör koruma ızgarası ve radyatör 
koruma ızgarası çerçevesi, tavan çerçevesi ve cam çıtaları, 
yan marşpiye çıtaları ve difüzör çerçevesi.

Siyah piyano rengi göstergeler kaplaması

Paslanmaz çelik pedal takımı

S line competition paketi sadece opsiyonel S line araç 
dışı paketi ve 3 kollu çok fonksiyonlu spor deri direksiyon, 
otomatik şanzıman olduğunda direksiyonun arkasında 
Opsiyonel alüminyum vites değiştirme kumandaları ile 
kombinasyon halinde alınır.

Resimler S line spor paketi olan Audi A5 Sportback aracı göstermektedir. Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 88’den itibaren bulabilirsiniz.*  S line competition, bir quattro GmbH sunumudur.
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Baştan sona dinamizm:
S line competition plus paketi.

S line competition plus paketi ile sportifliğe yansıyacak katkı her yolculuktan daha fazla keyif alacağınız Audi A5’in 
 dinamizmini daha da gözler önüne serecektir. Öne çıkarılan dış görünüm ve iç mekandaki farklı kalitedeki ayrıntılar 
 büyüleyici bir genel görünüm olarak bir araya gelmektedirler.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 88’den itibaren bulabilirsiniz.
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Donanım ve paketler

S line Audi design selection

S line competition plus

İbis beyazı, metalik flöre gümüş gri, metalik Suzuka 

giri, metalik Mistik siyahı, sedefli Misano kırmızı, 

 sedefli Sepang mavi veya sedefli Daytona gri renkler

Audi spor alüminyum döküm jantları

9 J x 19 ebadında, 255/35 R 19 lastikler¹ ile birlikte

Audi’ye özgü arka spoyler ve arka tampon Sportif ve 

özgün tasarımlı

Yeniden tasarlanmış ön tampon

Büyük yüzeyli hava girişleri ile birliktedir.

Ön dudak, yan marşpiye çıtaları ve

difizör çerçevesi

Parlak siyah renklidir.

S line amblemi

Ön çamurlukların üzerindedir.

Alüminyum aksesuarlı eşik çıtaları

S line yazısı ile birliktedir.

3 kollu spor deri direksiyon

Otomatik şanzıman olduğunda direksiyonun arkasında 
büyük alüminyum vites değiştirme kumandaları ile 
 birliktedir.

Piyano siyahı göstergeler kapağı

Paslanmaz çelik pedal takımı

Opsiyonel olarak alınanlar:

Audi spor alüminyum döküm jantları

Parlak tornalanmış parlak siyah 10 Y kollu tasarımlı²

9 J x 19 ebadında, 255/35 R 19 lastikler¹ ile birlikte

Diğer 19 inç veya daha büyük Audi spor jantları

Audi exclusive siyah parlaklık paketi

Parlak siyah yan ayna gövdesi

¹ Lastiklerin teknik özellikleri ile ilgili bilgileri sayfa 92’de bulabilirsiniz. ² Lütfen sayfa 92’deki jantlarla ilgili özellikleri dikkate alın. S line competition plus, bir quattro GmbH sunumudur.
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Audi design selection size iç mekandaki özel malzemeler ve renkler ile ilgili estetik bir ön seçim sunar. Değerli ahşap 
veya  parlatılmış alüminyum dekoratif aksesuarlar tasarımcılarımız tarafından çekici kontrast dikişlere sahip en zarif deri 
koltuklarla kombine edildi.

Beklediğiniz kadar eşsiz:
Audi design selection.
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Donanım ve paketler

S line Audi design selection

Audi design selection çelik gri

Audi design selection Çelik gri aşağıda belirtilen 

 donanım kapsamlarını içerir:

Moor kahve kontrast dikişleri ve kenar kıvrımları olan 
 çelik gri silk nappa deri spor koltuklar

Çelik gri tavan döşemesi

Moor kahve ön panel

Moor kahve orta konsol

Moor kahve kapı iç bölgesi

Alcantara kapı iç aksesuarları

Kapılarda Moor kahve kontrast dikişleri olan çelik gri silk 
nappa deri kol dayaması

Çelik gri taban halısı

Moor kahve kontrast dikişleri olan çelik gri silk nappa 
 deri orta kol dayaması

Moor kahve kenar şeridi olan çelik gri paspaslar

Moor kahve şapkalık

Doğal akik gri kayın ahşabı veya opsiyonel olarak ilave 
ücret olmadan fırçalanmış mat alüminyum dekoratif 
 aksesuarlar

Piyano siyahı göstergeler kapağı
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Her Audi size özel üretilmiştir. Audi exclusive line ile kişiselleştirmeniz için bir başlangıç sunuyoruz. Kişisel yaşam 
stilinizi şık bir şekilde öne çıkarabilmeniz için seçilen dekorlar ve materyaller birlikte iç mekanda uyumlu bir 
kombinasyon oluştururlar.

Sizin kişiliğiniz. Sizin Audi’niz.
Audi exclusive line.

Audi exclusive line bir quattro GmbH sunumudur.

Audi exclusive line

Spor ön koltuklar

Ön koltuklar için elektrikli 4 yönlü bel desteği

Kenar şeritli ve kontrast dikişli 

çift renkli koltuk döşemesi

Siyah koltuk yan yükseltileri ve kafalıklar/isteğe göre 
konyak kahve, bulut grisi veya alabaster beyazı kontrast 
dikişli koltuk orta şeridi ve kenar şeridi; silk nappa 
deridir.

Kapı iç bölgesi

Alcantara deri kapı iç bölgesi aksesuarları (rengi koltuk 
orta döşemelerine göredir) ve kapılarda kontrast dikişli 
(rengi koltuk orta döşemelerine göredir) siyah deri kol 
dayamaları bulunmaktadır.

3 kollu tasarımlı spor deri direksiyon

Koltuk orta şeridine uygun kontrast dikişlidir, opsiyonel 
olarak vites değiştirme kumandaları olan veya olmayan 
kontrast dikişli (koltuk orta şeridine uygun) 3 kollu çok 
fonksiyonlu spor deri direksiyon mevcuttur.

Vites körüğü

Koltuk orta şeridine uygun kontrast dikişlidir.

Dekoratif aksesuarlar

Fırçalanmış mat alüminyumdur; opsiyonel olarak siyah 
piyano rengi, alüminyum/siyah Beaufort ahşabı (siyah 
piyano rengi göstergeler kapağı dahildir) veya koyu 
kahve ceviz ahşabıdır.

Siyah iç mekan

Siyah kumaş tavan.

Paspaslar

Koltuk orta şeridine uygun renkli kenar şeritlidir.

Eşik çıtaları

Audi exclusive yazısı ile birliktedir.
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Audi exclusive

Audi exclusive line Audi exclusive

Silk nappa deri kenar şeridi ve koltuk orta şeridine uygun kontrast dikişi olan Alabaster beyazı/siyah çift renkli koltuk döşemeli spor ön koltuklar. Alüminyum/Siyah Beaufort ahşabı dekoratif aksesuarlar.
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Siz özel bir karaktere sahipsiniz.
Neden Audi’nizin de olmasın?

Audi exclusive sunumunun adı dahi ayrıcalıklı olma beklentinizin karşılanacağını yansıtmaktadır. Seçilen dekoru ve renkli deriyi 
tam sizin arzu ettiğiniz gibi büyük Audi exclusive renk sunumundan kişiye özel bir renk ile bir araya getirir. Böylece aracınızın olağandışı 
 karakterini daha da öne çıkarırsınız. 

Audi exclusive bir quattro GmbH sunumudur.

Audi exclusive donanım çeşitliliği ve nite-

liği ile ilgili iddiasını öğrenmek isterseniz 

bu QR kodunu akıllı cep telefonunuzda 

tarayın veya internet tarayıcınızda 

www.audi.com/exculusivefilm linkini 

 kullanın.

QR-Code
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Audi exclusive

Sedefli Misano kırmızısı 

Audi A5 Sportback

Audi spor 5 kol rotor tasarımlı, mat titan, parlak, 
alüminyum döküm jantlar¹

Audi exclusive siyah/Crimson kırmızısı Alcantara/Valcona 
deri donanımı (paket 1)

Audi exclusive Crimson kırmızısı kontrast dikişli siyah 
kullanım elemanları

Audi exclusive Crimson kırmızısı deri kenarlı siyah 
paspaslar

Siyah piyano rengi dekoratif aksesuarlar

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerleri ile verimlilik sınıflarını sayfa 88’den itibaren bulabilirsiniz. ¹ Lastiklerin teknik özellikleri ile ilgili bilgileri sayfa 92’de bulabilirsiniz.

Audi exclusive line Audi exclusive
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Audi’niz tek kat boyanmaz.
Aksine dört kat boyanır.

Kişiliğinizi en iyi yansıtan boya rengini seçin. Hangi renge karar verirseniz verin boyama sürecinde 
mükemmel kaliteyi uygulayacağımızdan emin olabilirsiniz. Bir Audi’deki boya bir insan saçından 
daha kalın olmamasına rağmen dört tabakadan oluşur. Aracınızda sadece sizin mükemmel görün-
meniz için değil, aynı zamanda Audi’nizin çevre etkilerine aşınmaya karşı en mükemmel şekilde 
 korunması içindir ve bu otomobilin tüm ömrü boyunca sağlanmaktadır. 

Modeline özgü standart ve isteğe bağlı donanımları lütfen sayfa 94’ten itibaren dizinden alın. Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 88’den itibaren bulabilirsiniz.

2 3 4

1
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Dış donanımlar

Renkler Jantlar

1  Metalik Flöre gümüş

2  Metalik Scuba mavi

3  Sedefli Misano kırmızı

4  Metalik Buzul beyaz

5  Sedefli Daytona gri

6  Metalik Teak kahverengi

7  Audi exclusive özel renklerden

Sedefli kum beji

ve opsiyonel olarak diğer tüm renkler seçilebilir.
Bir quattro GmbH sunumudur.

Renklerle ilgili çok daha fazlası www.audi.com ’da.
5 6 7
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Kaliteyi tasarıma dönüştüren ve mükemmelliği 
tamamlayan Audi jantları

Yolculuğunuzun her metresinde güzel bir duygu yaşamanız için Audi jantları özellikle test standına çıkarlar ve özel test yöntemlerinden 
geçerler. Böylece sertlik testleri en yüksek dayanıklılığı sağlarlar. Bunun dışında kısaca CASS denilen bakır ile hızlandırılmış asetik asit – 
tuz serpintisi testi mümkün olan en yüksek korozyondan korumayı sağlar. Bu ve diğer birçok önlem ile her Audi jantında epeyce kilomet-
re yapılmasından sonra dahi çok sayıda tasarımdan hangisine karar verirseniz verin hiç fark etmeksizin en yüksek kaliteyi sağlamaktayız.

Modele özgü standart ve opsiyonel donanımları lütfen sayfa 94’ teki dizinden alın. Lastiklerin teknik özellikleri ile ilgili bilgileri sayfa 92’ de bulabilirsiniz.

1

2

3

4

5
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Dış donanımlar

Renkler Jantlar

¹ Bir quattro GmbH sunumudur. ² Jantlarla ilgili teknik bilgiler sayfa 92’de verilmiştir. ³ Sadece sürekli dört tekerlekten çekiş quattro ile birlikte alınabilir.

6

7

8

Jantlar ile ilgili daha fazla bilgi www.audi.com’da.

1  5 V kollu tasarımlı 18˝Alüminyum döküm jantlar

2  10 Y kollu tasarımlı 19˝ Alüminyum 

döküm Audi spor jantlar¹

3  5 kollu dinamik tasarımlı 18˝ALüminyum

döküm jantlar

4  5 kollu rotor tasarımlı 19˝Alüminyum 

döküm Audi Spor jantlar 

Mat titan, parlatılmış¹, ²

5  5 kollu Y tasarımlı 18˝Alüminyum 

döküm jantlar

6  7 ikiz kollu tasarımlı 20˝ Alüminyum

döküm Audi Spor jantlar 

parlatılmış siyah antrasit¹, ³

7  10 kollu tasarımlı 18˝ Alüminyum

döküm Audi Spor jantlar¹

8  10 kollu tasarımlı 19˝Alüminyum döküm jantlar
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Oturabileceğiniz premium kalite.

Audi’nizde özel bir yer alın. Ön ve arka koltuklarda yüksek kaliteli malzemeler ve birinci sınıf işçilik ile hissedilebilen 
ayrıcalıklı bir konforunuz olur. İster kumaş veya deri döşemeli standart koltuklara karar verin veya dinamik sürüş 
 esnasında yanlardan sıkı şekilde tutan S spor koltukları veya Koltuk havandırmalı konfor koltukları tercih edin hiç fark 
etmez doğru şekilde oturursunuz.

Modele özgü standart ve opsiyonel donanımları lütfen sayfa 94’teki dizinden alın.

Silk nappa deri
konyak kahverengi/siyah¹

Spor ön koltuklar Alcantara/Siyah deri

Arkade kumaş titan gri Alcantara perfore/Siyah deri 
Kontrast dikişli

Milano deri kum beji
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İç Donanımlar

Koltuklar Dekoratif Aksesuarlar

¹ Bir quattro GmbH sunumudur.

Audi exclusive deri donanımlar¹Milano perfore deri titan gri Milano perfore deri kaestane kahverengiSilk nappa deri 
mağma kırmızı/siyah

Koltuk döşemeleri ile ilgili daha fazla bilgi için www.audi.com 
adresini ziyaret edebilirsiniz.

S-Spor ön koltuklar Silk nappa deri ay ışığı gümüş/siyah ve 

Kontrast dikişli
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Büyüleyici bir deneyim yaşayın.
En ince ayrıntısına kadar.

Sıradışı ortam yaratma bir tarz işidir. Sizin tarzınız. En ince ayrıntıya kadar inebilirsiniz. En üst kalite Audi iç donanım malzemelerinin ayrıntılarını 
 dokunarak hissedin. Kendinizi, doğal bir sıcaklık yayan pürüzsüz ahşabın verdiği ilhama bırakın. Sıradışılığı resmi olarak hissedebileceğiniz gözenekleri 
açık ahşabın büyüleyiciliğini deneyimleyin. Ya da, isterseniz saf ahşap ile alüminyumun birleştiği tasarımlarla kişisel bir ifadede bulunun: kişisel 
 beğenileriniz kişiliğinizi belirler.

Modele özgü standart ve isteğe bağlı donanımları lütfen sayfa 94’ten itibaren dizinden alın.

Fırçalanmış mat alüminyum Atlas Karbon Piyano siyahı¹

Doğal huş pirinç akik gri dekoratif aksesuar
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İç Donanımlar

Koltuklar Dekoratif Aksesuarlar

Aluminyum/Beaufort siyah ahşap¹ Audi exclusive Dekoratif Aksesuarlar¹

Dekoratif aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi için www.audi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.¹ Bir quattro GmbH sunumudur.
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Audi orijinal aksesuarları.
Yaşamınız kadar size özel.

Kendinden emin bir duruş ve sportif şıklık: Audi A5 Sportback ve S5 Sportback ilk bakışta kendine hayran bırakıyor. Ve 
bireysellik konusunda da neredeyse tüm dilekleri karşılıyor. Audi orijinal aksesuarları bu çok yönlü otomobili birkaç farklı 
görünüm ile daha da zenginleştirmek için size kalite sözümüzü her gün yeniden kanıtlayan ürünler aracılığıyla çok sayıda 
olanak sağlamaktadır. Tasarımı ve fonksiyonelliği ile kendini belli eden ve aracınıza tam uygun çözümlerimizden yararla-
nın. Zira çok sayıda test yönteminin yanı sıra geliştirmedeki yaratıcılık ve üretimdeki yüksek standartlar da Audi orijinal 
aksesuarlarında her Audi’de olduğu gibi belirleyicidir. Audi orijinal aksesuarlarının yaşamınıza tam uygun hangi fikirleri 
sunduğunu da keşfedin. Birkaç en dikkat çekici aksesuarı burada bulabilir, tüm çeşitler ile ilgili daha fazla bilgiyi Audi 
yetkili satıcınızdan alabilirsiniz

Diğer bilgileri Audi A5 aksesuar kataloğundan, 
www.audi.com adresinden ve Audi Yetkili Satıcınızdan 
öğrenebilirsiniz.

Bisiklet çatalı tutucusu olan portbagaj

Örneğin bisiklet çatalı tutucusu gibi çeşitli tavan üst 
ekipmanları için kilitlenebilir portbagajdır. Ön tekerlekte 
pratik bağlama kilidi olan bisikletler için uygundur. 
 Azami taşıma kapasitesi 17 kg’dir. Portbagaj, ekipmanlar 
ve yükün izin verilen azami toplam ağırlığı 75 kg’dir.

Audi Orijinal AksesuarlarA5
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Audi Orijinal Aksesuarları

5 kollu parabolik tasarımlı alüminyum döküm jantlar, Parlatılmış antrasit¹

Olağanüstü tasarımlıdır, A5’e mükemmel şekilde uyarlanmıştır. Parlak tornalanmış kolları bulunmaktadır. 
9 J x 20 boyutundadır. 265/30 R 20² ebadında lastikler içindir.

Evrensel mobil depolama plus

Harici bir antene bağlı cep telefonlarından düşük radyasyonlu telefon görüşmeleri yapılmasına ve sürüş sırasında 
cep telefonlarına kolaylıkla bilgi depolanmasına imkan tanır. Cep telefonlarının, Qi standardı üzerinden (cep telefonu 
destekliyorsa) kablosuz şekilde şarj edilmesi imkanı sunar. Alternatif olarak, Qi özelliğine sahip olmayan cep telefon-
larında, bir USB girişi üzerinden klasik şarj etme imkanı sunar. Evrensel mobil depolama plus için gerekli ön şart: 
 opsiyonel olarak sunulan cep telefonu ön hazırlığı (Bluetooth’lu).

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerleri ile verimlilik sınıflarını sayfa 88’den itibaren bulabilirsiniz. 
¹ Lütfen sayfa 92’deki jantlarla ilgili özellikleri dikkate alın. ² Lastiklerin teknik özellikleri ile ilgili bilgileri sayfa 92’de bulabilirsiniz.

Audi bebek puseti

3 nokta kemeri ile sabitlenebilir. Entegre edilmiş 
 pantolon kemeri daha iyi bir tutma sağlar. Üst tarafına 
yerleştirilmiş tente güneşten korur. Uyarlanabilir kafalık 
ile birliktedir. 13 kg’ye (yaklaşık 1 yaşına) kadar olan 
 küçük çocuklar için uygundur. 9 kg’den 18 kg’ye (yaklaşık 
1 yaşından 4 yaşına) kadar olan çocuklar için Audi  çocuk 
koltuğu ve 15 kg’den 36 kg’ye (yaklaşık 4 yaşından 
12 yaşına) kadar olan çocuklar için youngster plus Audi 
çocuk koltuğu da alınabilir. Tüm çocuk koltukları misano 
kırmızı/siyah ve titan gri/siyah renklerinde alınır. 

 Kaliteli tekstil paspaslar

Audi A5’inizin boyutlarına göre uyarlanmıştır. Dayanıklı 
velur paspasın altındaki özel katmanı sayesinde araç 
tabanına  yerleştirilmiş sabitleme noktaları sayesinde 
 araca bağlanırlar. Üzerlerinde A5 yazısı bulunmaktadır.
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Audi A5 Sportback’in Büyüleyiciliği.
Ve daha fazlası internet sitemizde.

Audi A5 Sportback Dünyasını keşfedin. Daha fazla bilgi, daha fazla donanım, 
daha fazla seçkin özellikler. Şimdi www.audi.com adresinde.

Akıllı telefon veya 
 tabletinizden 
QR-Code’unu tarayın 
ve Audi A5 Sportback 
Dünyasını Keşfedin.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 88’den itibaren bulabilirsiniz.

A5_S5_Sportback_Det77_2016_03.indd   86 26.04.16   17:03



Audi’nin Büyüleyiciliği
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[  ] Multitronic veya S tronic için bilgiler. ¹ ile ¹³ arasındaki açıklamalar sayfa 92’de bulabilirsiniz.

Model A5 Sportback 1.8 TFSI

(106 kW)

A5 Sportback 1.8 TFSI

(130 kW)

A5 Sportback 2.0 TFSI

(169 kW)

A5 Sportback 2.0 TFSI 

quattro (169 kW)

A5 Sportback 3.0 TFSI

quattro (200 kW)

Motor yapı tarzı Benzin direkt püskürtme sistemi, egzoz

turboşarj ve Audi valvelift sistemi olan

benzinli 4 silindir sıra motor

Benzin direkt püskürtme sistemi, egzoz

turboşarj ve Audi valvelift sistemi olan

benzinli 4 silindir sıra motor

Benzin direkt püskürtme sistemi, egzoz

turboşarj ve Audi valvelift sistemi olan

benzinli 4 silindir sıra motor

Benzin direkt püskürtme sistemi,

egzoz turboşarjlı ve Audi Valvelift

sistemi olan 4 silindir benzinli motor

Benzin direkt püskürtme sistemi 

ve mekanik turboşarj modülü olan 

benzinli 6 silindir V motor

Motor hacmi cm³ (Silindir başına valf) 1.798 (4) 1.798 (4) 1.984 (4) 1.984 (4) 2.995 (4)

Azami güç¹ kW d/d’da¯¹ 106/3.700–6.200 130/4.000–6.200 169/4.700–6.200 169/4.700–6.200 200/4.780–6.500

Azami tork Nm d/d’da¯¹ 280/1.300–3.600 320/1.400–3.850 350/1.500–4.600 350/1.500–4.600 400/2.150–4.780

Kuvvet iletimi

Çekiş türü Önden çekiş sistemi Önden çekiş sistemi Önden çekiş sistemi Sürekli dört tekerden çekiş quattro Sürekli dört tekerden çekiş quattro

Şanzıman türü 6 ileri vitesli mekanik şanzıman

[multitronic]

6 ileri vitesli mekanik şanzıman

[multitronic]

6 İleri vitesli mekanik şanzıman

[multitronic]

6 vitesli manuel şanzıman

[7 ileri vitesli S tronic]

[7-İleri vitesli S tronic]

Ağırlık/Hacim

Yüksüz ağırlık² kg 1.565 [1.600] 1.565 [1.600] 1.575 [1.605] 1.645 [1.690] [1.790]

İzin verilen yüklü ağırlık kg 2.040 [2.075] 2.040 [2.075] 2.050 [2.080] 2.120 [2.165] [2.265]

İzin verilen tavan yükü/römork bağlantısı yükü, kg 90/80 [90/80] 90/80 [90/80] 90/80 [90/80] 90/80 [90/80] [90/80]

İzin verilen azami römork yükü³ kg, 

frensiz

% 12 eğimde

% 8 eğimde

750 

1.500 

1.700 

[750]

[1.300]

[1.500]

750 

1.500 

1.700 

[750]

[1.300]

[1.500]

750 

1.500 

1.700 

[750]

[1.500]

[1.700]

750 

1.700 

1.900 

[750]

[1.700]

[1.900]

[750]

[1.900]

[2.100]

Depo hacmi yakl. l 63 [63] 63 [63] 63 [63] 61 [61] [61]

Sürüş performansı/Yakıt tüketimi⁴

En yüksek hız km/h 220 [210] 231 [221] 250⁵ [237] 246 [246] [250]⁵

0–100 km/h arası hızlanma s 9,3 [9,6] 8,2 [8,4] 7,0 [7,2] 6,5 [6,5] [6,0]

Yakıt cinsi Kükürtsüz süper benzin ROZ 95⁶ Kükürtsüz süper benzin ROZ 95⁶ Kükürtsüz süper benzin ROZ 95⁶ Kükürtsüz süper benzin ROZ 95⁶ Kükürtsüz süper benzin ROZ 95⁶

Yakıt tüketimi⁷, ⁸ l/100 km 

Şehiriçi

Şehirdışı

Ortalama

7,8–7,3

5,6–4,9

6,4–5,8

[7,6–7,2]

[5,8–5,2]

[6,4–5,9]

7,8–7,3

5,6–4,9

6,4–5,8

[7,6–7,2]

[5,8–5,2]

[6,4–5,9]

8,3–7,9

5,5–4,9

6,5–6,0

[7,9–7,4]

[5,6–5,0]

[6,4–5,9]

9,2–8,8

5,9–5,3

7,1–6,6

[9,0–8,3]

[6,2–5,5]

[7,2–6,6]

[10,2–10,1]

[6,4–6,2]

[7,8–7,6]

CO₂-Emisyonu⁷, ⁸ in g/km 

ortalama 148–134 [149–136] 148–134 [149–136] 149–138 [149–136] 164–152 [166–153] [182–177]

Egzos normu EU6 EU6 EU6 C/EU6 EU6
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Teknik veriler Ebatlar Standart /Opsiyonel donanımlar

Dizin

Audi A5 Sportback 2.0 TDI ultra

(100 kW 109 g CO₂/km & 120 kW 111 g CO₂/km)

Bu araçlar güç ve yakıt tüketimi dengesinin birkez daha iyileştirildiği verimliliği 
arttırılmış Audi modelleri içindir. Bu Audi modelleri standart model ile karşılaştı-
rıldığında daha düşük yakıt tüketimi ve azaltılmış karbondioksit emisyonu ile 
kendini belli eder. Bu verim araçta yapılan değişiklikler sayesinde sağlanmaktadır.

A5 Sportback 2.0 TDI ultra 

(100 kW 109 g CO₂/km & 120 kW 111 g CO₂/km) 

modelinde standart olarak şunlar mevcuttur:

▪  1. Vitesten 6. Vitese daha uzun aktarma oranı olan 6 ileri vitesli mekanik 
 şanzıman

▪  Vites değiştirme göstergesi ve verimlilik göstergesi olan sürücü bilgilendirme 
sistemi, yakıt tüketimi az olan bir sürüş olması için vites değiştirme uyarıları ve 
tasarruf faydalı bilgileri ile destekler

▪  Yakıt tasarrufları sağlamak için yuvarlanma direnci iyileştirilmiş yakıttan tasar-
ruf ettiren lastikler

▪  Aerodinamiğin iyileştirilmesi ve cW değerinin düşük olması için uyarlanmış araç 
yapı elemanları

A5 Sportback 2.0 TDI ultra 

(100 kW 109 g CO₂/km & 120 kW 111 g CO₂/km) standart 225/50 R 17¹³ 

lastikler olan 7,5 J x 17 ebadında 6 kollu tasarımlı alüminyum dövme jantlar 

ile donatılmıştır.

Opsiyonel olarak: 17 inç olan diğer jantlar 

Aşağıda belirtilen donanı, A5 Sportback 2.0 TDI ultra

(100 kW 109 g CO₂/km & 120 kW 111 g CO₂/km) için alınmaz:

▪ Amortisör ayarı olan süspansiyon

Model A5 Sportback 2.0 TDI ultra

(100 kW)⁹, ¹⁰

A5 Sportback 2.0 TDI ultra

(120 kW)⁹, ¹⁰

Motor yapı tarzı Common Rail püskürtme sistemi ve

egzoz turboşarjı olan 4 silindir

dizel sıra motor

Common Rail püskürtme sistemi ve

egzoz turboşarjı olan 4 silindir

dizel sıra motor

Motor hacmi cm³ (silindir başına supap) 1.968 (4) 1.968 (4)

Azami güç¹ kW, d/d’de¯¹ 100/3.000–4.400 120/3.000–4.200

Azami tork Nm, d/d’de¯¹ 320/1.500–3.000 400/1.750–2.750

Kuvvet iletimi

Çekiş türü Önden çekiş sistemi Önden çekiş sistemi

Şanzıman türü 6 ileri vitesli mekanik şanzıman 6 ileri vitesli mekanik şanzıman

Ağırlık/Hacim

Yüksüz ağırlık² kg 1.655 1.660

İzin verilen yüklü ağırlık kg 2.130 2.135

İzin verilen tavan yükü/römork bağlantısı yükü, kg 90/80 90/80

İzin verilen azami römork yükü³ kg,

frensiz

% 12 eğimde

% 8 eğimde

750  

1.300  

1.500  

750

1.300

1.500

Depo hacmi yaklaşık l 63/AdBlue®¹¹-Deposu: 20,5 63/AdBlue Deposu: 20,5

Sürüş performansı/Yakıt tüketimi⁴

Maksimum hız km/h 212  221

0–100 km/h arası hızlanma s 9,5  8,6

Yakıt cinsi Kükürtsüz dizel¹² Kükürtsüz dizel¹²

Yakıt tüketimi⁷, ⁸ l/100 km

Şehiriçi

Şehirdışı

Ortalama

4,9

3,7

4,2

5,0

3,8

4,3

CO₂-Emisyonu⁷, ⁸ in g/km 

ortalama 109 111

Egzos normu EU6  EU6
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[  ] S tronic/multitronic bilgileri. ¹ ile ¹³ arası açıklamalar sayfa 92’dedir.

Model A5 Sportback 2.0 TDI 

(100 kW)⁹

A5 Sportback 2.0 TDI

(110 kW)⁹

A5 Sportback 2.0 TDI

(140 kW)⁹

A5 Sportback 2.0 TDI 

quattro (140 kW)⁹

A5 Sportback 3.0 TDI

quattro (160 kW)⁹

Motor yapı tarzı Common Rail püskürtme sistemi ve

egzoz turboşarjı olan 4 silindir

dizel sıra motor

Common Rail püskürtme sistemi ve

egzoz turboşarjı olan 4 silindir

dizel sıra motor

Common Rail püskürtme sistemi ve

egzoz turboşarjı olan 4 silindir

dizel sıra motor

Common Rail püskürtme sistemi ve

egzoz turboşarjı olan 4 silindir

dizel sıra motor

Common Rail püskürtme sistemi ve

egzoz turboşarjı olan 4 silindir

dizel sıra motor

Motor hacmi cm³ (silindir başına supap) 1.968 (4) 1.968 (4) 1.968 (4) 1.968 (4) 2.967 (4)

Azami güç¹ kW d/d’da¯¹ 100/3.000–4.400 110/3.250–4.200 140/3.800–4.200 140/3.800–4.200 160/3.250–4.500

Azami tork Nm, d/d’de¯¹ 320/1.500–3.000 320/1.500–3.250 400/1.750–3.000 400/1.750–3.000 500/1.400–3.000

Kuvvet iletimi

Çekiş türü Önden çekiş sistemi Önden çekiş sistemi Önden çekiş sistemi Sürekli dört tekerden çekişli quattro Sürekli dört tekerden çekişli quattro

Şanzıman türü [multitronic] 6 ileri vitesli mekanik şanzıman 

[multitronic]

6 ileri vitesli mekanik şanzıman

[multitronic]

6 ileri vitesli mekanik şanzıman

[7 ileri vitesli S tronic]

[7 ileri vitesli S tronic]

Ağırlık/Hacim

Yüksüz ağırlık² kg [1.680] 1.655  [1.680] 1.655 [1.680] 1.725 [1.760] [1.810]

İzin verilen yüklü ağırlık kg [2.155] 2.130  [2.155] 2.130 [2.155] 2.200 [2.235] [2.285]

İzin verilen tavan yükü/römork bağlantısı yükü, kg [90/80] 90/80  [90/80] 90/80  [90/80] 90/80 [90/80] [90/80]

İzin verilen azami römork yükü³ kg,

frensiz

% 12 eğimde

% 8 eğimde

[750]

[1.700]

[1.900]

750  

1.600  

1.800  

[750]

[1.700]

[1.900]

750 

1.600 

1.800 

[750]

[1.700]

[1.900]

750 

1.600 

1.800 

[750]

[1.600]

[1.800]

[750]

[1.900]

[2.100]

Depo hacmi yaklaşık l [63/AdBlue Deposu: 20,5] 63/AdBlue Deposu: 20,5 63/AdBlue Deposu: 20,5 61/AdBlue Deposu: 20,5 [61/AdBlue Deposu: 20,5]

Sürüş performansı/Yakıt tüketimi⁴

Maksimum hız km/h [205] 212  [205] 238  [230] 235  [232] [240]

0–100 km/h arası hızlanma s [9,4] 9,4  [9,4] 7,8  [7,8] 7,5  [7,4] [6,4]

Yakıt cinsi Kükürtsüz dizel¹² Kükürtsüz dizel¹² Kükürtsüz dizel¹² Kükürtsüz dizel¹² Kükürtsüz dizel¹²

Yakıt tüketimi⁷, ⁸ l/100 km

Şehiriçi

Şehirdışı

Ortalama

[5,7–5,3]

[4,6–4,1]

[5,0–4,6]

5,7–5,4

4,3–3,9

4,8–4,5

[5,7–5,3]

[4,6–4,1]

[5,0–4,6]

5,9–5,5

4,5–4,0

5,0–4,6

[5,7–5,4]

[4,5–4,1]

[5,0–4,5]

6,2–5,9

4,8–4,4

5,3–4,9

[6,4–6,1]

[5,1–4,6]

[5,6–5,1]

[7,5–7,0]

[5,7–5,1]

[6,3–5,8]

CO₂-Emisyonu⁷, ⁸ in g/km 

ortalama [131–119] 127–118 [131–119] 132–119 [131–119] 141–128 [147–135] [164–153]

Egzos normu EU6 EU6 EU6 EU6 EU6
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Dizin

Teknik veriler Ebatlar Standart/Opsiyonel donanımlar

Model A5 Sportback 3.0 TDI 

quattro (180 kW)⁹

S5 Sportback

(245 kW)

Motor yapı tarzı Common Rail püskürtme sistemi ve

egzoz turboşarjı olan 6 silindir dizel 

V motor

Common Rail püskürtme sistemi ve

egzoz turboşarjı olan 6 silindir dizel 

V motor

Motor hacmi cm³ (Silindir başına valf) 2.967 (4) 2.995 (4)

Azami güç¹ kW d/d’da¯¹ 180/4.000–4.500 245/5.500–6.500

Azami tork Nm d/d’da¯¹ 580/1.750–2.500 440/2.900–5.300

Kuvvet iletimi

Çekiş türü Sürekli dört tekerden çekişli quattro Sürekli dört tekerden çekişli quattro

Şanzıman türü [7 ileri vitesli S tronic] [7 ileri vitesli S tronic]

Ağırlık/Hacim

Yüksüz ağırlık² kg [1.825] [1.820]

İzin verilen yüklü ağırlık kg [2.300] [2.295]

İzin verilen tavan yükü/römork bağlantısı yükü, kg [90/80] [90/80]

İzin verilen azami römork yükü³, kg

frensiz

% 12 eğimde

% 8 eğimde

[750]

[1.900]

[2.100]

[750]

[1.900]

[2.100]

Depo hacmi yakl. l [61/AdBlue Deposu: 20,5] [61]

Sürüş performansı/Yakıt tüketimi⁴

En yüksek hız km/h [250]⁵ [250]⁵

0–100 km/h arası hızlanma s [5,9] [5,1]

Yakıt cinsi Kükürtsüz dizel¹² Kükürtsüz süper benzin ROZ 95⁶

Yakıt tüketimi⁷, ⁸ l/100 km 

Şehiriçi

Şehirdışı

Ortalama

[7,5–7,3]

[5,7–5,4]

[6,3–6,1]

[10,3–10,2]

[6,5–6,3]

[7,9–7,7]

CO₂-Emisyonu⁷, ⁸ in g/km 

ortalama [164–159] [184–179]

Egzos normu EU6 EU6
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Açıklamalar

¹  Belirtilen değer öngörülen ölçüm yöntemine göre (günümüzde geçerli şekliyle UN – R 85) belirlenmiştir.

²  Sürücü (75 kg) ve % 90’a kadar dolu yakıt deposu ile birlikte araç boş ağırlığıdır, günümüzde geçerli şekliyle 
VO (EU) 1230/2012’ye göre belirlenmiştir. Opsiyonel donanımlar ile boş ağırlık ve aracın hava direnci kat sayısı 
 artabilir, dolayısıyla olabilecek azami taşıma kapasitesi veya sınırlandırılmış en yüksek hız buna göre azalabilir.

³  Artan deniz seviyesinden yükseklik (rakım) ile birlikte motor gücü zorunlu olarak azalır. Deniz seviyesi yüksekliğinin 
1.000 m üzerinden itibaren ve sonraki her 1.000 m’de römorklu ağırlıktan (izin verilen römork yükü+çekici aracın 
izin verilen yüklü ağırlığı) % 10 çıkarılmalıdır. Geçerli değer, fabrika çıkışlı takılan römork bağlantı tertibatı 
 olduğundaki römork yüküdür. Römork bağlantı tertibatı olan araç ticari olarak kullanıldığında size belirli koşullar 
altında bir AB takograf cihazı gerekir.

⁴  Yakıt tüketimleri ve karbondioksit emisyonları ile ilgili bilgiler kullanılan lastik/jant setine bağlı olan aralıklarda 
geçerlidir.

⁵  Sınırlandırılmıştır.

⁶  DIN EN 228’e göre 95 oktan kurşunsuz kükürtsüz süper benzin, bu benzin mevcut olmadığında az miktarda güç 
azalması olan DIN EN 228’e göre 91 oktan kurşunsuz kükürtsüz normal benzin kullanılması önerilir. Azami % 
10’luk bir etil alkol (E10) oranı olan 95 oktan kurşunsuz yakıt kalitesi her zaman kullanılabilir. Yakıt tüketimi ile 
ilgili bilgiler 692/2008/EG’ye göre 95 oktan yakıt ile çalıştırma içindir.

⁷  Belirtilen değerler öngörülen ölçüm yöntemine göre belirlenmiştir. Bilgiler tek bir araç ile ilgili değildir ve sunum 
ile ilgili bir öğe değildir, aksine sadece çeşitli araç tipleri arasında karşılaştırma amaçlıdır.

⁸  Bir aracın yakıt tüketimi ve karbondioksit emisyonları ile belirtilen değerlerden olan sapmalar sadece araç 
 tarafından yakıtın verimli kullanılmasına bağlı değildir, aynı zamanda sürüş tutumundan ve diğer teknik  olmayan 
faktörlerden etkilenir. Karbondioksit, küresel ısınmadan başlıca sorumlu olan sera gazıdır.

⁹  Ayrı AdBlue deposuna göstegeler ekranındaki bilgi göstergesi doğrultusunda ilave yapılmalıdır. AdBlue deposuna 
Audi yetkili satıcınızda ilave yapılması önerilir. 

¹⁰  Opsiyonel donanım olduğunda sunum kısıtlaması olan model.

¹¹  Otomotiv Sanayi Derneği tescilli markasıdır. (VDA).

¹²  DIN EN 590’a göre kükürtsüz dizel kullanılması, bu dizel olmadığında DIN EN 590’a göre olan dizel kullanılması 
önerilir.

¹³ Lastiklerin teknik özellikleri ile ilgili bilgileri yan taraftaki tablodan bulabilirsiniz.

Önemli hatırlatma

Jantların özellikleri: Parlak tornalanmış, parlatılmış veya kısmen parlatılmış alüminyum jantlar kış mevsimindeki 
yol koşullarında kullanılmamalıdır. Jant yüzeyinin üretim nedeniyle korozyona karşı yeterli bir koruması yoktur ve 
yola serpilen tuz veya benzeri maddelerden dolayı kalıcı olarak hasar verilebilir.

Lastik parametreleri sınıflandırmaları

Tabloda Audi A5 Sportback ve Audi S5 Sportback farklı lastik ebatları ile ilgili yakıt verimliliği sınıfı, ıslaklıkta yer 
tutuş sınıfı ve dışardan gelen lastik sesi sınıfı aralıklarını bulursunuz.

Belli bir lastik siparişi mümkün değildir. 
Ülkeye özgü lastik sunumu ile ilgili olarak lütfen Audi Yetkili Satıcınıza sorun.

Lastik ebadı Yakıt

verimliliği sınıfı

Islaklıkta yer

tutuş sınıfı

Dışardan gelen

lastik sesi sınıfı

Yaz Lastiği 225/50 R 17 C–B B–A 73–68 –

245/40 R 18 E-C B–A 72–68 –

255/35 R 19 E–C B–A 73–69 –

265/30 R 20 E B 74–68 –

Kış Lastiği 225/50 R 17 E–C C–B 72

245/40 R 18 E B 72–68
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Teknik veriler Ebatlar Standart/Opsiyonel donanımlar

Dizin

Bilgiler milimetre cinsindendir.

Araç boş ağırlığındaki ebatlar ile ilgili bilgiler.
Bagaj hacmi 480/1283 l (İkinci değer: Arka koltuk sırtlığı katlandığında ve tavan yüksekliğinde yüklü olduğunda).
Dönüş çapı yaklaşık 11,5 m.
* Azami baş bölgesi. ** Dirsek mesafesi genişliği. *** Omuz mesafesi genişliği.

Bilgiler milimetre cinsindendir.

Araç boş ağırlığındaki ebatlar ile ilgili bilgiler.
Bagaj hacmi 480/1283 l (İkinci değer: Arka koltuk sırtlığı katlandığında ve tavan yüksekliğinde yüklü olduğunda).
Dönüş çapı yaklaşık 11,5 m
* Azami baş bölgesi. ** Dirsek mesafesi genişliği. *** Omuz mesafesi genişliği.
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Model ve Paketler

S line dış paketi

S line Spor paket

S line competition¹

S line competition plus¹

Audi design selection çelik grisi

Audi exclusive

Audi exclusive line¹

S line¹ Spor paket için Audi exclusive line

Opak renkler

İbis beyazı

Parlak siyah

Metalik renkler

Metalik glacier beyaz

Metalik flore gümüşü

Metalik cuvèe gümüş

Metalik Tornado gri

Metalik muson gri

Metalik Dakota gri

Metalik Teak kahverengi

Metalik volkan kırmızı

Metalik ütopya mavi

Metalik Scuba mavi

Metalik gece mavi

Metalik Mistik siyah
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Sedefli Renkler

Sedefli Daytona gri ²

Sedefli lav gri

Sedefli Misano kırmızı ²

Sedefli Sepang mavi

Özel renkler

Audi exclusive özel renkler¹

Jantlar

6 kollu tasarımlı 17˝ Alüminyum 
dövme jantlar³

5 kollu tasarımlı 17˝ Alüminyum
döküm jantlar³

5 kollu tasarımlı 17˝ Alüminyum 
döküm jantlar, 
kontrast gri, kısmen parlatılmış³, ⁴

6 kollu parabol tasarımlı 17˝ Alüminyum
döküm jantlar³

7 kollu parabol tasarımlı 17˝ Alüminyum 
döküm jantlar³

5 kollu dinamik tasarımlı 18˝ Alüminyum 
döküm jantlar⁵

5 kollu V tasarımlı 18˝ Alüminyum 
döküm jantlar

15 kollu yıldız tasarımlı 18˝ Alüminyum
döküm jantlar

5 paralel kollu tasarımlı (S tasarım) 
18˝ Alüminyum döküm jantlar

5 ikiz kollu tasarımlı 18˝ Alüminyum 
döküm Audi Spor jantlar¹, ⁶

10 kollu tasarımlı 18˝ Alüminyum 
döküm Audi Spor jantlar¹
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5 kollu Y tasarımlı 19˝ Alüminyum 
döküm jantlar

10 kollu tasarımlı 19˝ Alüminyum 
döküm jantlar

5 paralel kollu yıldız tasarımlı (S tasarım) 
19˝ Alüminyumim döküm jantlar

5 kollu rotor tasarımlı 19˝ Alüminyum 
döküm Audi Spor jantlar 
Mat titan, parlatılmış¹, ⁴

7 ikiz kollu tasarımlı 19˝ Alüminyum 
döküm Audi Spor jantlar¹

10 kollu Y tasarımlı 19˝ Alüminyum 
döküm Audi Spor jantlar¹

10 kollu Y tasarımlı 19˝ Alüminyum 
döküm Audi Spor jantlar Parlak siyah, 
parlatılmış¹, ⁴, ⁷

5 ikiz kollu tasarımlı 20˝ Alüminyum 
döküm Audi Spor jantlar¹

5 ikiz kollu taasarımlı 20˝ Alüminyum 
döküm Audi Spor jantlar 
Mat titan, parlatılmış¹, ⁴

7 ikiz kollu tasarımlı 20˝ Alüminyum
döküm Audi Spor jantlar Siyah antrasit, 

parlak¹, ⁸

6 kollu tasarımlı 17˝ Alüminyum 
dövme kış jantları³, ⁹

 

5 kollu V tasarımlı 18˝ Alüminyum 
döküm kış jantları¹⁰

5 paralel kollu tasarımlı (S tasarım) 18˝ 
Alüminyum döküm kış jantları¹¹

Lastik tamir kiti

Yerden tasarruf sağlayan stepne
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Lastik basınç kontrol sistemi

Hırsızlığa karşı kilitli bijonlar

Avadanlık

Kriko

Koltuklar

Standart ön koltuklar

Spor ön koltuklar ⁶

S Spor ön koltuklar ¹²

Havalandırmalı ön konfor koltuklar

Standart ön koltuklar için koltuk döşemeleri

Siyah Arkade kumaş

Titan grisi Arkade kumaş

Deri/Suni deri Siyah

Deri/Suni deri Titan grisi

Deri/Suni deri Kestane kahverengisi

Deri/Suni Deri kum beji

Milano deri siyah 

Milano deri titan gri 

Milano deri kum beji

Silk nappa deri siyah

Silk nappa deri titan gri

Silk nappa deri kestane kahverengi

Audi exclusive deri donanımlar¹, ¹³

¹ ila ²⁵ arası açıklamalar sayfa 97’dedir.
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Teknik veriler Ebatlar Standart/Opsiyonel donanımlar

Dizin
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Spor ön koltuklar için koltuk döşemeleri

Siyah Atrium kumaş

Titan grisi Atrium kumaş

Sprint kumaş/siyah deri
kontrast dikişli⁶

Deri/Suni deri siyah

Deri/Suni deri titan gri

Deri/Suni deri Kestane kahverengi

Alcantara/Siyah deri

Alcantara perfore/Siyah deri 
Kontrast dikişli¹²

Alcantara/Ay ışığı gümüş/siyah

Alcantara/Titan gri deri

Milano siyah deri

Milano deri titan gri

Milano deri kum beji

Silk nappa siyah deri

Silk nappa titan gri deri

Silk nappa çelik gri deri 
Kontrast dikişli¹⁴

Silk nappa deri volkan gri/siyah¹⁵

Silk nappa deri kestane kahverengi

Silk nappa deri konyak kahverengi/siyah¹⁵

Silk nappa deri kum beji

Silk nappa deri alabaster beyaz/siyah¹⁵

Audi exclusive deri donanımlar¹, ¹⁶
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S Spor ön koltuklar için koltuk döşemeleri

Silk nappa deri siyah¹²

Silk nappa deri siyah 
Kontrast dikişli

Silk nappa deri ay ışığı gümüş/siyah 
Kontrast dikişli

Silk nappa deri rotor gri 
Kontrast dikişli¹²

Silk nappa deri mağma kırmızı/siyah 
Kontrast dikişli

Silk nappa deri kestane kahverengi/siyah 
Kontrast dikişli

Audi exclusive deri donanımlar¹ ¹⁷ ¹⁶

Klimalı konfor ön koltuklar için koltuk döşemeleri

Milano perfore deri siyah

Milano perfore deri titan gri

Milano perfore deri kestane kahverengi

Milano perfore deri kum beji

Audi exclusive deri donanımlar¹, ¹³ ² ²

Deri paketleri

Kapı kaplamalarında 
deri kol dayanağı

Audi exclusive Alcantara/Valcona 
deri donanımı (Paket 1)¹

Audi exclusive Valcona 
deri donanımı (Paket 1)¹

Audi exclusive Valcona 
deri donanımı (Paket 2)¹

Koltuk konforu

Elektrikli ayarlanabilen ön koltuklar
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Elektrikli ayarlanabilen ön koltuklar sürü-
cü koltuğu için hafıza fonksiyonludur.

Kafalıklar

Ön yolcu koltuğu 4 yönlü 
bel desteği ayarı

Ön koltuk ısıtıcısı

Ön ve arka koltuk ısıtıcısı

Ön orta kol dayaması

Arka orta kol dayaması

Tutamaklar

Arka koltuklar

3 koltuklu arka koltuk sistemi

Yatırılabilir arka koltuk sırtlığı

Tavan döşemesi

Siyah kumaş tavan döşemesi ⁶

Ay ışığı gümüş kumaş tavan döşemesi 
(renk olarak iç mekana uyarlanmıştır)

Pashmina beji kumaş tavan döşemesi 
(renk olarak iç mekana uyarlanmıştır)

Dekoratif aksesuarlarlar

Mikro metalik gümüş

Fırçalanmış mat alüminyum ¹⁸

Üçgen alüminyum

Paslanmaz çelik dokuma ¹²

Atlas Karbon

Gri huş ahşap ¹²

Doğal akik gri huş ahşabı¹⁴

Koyu kahverengi ceviz ahşabı
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Doğal kahverengi dişbudak ahşabı

Açık kahverengi Beaufort meşe ahşabı

Aluminyum/Siyah Beaufort ahşap¹

Piyano siyahı¹

Audi exclusive Dekoratif Aksesuarlar¹

Kül gri nougat ahşap

Sepya meşe ahşabı

Kül gri muskat kahverengi ahşap

Farlar

Farlar

Far temizleme tertibatı dahil Xenon plus

Uyarlanabilir far

Far temizleme sistemi

Uzun far asistanı

Far/Yağmur sensörü

Arka farlar

LED arka farlar

Sis farları

İç aydınlatma

İç Aydınlatma

Aydınlatma paketi

Dış tasarım

Model tanımı/Yazısı

Audi Singleframe

Yan korumalar ¹⁹
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Dış Tasarım (Devamı)

Ön tamponlar

Platinyum gri renginde 
arka difüzör elemanı

¹⁹

Arka spoyler

Egzos çıkışları

Parlaklık paketi

Parlak siyah radyatör panjuru dahil 
parlaklık paketi

Audi exclusive siyah parlaklık paketi¹

İç Tasarım

İç mekan alüminyum aksesuarları

Ön paspaslar

Ön ve arka paspaslar

Audi exclusive paspasları¹

Audi exclusive halı ve paspasları¹

Paslanmak çelik pedal ve ayak desteği

Alüminyum aksesuarlı eşik çıtaları

Direksiyonlar/Kullanım elemanları

3 kollu spor deri direksiyon

3 kollu çok fonksiyonlu spor 
deri direksiyon

Altı düzleştirilmiş, 3 kollu çok 
fonksiyonlu spor deri direksiyon

Kullanım elemanları/vites topuzu Deri ⁶

Audi exclusive alüminyum vites topuzu¹

Audi exclusive deri kullanım elemanları¹
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Aynalar

Entegre LED sinyal lambaları olan 
dış ayna

İlaveten ısıtılabilir dış aynalar

İlaveten ısıtılabilir ve elektrikli 
katlanabilir dış aynalar

İlaveten ısıtılabilir, katlanabilir ve her iki 
tarafta otomatik elektrokrom dış aynalar

İlaveten ısıtılabilir, katlanabilir, her iki 
 tarafta otomatik elektrokrom ve hafıza 
fonksiyonlu dış aynalar

Alüminyum görünümde dış ayna gövdesi

Elektrokrom manuel dikiz aynası

Otomatik elektrokrom dikiz aynası

Tavan sistemleri

Cam Sunroof/Açılır tavan

Camlar

Isı yalıtımlı cam, yeşil

Karartılmış camlar 
(Privacy Camlar)

Güneşlikler

Cam yıkama tertibatı

Klimalar

Otomatik klima

3 bölgeli otomatik konfor klima

Park kaloriferi/havalandırması

Kilitleme sistemleri

Kontak

Uzaktan kumandalı araç anahtarı
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Elektronik immobilizer

Motor Start-Stop düğmesi

Akıllı anahtar

Garaj kapısı sistemi (HomeLink)

Hırsızlık alarm sistemi

Yer belirleme asistanı için hazırlık

Eşya gözleri/Taşıma

Eşya gözleri

Eşya koyma yerleri paketi

Bagaj paketi

Çıkarılabilir kayak/snowboard çantası 
olan boylamasına yükleme tertibatı

Sabitleme kancaları

Çift taraflı paspas

İçecek tutacağı

Çakmak ve Küllük

12 Volt priz

230 Volt priz

Römork tertibatı hazırlığı

Römork tertibatı

MMI/Navigasyon

Göstergeler

Sürücü bilgilendirme sistemi

Renkli ekranlı sürücü 
bilgilendirme sistemi

Mola önerisi

MMI Navigasyon

MMI Navigasyon plus
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Bilgi-Eğlence sistemi

Chorus radyo seti

Concert radyo seti

Symphony radyo seti

Dijital radyo alıcısı

Audi muzik arayüzü

CD değiştirici

Audi ses sistemi

Bang & Olufsen ses sistemi

İletişim

Araç telefonu dahil Audi connect²⁰

Bluetooth arayüzü

Cep telefonu hazırlığı (Bluetooth)

Bluetooth araç telefonu

Araç telefonu için ön ahize

Asistan sistemleri

Kalkış asistanı²¹

Arka park asistanı²¹

Park asistanı plus²¹

Geri sürüş kameralı park etme 
asistanı plus²¹

Hız ayar sistemi²¹

Uyarlanabilir hız sabitleme sistemi²¹

Audi side assist²¹

Audi active lane assist²¹

Asistan paketi²¹
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Sürüş dinamizmi/Frenler

Audi drive select

Dinamik süspansiyon

Spor süspansiyon

S line spor süspansiyon⁹

S spor süspansiyon

Amortisör ayarı olan süspansiyon

Önden çekiş

quattro

Spor diferansiyelli quattro ²²

6 vitesli manuel şanzıman

multitronic²³

S tronic ⁸

Elektromekanik servo direksiyon

Dinamik direksiyon

Fren sistemi

Siyah renkli fren kaliperleri

Elektro mekanik park freni

Teknoloji/Güvenlik

Elektronik fren gücü dağıtımı olan (EBV) 
Anti Blokaj Sistemi (ABS)

Anti patinaj sistemi (ASR)

Elektronik diferansiyel kilidi (EDS)

Elektronik Stabilite Kontrolü (ESC)

Elektronik kilitli diferansiyel ile birlikte 
Elektronik Stabilite Kontrolü (ESC)²³

Enerji geri kazanımı
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Start-Stop sistemi

Audi TDI clean diesel²⁴

Yanlış yakıt doldurma koruması²⁴

Hava yastıkları

Ön yan hava yastıkları ve 
baş hava yastığı sistemi

Arka yan hava yastıkları

Entegre koltuk başlığı sistemi

Güvenlikli direksiyon kolonu

Emniyet kemerleri

Kenar arka koltuklar için ISOFIX ve 
Top Tether çocuk koltuğu bağlantısı

Ön yolcu koltuğu için ISOFIX 
çocuk koltuğu bağlantısı

İlkyardım çantası

Reflektör

Audi İlave Garantisi

Audi İlave Garantisi

¹ Bir quattro GmbH sunumudur.
²  Sadece S line Spor paketi ile 

S line competition modeli için sunulur.
³  3.0 TFSI quattro (200 kW) ve 

3.0 TDI quattro (180 kW) için mevcut değildir.
⁴  Jantlarla ilgili teknik bilgileri sayfa 92’de bulabilirsiniz.
⁵  3.0 TFSI quattro (200 kW) ve 

3.0 TDI quattro (180 kW).
⁶ S line Spor paketi ile birlikte standarttır.
⁷  S line competition plus ile birlikte kullanılabilir.
⁸  Sadece sürekli dört tekerden çekişli quattro ile 

 kullanılabilir.
⁹  Kar zincirleri ile izin verilen hız 210 km/h.
¹⁰  İzin verilen hız 240 km/h kar zincirleri için uygun 

 değildir.
¹¹  Kar zincirleri ile izin verilen hız 240 km/s.
¹² Sadece S line Spor paket ile birlikte standarttır.
¹³ Valcona deri için mevcuttur.
¹⁴  Audi design selection ile birlikte kullanılabilir.
¹⁵ Audi exclusive line ile birlikte kullanılabilir.
¹⁶  Valcona deri ve Alcantara/Valcona deri için mevcuttur.
¹⁷  Valcona deri ve Alcantara/Valcona deri S line Spor 

 paketi ile birlikte kullanılabilir.
¹⁸  Sadece S line Spor paketi ile birlikte, Audi exclusive 

 line ya da Audi design selection sunulmaktadır.
¹⁹  Sadece S line Dış paket ile kullanılabilir.
²⁰  Yasal bilgiler ve kullanım talimatları ile ilgili bilgiler 

için sayfa 97’ye bakınız.
²¹  Lütfen şunları dikkate alın: Sistemler sadece sistem 

sınırları dahilinde çalışırlar ve sürücüyü desteklerler. 
Trafikteki sorumluluk ve gerekli dikkat sürücüye aittir.

²²  Sadece 3.0 TDI quattro (180 kW) ve 3.0 TFSI quattro 
(200 kW) ile kullanılabilir.

²³ Önden çekişli modeller için sunulmaktadır.
²⁴ Sadece dizel modellerde mevcuttur.
²⁵  Uyumlu cep telefonları hakkındaki bilgileri Audi yetkili 

satıcınızdan veya www.audi.com/bluetooth internet 
sayfasından öğrenebilirsiniz.

Standart donanım
Opsiyonel donanım
Modele göre standart/opsiyonel donanım
sunulmuyor

Ülkeye özgü farklar olması olasıdır. Ülkenizde hangi 
 donanımların standart veya opsiyonel olarak alındığını 
bulunduğunuz yerdeki Audi yetkili satıcınızdan öğrenebi-
lirsiniz.

Desteklenen Audi connect hizmetlerinden

yararlanılabilmesi ancak ve ancak opsiyonel olarak sunu-
lan MMI navigasyon plus ve araç telefonu ile birlikte 
 Audi connect donanımlanının edinilmesi ile mümkündür. 
Bunların yanı sıra, araç telefonu ile birlikte veri paketi 
olan bir adet SIM kart ya, telefon ve beraberinde veri 
 paketi veya da uzaktan SIM Erişim Profili’ne (rSAP) sahip 
bir adet Bluetooth özellikli Akıllı Telefon25’dan birine 
 ihtiyaç vardır. Audi connect hizmetleri yalnızca sözleş-
mesi devam etmekte olan veya ayrıca edinilmiş bir cep 
telefonu hattı ile ve cep telefonu operatörünün kapsama 
alanı dahilinde kullanılabilir. Mevcut cep telefonu hattı-
nızın tarifesine bağlı olarak ve özellikle de yurtdışında 
kullanım söz konusu olduğunda, internet üzerinden veri 
paketi kullanımı ilave ücretlere tabidir. Yüksek veri pake-
tine sahip sabit ücretli cep telefonu hatlarının kullanıl-
ması şiddetle tavsiye edilir! Audi connect hizmetleri 
 tarafından desteklenen özelliklerin kullanım durumu 
 ülkeden ülkeye ve bölgeden bölgeye değişiklik arz eder. 
Audi connect hizmetleri, aracın satın alınmasından en az 
1 yıl süreyle geçerlidir. 24 ay sonunda, Audi connect hiz-
metlerinin süresi ücretsiz olarak 12 ay daha uzatılabilir. 
Bu ücretsiz uzatma hakkından faydalanmak istemiyorsa-
nız, hizmetlerden faydalanmak istemediğinizi lütfen 
aşağıdaki adrese yazılı olarak bildirin:

AUDI AG
Kundenbetreuung Deutschland
85045 Ingolstadt
E-Mail: kundenbetreuung@audi.de
Tel.: +49 800 28347378423

Bunun ardından gelecek Audi connect hizmetlerini 
 uzatma olanakları hakkında Audi yetkili satıcınızdan 
bilgi  alabilirsiniz. Audi connect ve ilgili ayrıntılı bilgileri 
www.audi.com/connect adresinden ve Audi Yetkili 
 Satıcınızdan, tarife şartları ile ilgili bilgileri cep telefonu 
operatörünüzden alabilirsiniz.

Resimdeki Audi A5 Sportback donanımları 
(Sayfa 4–19 arası):
Renk: Metalik Flöre gümüş
Jantlar: 10 kollu tasarımlı alüminyum döküm jantlar
Koltuk/Koltuk döşemeleri: Spor ön koltuklar 
Silk nappa deri kestane kahverengi
Dekoratif aksesuarlar: Doğal Kül gri kestane kahverengi

Resimdeki Audi S5 Sportback donanımları 
(Sayfa 20–31 arası):
Renkler: Sedefli Misano kırmızı
Jantlar: 5 paralel kollu yıldız tasarımlı (S tasarım) 
Alüminyum döküm jantlar
Koltuk/Koltuk döşemeleri: S Spor ön koltuklar
Silk nappa deri ay ışığı gümüş/siyah 
ve Kontrast dikişli 
Dekoratif aksesuarlar: Atlas Karbon



Audi

Audi AG aktif bir ürün geliştirme politikası izlemektedir. Bu nedenle Doğuş Otomotiv ve Audi AG model, 
tasarım, renk, donanım, aksesuar ve teknik özellikler ile diğer tüm bilgileri önceden bildirmeden değiştirme 
hakkını saklı tutar. Bu döküman basım tarihinden (Nisan 2016) sonra güncellenmiş olabilir. Doğuş 
 Otomotiv ve/veya Audi AG tarafından ürünü tanımlamak için kullanılan işaret veya numaralarla ilgili olarak 
bir hak iddia edilemez. Bu broşürde kullanılan şekil ve görseller, standart donanıma dahil olmayan 
 aksesuar ve özel donanımlar içerebilir. Baskı işlemlerindeki sınırlandırmalar nedeniyle kağıt üzerindeki 
renkler ürünlerin gerçek renklerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bazı ürün ve hizmetler ulusal ve AB 
yasaları veya iklim koşulları gereğince tüm pazarlarda sunulamamaktadır. Audi ürünlerini satın alırken 
ulusal kanuni gereklilikler de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bağlamda bilgi almak için lütfen Audi 
yetkili satıcıları ile iletişime geçiniz. 

Bu katalogdaki kağıt klorsuz beyazlatılmış selülozdan üretilmiştir.

AUDI AG – 85045 Ingolstadt 
Doğuş Otomotiv Servis ve  Ticaret A.Ş 
Yönetim ve İletişim 
Şekerpınar Mah. Anadolu Cad. No: 22 
Tel: +90 (0262) 676 90 90 
Faks: +90 (0262) 676 91 11 
41420 Çayırova – Kocaeli/Türkiye 
Kanuni Merkez
Maslak Mah. G – 45 Ahi Evran Cad. No: 4
34398 Ayazağa – Maslak – İstanbul 
www.audi.com
Nisan 2016’dan itibaren  geçerlidir. 

Almanya’da basılmıştır.
633/1150.51.77

Teknoloji ile bir adım önde


