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Kalabalıktan sıyrılmak düşündüğünüzden daha kolay. Tabii ki Audi A5’e ait pürüzsüz tasarım diliyle.  

Bal peteği görünümlü radyatör ızgarası, motor kaputu altındaki belirginleştirilmiş hava girişleri ve parlak  

siyah renkli menteşelerle kombine edilmiş geniş hava girişleri, ön kısma daha keskin bir sportiflik sunar.  

Aracın arka kısmındaki trapez şekilli egzoz kapakları ve karakteristik tampon, bütün bakışları üstüne toplar.

Güçlü vurguları ve sistemlerin akıllıca kombi-

nasyonu ile birlikte artan sportiflik. Dizayn, 

teknoloji ve performansı, Audi standartlarında  

deneyimleyin. Yeni Audi A5- ve S5 modellerinin 

kişiliğini aynı potada eritir.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 34’te bulabilirsiniz.
Görüntülenen veya anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan özel donanımlardır.  
Standart ve özel donanımlara ilişkin detaylı bilgileri, www.audi.com veya Audi Yetkili Satıcınızdan edinebilirsiniz. 

Artık
yola çıktı.

Dikkat çekicilik mi?
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Yeni Audi A5’e ait sportiflik, ilk sürüş öncesinde bile hayran 

bırakır. Sportback’e ait basık tavan hattı ve dinamik yan hatlar, 

görünümüne kolaylıkla çekicilik sağlamaktadır. Bunlara ek 

olarak yeniden şekillendirilmiş, ortaları vurgulanmış marşpi-

yeler sportifliğinin altını çizer. Öne çıkartılmış çamurluklar,  

20 inçlik alüminyum alaşımlı döküm jantların kıymetini arttırır. 

S line donanım paketi, dış görünüme ek olarak dinamik vurgular 

katar.

Hayran bırakan
tasarım.

Ve
Sürüş.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 34’te bulabilirsiniz.
Görüntülenen veya anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret  
ödenerek satın alınan özel donanımlardır. Serilere ve özel donanımlara ilişkin  
detaylı bilgileri, www.audi.com veya Audi Yetkili Satıcınızdan edinebilirsiniz. 
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Hiç  
gerek

yok.

Ödün vermek mi?

İç ve dış görünüşte yenilikçi tasarım. Yeni  

Audi A5’e ait geniş arka kısım, difüzörde mat 

alüminyum gümüş rengi süs çıtalarıyla vurgu-

lanır. İç mekan, yeni tasarlanmış orta konsolu 

ve cam görünümlü kapı kaplaması yanında 

çok renkli LED ambiyans aydınlatması saye-

sinde, büyüleyici bir yaşam alanı hissiyatı verir.  

Design selection iç görünüm paketi’nin okapi 

kahverengisi, iç mekandaki birinci sınıf malze-

melere ek olarak kontrastlık sağlayarak iç  

mekana karakter katar.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 34’te bulabilirsiniz. Görüntülenen veya anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın  
alınan özel donanımlardır. Standart ve özel donanımlara ilişkin detaylı bilgileri, www.audi.com veya Audi Yetkili Satıcınızdan edinebilirsiniz. 
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Ve
Görünüm.

Güzel
manzara.

Çekici dinamizm: Yeni Audi A5 Cabriolet’in kes-

kin hatlara sahip tasarımı. Yan taraflarda bulu-

nan büyük hava girişleri ve motor kaputu altında 

belirginleştirilmiş hava girişleri, ön kısma özel-

likle sportif görünüm katarak aracı öne çıkarır. 

Arka kısımdaki trapez şekilli egzoz kapaklar  

estetik tasarıma katkıda bulunur. Hayallerinizi 

yansıtan bir görünüm için tente dört renkte  

tedarik edilebilmektedir. Sürüş sırasında 

50 km/sa’e kadar bir hızda, 15 saniyede açıla-

bilmekte ve 18 saniyede kapatılabilmektedir.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 34’te bulabilirsiniz.
Görüntülenen veya anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret  
ödenerek satın alınan özel donanımlardır. Serilere ve özel donanımlara ilişkin  
detaylı bilgileri, www.audi.com veya Audi Yetkili Satıcınızdan edinebilirsiniz. 9
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Başkalarının

görmediğini
görmek.

Yeni Audi A5, karanlığı aydınlatmanın ötesine 

geçer. Yeni ve sade tasarımıyla Matrix LED  

farlar, uyarlanabilir aydınlatmasıyla cezbediyor. 

Ve ek olarak elde edilebilen yüksek mesafeli  

lazer farlar sayesinde, uzak mesafeleri bile  

algılayabilrisiniz. Dikkat çekici özel bir özellikse, 

ön ve arka taraflarda bulunan Coming-Home-/

Leaving-Home fonksiyonunun dinamik ışık  

dağılımıdır.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 
34’te bulabilirsiniz. Görüntülenen veya anlatılan 
donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret 
ödenerek satın alınan özel donanımlardır. Stan-
dart ve özel donanımlara ilişkin detaylı bilgiyi, 
www.audi.com veya Audi Yetkili Satıcınızdan  
edinebilirsiniz. 
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Tam da 
onun alanı.

 Yeni yollar mı?

Yeni Audi A5’in asistan sistemleri¹ sayesinde,  

sürüş yaparken yenilikçi destek tecrübesi  

yaşarsınız. Uzun mesafelerde, şehir içinde  

ve park ederken uygunluk gösteren, geniş 

kullanım alanı olan asistanlar. Sizi bekleyen 

yolculuklarda, daha fazla verimlilik için.  

Parktan çıkışla başlayıp, tekrar park edene 

kadar. 

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 34’te bulabilirsiniz.
Görüntülenen veya anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek  
satın alınan özel donanımlardır. Standart ve özel donanımlara ilişkin detaylı bilgileri,  
www.audi.com veya Audi Yetkili Satıcınızdan edinebilirsiniz. ¹ Lütfen şu hususu dikkate alın:  
Sistemler sadece sistem sınırları dahilinde çalışırlar ve sürücüye destek sağlarlar.  
Trafikteki sorumluluk ve gerekli dikkatin gösterilmesi sürücüye aittir. 13
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Kesinlikle.

Daha rahatlatıcı
seyahat mi?

Çok yönlü asistan sistemleriyle¹ siz ve Audi A5, 

aynı takımın oyuncusu olursunuz. Bilgi eğlence 

sistemi ve navigasyon gibi araç sistemleri, sez-

gisel ve doğal konuşma şekliyle kontrol edilirler. 

Şehir içi trafiğinde iniş uyarı sistemi, fark etme-

diğiniz tehlikeler sebebiyle zarar görmenizi 

önler. Yeni yol arkadaşınızın daha sportif bir 

görünüm sergilemesi için S line iç görünüm  

paket kombinasyonlu ”edition one” siyah, alü-

minyum ve paslanmaz çelikten vurgular sağlar.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 34’te bulabilirsiniz.
Görüntülenen veya anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek  
satın alınan özel donanımlardır. Standart ve özel donanımlara ilişkin detaylı bilgileri,  
www.audi.com veya Audi Yetkili Satıcınızdan edinebilirsiniz. ¹ Lütfen şu hususu dikkate alın:  
Sistemler sadece sistem sınırları dahilinde çalışırlar ve sürücüye destek sağlarlar.  
Trafikteki sorumluluk ve gerekli dikkatin gösterilmesi sürücüye aittir.
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Hangi
sebeple?

Kural koymak mı?

Audi akıllı telefon arayüzü¹ ile akıllı telefonu-

nuzun güvenli dünyasında dolaşırsınız.  

Ve Audi phone box¹ ile bağlantılı olarak, kablo-

suz şarj ve telefon ederken yüksek görüşme  

kalitesinin tadını çıkarırsınız. Veya Akıllı tele-

fonunuz üzerinden Audi connect anahtar¹ ile 

Audi A5’i araç anahtarı olmadan kilitler ve 

kilidini açarsınız.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerle-
rini sayfa 34’te bulabilirsiniz.
Görüntülenen veya anlatılan donanım  
ve aksesuarların bazıları ilave ücret öde-
nerek satın alınan özel donanımlardır. 
Standart ve özel donanımlara ilişkin  
detaylı bilgileri, www.audi.com veya 
Audi Yetkili Satıcınızdan edinebilirsiniz.  
¹ Lütfen Sayfa 36’da bulunan yasal bilgi-
leri dikkate alın. 
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Sezgisellik mi?

Ve her  
şey odak  

noktanızda.

Önemli konulara daha fazla konsantrasyon. 

Audi virtual kokpit plus, uyarlanabilir kontrol ve 

sürücü merkezli göstergeleri ile özellikle kolay 

bir kullanım imkanı sunar. Yeni Audi A5’inizin 

dijital dünyasını, görsel açıdan birbirinden hoş 

üç ayar seçeneğinden biriyle kontrol edin:  

Klasik, Spor veya Dinamik. Tüm bunları akustik 

geri bildirimli yüksek çözünürlüklü MMI dokun-

matik ekranda rahatça yapabilirsiniz.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 34’te bulabilirsiniz.
Görüntülenen veya anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret  
ödenerek satın alınan özel donanımlardır. Serilere ve özel donanımlara ilişkin  
detaylı bilgileri, www.audi.com veya Audi Yetkili Satıcınızdan edinebilirsiniz. 
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Değişim.

En iyi
sürüş stili mi?

Sollama şeridine geçin ve yolculuğun tadını  

çıkartın. Çünkü dinamik direksiyona sahip yeni 

Audi A5 Sportback’in karşı koyulamaz sportifliği, 

doğrudan yollarda hayat bulur. Audi drive select 

ile tam da hayallerinizdeki sürüş hissiyatını  

deneyimleyin:  

otomatik, konfor, dinamik, verimlilik ve indivi-

dual ayarları arasında seçim gerçekleştirin ve 

kişisel stilinizi kaydedin.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 34’te bulabilirsiniz.
Görüntülenen veya anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan özel donanımlardır. 
Standart ve özel donanımlara ilişkin detaylı bilgileri, www.audi.com veya Audi Yetkili Satıcınızdan edinebilirsiniz. 
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Ve
tadını  

çıkarın.

Sürüş yapın.

İyi bir hissiyat, heyecan verici bir sürüşün öte-

sinde bir şeyler ister. Verimlilik de çok önemli 

bir etkendir. Bu sebeple Audi A5 modelleri, 

yeni motorlarla ve yarı hibrit (Mild-Hybrid)  

teknolojisiyle donatılır. Böylece gelişmiş enerji 

kazanımıyla, daha düşük tüketime, daha az 

emisyona ve daha fazla verimliliğe erişirsiniz. 

Ve yeni Audi A5 Cabriolet’in tavan ısıtmasıyla, 

sürüşün tadını sadece yazları çıkartmak zorunda 

kalmazsınız.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 34’te bulabilirsiniz.
Görüntülenen veya anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret  
ödenerek satın alınan özel donanımlardır. Serilere ve özel donanımlara ilişkin  
detaylı bilgileri, www.audi.com veya Audi Yetkili Satıcınızdan edinebilirsiniz. 23
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Yoldayken 
başlar.

Spor mu?

Etkileyici görsellik. Sürükleyici performans. Yüksek performanslı 3.0 litre TDI motora, 8 ileri vitesli 

tiptronik şanzımana ve sürekli dört çeker sistemi quattro’ya sahip yeni Audi S5 Coupé (ortalama  

yakıt tüketimi: 6,2–6,1 l/100 km; ortalama CO₂ emisyonları: 161–160 g/km). Spor diferansiyel  

ile birlikte quattro dört tekerden çekiş sistemi, olağanüstü dinamik sürüş deneyimi sunar.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 34’te bulabilirsiniz.
Görüntülenen veya anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret  
ödenerek satın alınan özel donanımlardır. Serilere ve özel donanımlara ilişkin  
detaylı bilgileri, www.audi.com veya Audi Yetkili Satıcınızdan edinebilirsiniz. 
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Tümü
detayında.

Büyük  
resmi görmek mi?

Öne çıkan tasarım. Audi S5 Sportback görü-

nümü. Mat titanyum siyahı bal peteği görünü-

müne sahip radyatör ızgarası ve mat alümin-

yum gümüş profilleri ile başlayıp, LED arka 

lambalarının ve S’e özgü krom çift egzoz üzeri-

ne yerleştirilmiş S5 spoyler ile tamamlanır. 

Arasındaki bölgede: S yazısına sahip aydınlat-

malı ön eşik çıtaları. Büyük birşeye davetlisiniz. 

Onu takip edin.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 
34’te bulabilirsiniz. Görüntülenen veya anlatılan 
donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret 
ödenerek satın alınan özel donanımlardır.  
Standart ve özel donanımlara ilişkin detaylı  
bilgiyi, www.audi.com veya Audi Yetkili Satıcınız-
dan edinebilirsiniz. 
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Sportiflik konforla buluşuyor. Konfor dizaynla. Yeni Audi S5’e ait S spor koltuk-

larda, güvenli destek sağlama ve rahat oturma pozisyonu, yüksek kaliteli işçilikle 

birleşerek her açıdan hayran bırakıyor. Kontrast dikişler ve baklava desenleri, 

iç mekanın sportif karakterini vurgular. S5 modellerinin dinamik spor yürüyen 

aksamına, tam uyum sağlar.

Daha
fazlası

olmadı.

İddiası mi?

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 34’te bulabilirsiniz.
Görüntülenen veya anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret  
ödenerek satın alınan özel donanımlardır. Serilere ve özel donanımlara ilişkin  
detaylı bilgileri, www.audi.com veya Audi Yetkili Satıcınızdan edinebilirsiniz. 
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Sıra dışı mı?

Audi exclusive ile. Audi exclusive ile Audi S5 Sportback’inizi,  

tıpkı sizin gibi ilham verici bir eşsizlik abidesine 

dönüştürün. Seçilen süslemeler, renkli deri  

ve geniş bir renk yelpazesinden size özel boyası. 

Tamamen istediğiniz gibi.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 
34’te bulabilirsiniz.
Audi exclusive, Audi Sport GmbH’nin isteğe bağlı  
bir teklifidir. Görüntülenen veya anlatılan donanım 
ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın 
alınan özel donanımlardır. Standart ve özel dona-
nımlara ilişkin detaylı bilgileri, www.audi.com veya 
Audi Yetkili Satıcınızdan edinebilirsiniz. 

01_ Audi exclusive okyanus mavisi kontrast dikişlere sahip  
Havana kahverengi, kaliteli napa deri donanım  
– Audi exclusive okyanus mavisi kontrast dikişlere sahip 
Havana kahverengi/siyah Deri kontrol elemanları  
– Audi exclusive sedefli gece mavisi iç dekor elementleri

02_ Limon sarısı   03_ Metalik Katalonya kırmızısı,   04_ Metalik Samoa turuncu, 
05_ Metalik Argus kahverengi   06_ Metalik Şiraz kırmızı   

07_ Audi S5 Sportback, Audi exclusive sedefli gece mavisi – Audi Spor Alüminyum alaşımlı 
döküm jantlar, 5 çift kollu çokgen tasarıma sahip parlak antrasit siyah, parlatılmış¹

Daha fazla boya alternatifi için www.audi.com adresini ziyaret edin.

01

02
03

04

05

06

07

¹ Lütfen 35. sayfada lastiklere ilişkin verilmiş olan özellikleri dikkate alın.30 31
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Orijinal Audi Aksesuarları size Audi A5’inizi birkaç yönden zenginleştirmek için sayısız olanak sunar. 

Kalite taahhüdümüze sadık kalmamızı sağlayan ürünlerle. Büyüleyici tasarımları ve yüksek işlevsellikleri 

ile etkileyici özel tasarım çözümlerinden yararlanın. Bunlar ve diğer önemli noktalar hakkında daha 

fazla bilgiyi Audi Yetkili Satıcınızdan edinebilirsiniz.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini  
sayfa 34’te bulabilirsiniz. 
Audi Orijinal Aksesuarları, AUDI AG tarafından  
sunulan ek ücrete tabi isteğe bağlı bir tekliftir. 
Bileşenler, aracın yakıt tüketimi ve emisyon  
değerlerinin belirlenmesine dahil edilmemiştir. 
Bu nedenle montajı, ancak ilk trafik ruhsatı  
alındıktan sonra mümkündür.  
¹ Lütfen 35. sayfada lastiklere ilişkin verilmiş  
olan özellikleri dikkate alınız.

Her ikisi 
de.

İşlev mi
yoksa tasarım mı?

01_ Kayak- ve Bagaj kutusu – Parlak siyah veya platin 
gri renkte ve 300 l, 360 l ve 405 l boyutlarında mev-
cuttur; sadece ayrı temin edilebilen temel taşıyıcı ünite-
siyle ile birlikte kullanılabilir; Tavan kutu çantaları – su 
geçirmez tabanlı kayak ve bagaj kutularına tam uyar.  
3 ebatta mevcut: S (43 l), M (76 l) ve L (82 l); alümin-
yum alaşımlı döküm jantlar, 5 kollu Falx dizaynı, mat 
siyah, parlak¹, 9 J x 20 boyutlarında. Dış ayna muhafa-
zaları – karbon, Audi Yetkili Satıcınızdan isteğe bağlı 
olarak fabrika teslim veya opsiyonel aksesuar olarak 
takılabilir

02_ Giriş-LED’i – aracın kapısı açıldığında, Audi halka-
larını zemine yansıtır. Ön veya arka için 2’li takım olarak 
elde edilir.

03_ Audi Singleframe koku dispenseri – Araç iç meka-
nında, hoş bir koku yayar, ayarlanabilir koku yoğunlu-
ğuna sahiptir. 3 koku yolu ile tedarik edilebilir. Tekrar 
doldurulabilir ve basit bir şekilde hava çıkışlarının ızga-
ralarına tutturulur.

04_ Çocuk koltuğu Dualfix i-SIZE – yenidoğandan iti-
baren 105 cm boya erişmiş küçük yolcular için 360°’lik 
döndürülebilme özelliği sayesinde, konforlu şekilde  
biniş ve iniş yanında, öne ya da arkaya çevrilerek kulla-
nım imkanı sağlar. Montajı, sadece ISOFIX çocuk koltuğu 
sabitleme sistemi mümkündür.

05_ Tüm hava koşullarına uygun paspaslar – dayanıklı 
ve %100 geri dönüştürülebilir plastikten üretilmiş, 
tam uyumlu

01

02

04 05

03

Daha fazla bilgiye, aksesuar  
kataloğundan ve Audi Yetkili 
Satıcınızdan erişebilirsiniz.

32 33

Orijinal Audi Aksesuarları



Önemli not

Jantların özellikleri: Yüksek oranda parlak, parlatılmış veya kısmen parlatılmış alüminyum alaşımlı jantlar kış şart-
larında kullanılmamalıdır. Jantların yüzeyi üretim şartlarına göre korozyona karşı yeterli korumaya sahip değildirler 
ve kar tuzu veya benzer maddeler sebebiyle kalıcı hasara uğrayabilirler.

Belirli bir lastik siparişi mümkün değildir. 
Ülkenizdeki özel lastik tekliflerini lütfen yetkili Audi Satıcınıza sorun.

Lastik parametrelerinin sınıflandırılması

Tabloda Audi A5 Coupé, A5 Sportback, A5 Cabriolet, S5 Coupé, S5 Sportback und S5 Cabriolet modelinin farklı  
lastik ebatları ile ilgili yakıt verimliliği sınıfı, ıslaklıkta yer tutuş sınıfı ve dışarıdan gelen lastik sesi sınıfı aralıklarını 
bulabilirsiniz.

Lastik ebadı Plastik 
verimlilik sınıfı

Islak yol tutuş sınıfı Dışarıdan gelen 
lastik sesi sınıfı

Yaz lastikleri 225/50 R 17 C–B B–A 72–68 –

245/40 R 18 E–B B–A 72–70

255/35 R 19 E B–A 73–66 –

265/30 R 20 E C–A 73–71

Kış Lastikleri 225/50 R 17 E-C C–B 72–71

245/40 R 18 E-C B 72

255/35 R 19 E C 73

Dört mevsim lastiği 225/50 R 17 B C 69

Resimde gösterilen Audi A5 Coupé donanımı (sayfa 1–17):
Boya: Metalik Distrikt yeşil
Jantlar: Alüminyum alaşımlı döküm jantlar, 5 çift kollu çokgen tasarıma sahip parlak antrasit siyah, parlatılmış¹, ²
Koltuklar / koltuk kılıfları Kaya grisi kontrast dikişli, Alcantara Frekans/deri kombinasyonuna sahip ön spor koltuklar
Dekor parçaları: Alüminyum elips gri
Diğer donanımlar: edition one, S lineiç görünüm

Resimde gösterilen Audi A5 Sportback donanımı (sayfa 4–33):
Boya: Kuantum grisi
Jantlar: Alüminyum alaşımlı döküm jantlar, 5 çift kollu çokgen tasarıma sahip parlak antrasit siyah, parlatılmış¹, ²
Koltuklar / koltuk döşemeleri Çelik grisi kontrast dikişli ve şeritli okapi kahverengi deri/suni deri spor ön koltuklar
Dekor parçaları: Ahşap meşe gri natürel
Ek donanımlar: S line, siyah stil paketi, design selection iç görünüm

Resimde gösterilen Audi A5 Cabrio donanımıdır (sayfa 8–23):
Boya: Metalik Floret gümüş gri
Jantlar: Alüminyum alaşımlı döküm jantlar, 5 çift kollu çokgen tasarımına sahip parlak antrasit siyah, parlatılmış¹, ²
Koltuklar / koltuk döşemeleri Kaya gri kontrast dikişli ve magona grisi kaliteli napa deri spor ön koltuklar
Dekor parçaları: Ahşap meşe gri natürel
Diğer donanımlar: advanced, siyah tente, design selection iç görünüm

Resimde gösterilen Audi A5 Coupé donanımı (sayfa 24–25):
Boya: Metalik Tango kırmızı
Jantlar: Audi Sport 5-V kollu yıldız tasarımına sahip dökme alüminyum jantlar, mat titanyum görünüm, parlatılmış¹, ²
Koltuklar / koltuk döşemeleri Kaya grisi kontrast dikişlere sahip, rotor grisi kaliteli napa deri ön S spor koltuklar
Dekor parçaları: Parlatılmış mat alüminyum

Ek donanımlar: Araç renginde yan aynalar
Resimde gösterilen Audi A5 Sportback donanımı (sayfa 26–27):
Boya: Turbo mavi
Jantlar: Alüminyum alaşımlı döküm jantlar, 5 çift kollu çokgen tasarımına sahip parlak antrasit siyah, parlatılmış¹, ²
Koltuklar / koltuk döşemeleri Antrasit kontrast dikişlere sahip, rotor grisi kaliteli napa deri S Spor ön koltuklar
Dekor parçaları: Carbon Atlas

Resimde gösterilen Audi A5 Cabrio donanımıdır (sayfa 28–29):
Boya: Sedefli Daytona gri
Jantlar: 5 çift kollu tasarıma sahip (S tasarım) kontrast gri, kısmen parlatılmış¹ alüminyum alaşımlı döküm jantlar
Koltuklar / koltuk döşemeleri Granit grisi kontrast dikişli kaliteli napa deri, magma kırmızı S spor ön koltuklar
Dekor parçaları: Carbon Atlas
Ek donanımlar: Siyah tente

¹ Lütfen bu sayfadaki lastiklerin özelliklerine dikkat ediniz. ² Bir Audi Sport GmbH sunumudur.

Model Audi A5 40 TFSI (140 kW) Audi A5 35 TDI (120 kW) Audi A5 40 TDI (140 kW) Audi A5 40 TDI quattro (140 kW)

Şanzıman tipi 7 ileri vitesli S tronik 7 ileri vitesli S tronik 7 ileri vitesli S tronik 7 ileri vitesli S tronik

l/100 km’de yakıt tüketimi¹ Coupé Sportback Cabriolet Coupé Sportback Cabriolet Coupé Sportback Cabriolet Coupé Sportback Cabriolet

şehir içi 

şehir dışı 

ortalama

7,7–7,4

5,1–4,7

5,9–5,8

7,7–7,4

5,1–4,7

5,9–5,8

7,6–7,4

5,4–4,9

6,2–5,9

4,5–4,2

3,8–3,4

4,1–3,7

4,5–4,2

3,9–3,4

4,1–3,7

5,1–4,6

4,2–3,7

4,5–4,0

5,1–4,8

4,2–3,8

4,5–4,2

5,1–4,8

4,2–3,8

4,5–4,2

5,4–5,2

4,6–4,1

4,9–4,5

5,9–5,6

4,8–4,4

5,2–4,8

5,9–5,6

4,8–4,4

5,2–4,8

6,0–5,8

5,1–4,6

5,4–5,0

g/km değerinde ortalama  

CO₂ emisyonları¹

 

136–131

 

137–131

 

140–133

 

107–98

 

108–98

 

118–106

 

118–109

 

119–109

 

128–118

 

137–128

 

138–128

 

143–133

Emisyon standardı EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Model Audi A5 45 TDI quattro (170 kW) Audi A5 50 TDI quattro (210 kW) Audi S5 TDI quattro (255 kW) Audi S5 TFSI quattro (260 kW)

Şanzıman tipi 8 ileri vitesli tiptronik 8 ileri vitesli tiptronik 8 ileri vitesli tiptronik 8 ileri vitesli tiptronik

l/100 km’de yakıt tüketimi¹ Coupé Sportback Coupé Sportback Cabriolet Coupé Sportback Cabriolet

şehir içi 

şehir dışı 

ortalama

6,8–6,5

4,6–4,3

5,4–5,1

6,8–6,5

4,6–4,3

5,4–5,1

7,2–6,8

5,3–4,9

6,0–5,6

7,2–6,8

5,4–4,9

6,0–5,6

7,3–7,0

5,6–5,1

6,2–5,8

7,2

5,6–5,5

6,2–6,1

7,2

5,6–5,5

6,2–6,1

11,9

7,2–7,0

8,9–8,8

g/km değerinde ortalama  

CO₂ emisyonları¹

 

142–134

 

143–134

 

158–147

 

158–147

 

163–153

 

161–160

 

162–160

 

203–201

Emisyon standardı EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Açıklamalar

¹  Belirtilen tüketim ve emisyon değerleri, kanuni ölçüm yöntemleri ile belirlenmiştir. 1 Eylül 2017’den beri, bazı yeni otomobiller, yakıt tüketimini ve CO₂ emisyonlarını ölçmek için daha gerçekçi bir test  
yöntemi olan Küresel Uyumlu Hafif Araç Test Prosedürü (WLTP) kapsamında tip onayından geçmektedir. 1 Eylül 2018’den itibaren, WLTP adım adım Yeni Avrupa Sürüş Çevrimi’nin yerini alacaktır.  
Daha gerçekçi test koşulları nedeniyle, WLTP gereğince ölçülen yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonları, çoğu kez NEDC gereğince ölçülen değerlerden daha yüksek olmaktadır. Bu sebeple 1 Eylül 2018 tarihinden  
itibaren araç vergilerinde uyumlu değişiklikler meydana gelebilir. WLTP ve NEDC arasındaki farklar hakkında daha fazla bilgiye www.audi.de/wltp adresinden erişebilirsiniz.
 Şu anda, NEDC değerlerini belirtmek hala zorunlu. WLTP’ye göre tip onaylı yeni araçlar söz konusu olduğunda, NEDC değerleri WLTP değerlerinden elde edilir.  
WLTP değerlerinin de ilaveten belirtilmesi, zorunlu kullanımına kadar gönüllü olarak yapılabilir. NEDC değerleri marj olarak belirtilmişse, bunlar tek bir araca, özel bir araca dayanmaz ve teklifin bir parçası 
değildir. Sadece farklı araç tipleri arasında karşılaştırma amaçlı sunulmaktadır. Ek donanım ve aksesuarlar (montaj parçası, lastik ebadı, vb.); ağırlık, hareket direnci ve dinamik gibi önemli araç parametre-
lerini değiştirebilir ve hava şartları ile trafik şartlarına göre bireysel sürüş davranışını, yakıt tüketimini, elektrik tüketimini, CO emisyonlarını ve aracın sürüş performansını etkileyebilir.

  Resmi yakıt tüketimi ve yeni binek araçların resmi spesifik CO₂ emisyonları hakkında daha fazla bilgi, her satış noktasından ve DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1,  
D-73760 Ostfildern adresinden veya www.dat.de adresi altından ”Yeni Otomobillerin Yakıt Tüketimi, CO₂ Emisyonları ve Elektrik Tüketimi Rehberinden” ücretsiz olarak elde edilebilir.
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Teknik veriler



myAudi App’ye ilişkin yasal bilgiler

Ülkeye özgü kullanılabilirliğe bağlıdır. Apple iOS 10.0 ve Android 6 itibarıyla 
uyumluluk www.audi.com/myaudi altında ön kayıt gerektirmektedir. Audi 
connect-hizmetleri Online-Medya-Streaming ve takvime erişim için akıllı 
telefon ve Audi MMI arası etkin WLAN bağlantısı gereklidir.

Audi akıllı telefon ara yüzü hakkında yasal bilgiler

Audi’nin, akıllı telefon ara yüzü üzerinden hangi uygulamaların görüntüle-
neceği üzerinde etkisi yoktur. Uygulamaların içerisinde görüntülenen içerik 
ve işlevlerden ilgili tedarikçiler sorumludur. Ülkenizde kullanılabilirlik hak-
kında, lütfen Audi Yetkili Satıcınızdan bilgi edinin. Uyumlu cep telefonları 
hakkında bilgi almak için Audi Yetkili Satıcınızdan bilgi edinin.

Audi phone box hakkında yasal bilgiler

Uyumlu cep telefonları hakkında Audi Yetkili Satıcınızdan bilgi edinin veya 
www.audi.com/bluetooth adresini ziyaret edin. 

Araca kalıcı olarak monte edilmiş SIM kart ile Audi connect 
Navigasyon ve bilgi-eğlence sistemi hakkında yasal bilgiler

Audi connect tarafından desteklenen servislerin kullanımı sadece isteğe 
bağlı navigasyon sistemi ile bağlantılı olarak mümkündür. Audi connect 
hizmetleri AUDI AG/İthalatçılar tarafından sağlanmaktadır. Audi connect 
servislerinin veri bağlantısı, araca kalıcı olarak monte edilmiş SIM kart üze-
rinden bir mobil operatör tarafından sağlanır. Bu veri bağlantılarının mali-
yeti, Audi connect hizmetlerinin ücretine dahildir. WLAN-Hotspot için veri 
bağlantısı, Online radyo, Hibrit Radyo ve Audi Smartphone-uygulaması 
üzerinden sunulan diğer hizmetler hariçtir. WLAN-Hotspot, Online Radio 
hizmetlerinin kullanımı, Hibrit Radio ve Audi Smartphone-uygulaması üze-
rinden sunulan diğer hizmetler için veri bağlantısı da, aynı şekilde SIM kart 
ve Audi sağlayıcısından ücretli bir veri tarifesi aracılığıyla sunulan hizmetler 
kapsamında yer alır. Tarife ve katılım bilgileri için www.audi.com/myaudi 
adresini ziyaret edin.

Audi connect Navigasyon ve bilgi-eğlence sistemi tarafından desteklenen 
servislerin kullanılabilirliği ülkelere göre değişir. Hizmetler, araç teslim ta-
rihinden itibaren en az 1 yıl süreyle verilmektedir. Audi connect hizmetleri 
üçüncü taraf hizmetlerden oluşuyorsa, sürekli kullanım garanti edilemez, 
bu durum üçüncü taraf sağlayıcıların sorumluluğundadır. Araç tesliminden 
24 ay sonra, Audi connect hizmetlerinin süresi bir seferliğine ücretsiz olarak 
12 ay uzatılacaktır. Böylesi bir uzatma istemiyorsanız, lütfen bunu yazılı 
olarak aşağıdaki adrese bildirin: 

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

Audi Yetkili Satıcınız, Audi connect hizmetlerinin kullanım süresini uzatmak 
için seçenekleriniz hakkında bilgi sunacaktır. Audi connect, araç modeline 
bağlı olarak Google hizmetlerine erişim sağlar. Sürekli kullanım garantisi 
verilemez, Google’a bağlıdır. Audi connect hakkında daha fazla bilgi için 
lütfen www.audi.com/connect adresini ve Audi ortağınızı ziyaret edin ve 
mobil servis sağlayıcınızdan tarife koşulları hakkında bilgi alın.

Araç kontrolüyle Audi connect acil çağrı ve  
servis yasal bilgileri

Hizmetler, araca takılmış SIM kartı üzerinden gerçekleştirilir. Arama ve  
veri bağlantısı ücretleri, hizmetin ücretine dahildir. Audi tarafından sunu-
lan hizmetler yalnızca Audi tarafından seçilen mobil operatör tarafından 
sunulan mobil şebeke kapsamındadır. Audi Yetkili Satıcınız, hizmetlerin  
ülkenizde kullanıma uygunluğu ve Audi connect servislerinin kullanım  
başlama tarihi hakkında sizi bilgilendirecektir. Araçtan kontrol edilebilir 
Audi connect hizmetleri, araç teslimatından itibaren 3 yıl boyunca ücretsiz 
olarak kullanılabilir ve daha sonra bir ücret karşılığında yenilenebilir.

Diğer bilgi:  
Mücbir sebepler ve resmi emir sebeplerinin yanı sıra AUDI AG, tedarikçi  
veya şebeke operatörünün (örn. bakım, onarım, sistemle ilgili yazılım gün-
cellemeleri, uzantıları) düzgün biçimde çalışması için gerekli olan teknik ve 
diğer önlemlerinden dolayı hizmetlerde aksamalar ortaya çıkabilir. AUDI AG, 
bu tür aksaklıkların derhal giderilmesi veya ortadan kaldırılması için her 
türlü çabayı gösterecektir.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 34’te bulabilirsiniz.
Görüntülenen veya anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek  
satın alınan özel donanımlardır. Serilere ve özel donanımlara ilişkin  
detaylı bilgileri, www.audi.com veya Audi Yetkili Satıcınızdan edinebilirsiniz. 
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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 doküman yayın tarihinden 
(Kasım 2019) sonra güncellenmiş olabilir. Doğuş Otomotiv ve/veya Audi AG tarafından ürünü tanımlamak için kullanılan işaret veya  
numaralarla ilgili olarak bir hak iddia edilemez. Bu katalogda gösterilen, açıklanan araçlar ve ekipmanlar ile belirtilen hizmetlerin  
bazıları, tüm ülkelerde mevcut değildir. Resimlerde gösterilen araçlarda ilave ücrete tabi özel donanımlar bulunmaktadır. Araçların  
teslimat şartları, görünüş, performans, boyut ve ağırlıkları, yakıt tüketimi ve işletme masraflarına dair bilgiler bu kataloğun yayınlanma 
tarihindeki mevcut bilgiler doğrultusunda düzenlenmiştir.
Resimler renk ve şekil farklılıkları, hatalar ve baskı hataları içeriyor olabilir.
Değişiklik hakları saklıdır. Kataloğun çoğaltılması, sadece kısmen bile olsa, sadece AUDI AG’nın yazılı izni ile mümkündür.

AUDI AG 
Auto-Union-Straße 1
85045 Ingolstadt
www.audi.com
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 Mahallesi,
Ahi Evran Caddesi, No: 4
İç Kapı No: 13
(Doğuş Center Maslak)
34398 Sarıyer/İSTANBUL
Baskı: Kasım 2019
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