Q5

Cenik
Q5
Q5 TFSI e
SQ5
Q5 Sportback
Q5 Sportback TFSI e
SQ5 Sportback

Št.: ML2021/4, modelsko leto 2021, velja od 15.02.2021 do izdaje novega cenika

Internal

#

Modeli Audi Q5
Moč
motorja

Vrsta
menjalnika

kW/ KM

45 TFSI quattro

50 TFSI e quattro

55 TFSI e quattro

195/ 265

195/ 265
(220/ 299)

195/ 265
(270/ 367)

S tronic

S tronic

S tronic

Število valjev,
gibna
prostornina, cm3
4
1984

Emisija CO2,*
komb. g/km

l/100km

od 191

4
1984

Kombinirana
poraba goriva,

od 35

Maloprodajna
cena Q5

Maloprodajna
cena Advanced

Maloprodajna
cena S line

Koda za naročilo

Koda za naročilo

Koda za naročilo

57.470 €

58.870 €

60.460 €

FYGAAYV5

FYGBAYV5

FYGCAYV5

60.980 €

62.540 €

64.140 €

FYGA9YV5

FYGB9YV5

FYGC9YV5

od 8,4

od 1,5

67.620 €

4
1984

od 35

od 1,5
FYGC1YV5

35 TDI

40 TDI quattro

50 TDI quattro

120/ 163

150/ 204

210/ 286

S tronic

S tronic

tiptronic

4
1968

od 147

4
1968

od 165

6
2967

od 212

45.890 €

47.390 €

48.930 €

FYGAJGV5

FYGBJGV5

FYGCJGV5

50.130 €

51.610 €

53.150 €

FYGAUYV5

FYGBUYV5

FYGCUYV5

59.200 €

60.580 €

62.120 €

FYGA8AV5

FYGB8AV5

FYGC8AV5

od 5,6

od 6,3

od 8,2

Poraba goriva in izpuh CO2 sta odvisna od izbrane dimenzije pnevmatik. To lahko vpliva tudi na spremembo cene zaradi spremembe zneska DMV.

Posebnosti Q5

> 17" aluminijasta platišča, 10-kraka
> odbijača, obrobe kolotekov in stranske letvice na pragovih matirane črne barve s hrapavo površino
> sedeža običajna, prevleke tkanina Synonym
> volan, 3-kraki športni/ usnjen/ večfunkcijski
> voznikov informacijski sistem
> Audi pre sense city
> dekorativni elementi monokovina srebrna
> klimatska naprava, avtomatska
> paket notranje ambientne osvetlitve

Posebnosti Advanced

> 18" aluminijasta lita platišča, 5-kraka dvojna dinamična
> odbijača, obrobe kolotekov in stranske letvice na pragovih advanced kontrastne barve (manhattan siva, kovinska)
> sedeža običajna, prevleke tkanina Synonym
> volan, 3-kraki športni/ usnjen/ večfunkcijski
> voznikov informacijski sistem
> Audi pre sense city
> dekorativni elementi monokovina srebrna
> klimatska naprava, avtomatska
> paket notranje ambientne osvetlitve

Posebnosti S line

> 18" aluminijasta lita platišča, 5-kraka zvezdasta
> odbijača, obrobe kolotekov in stranske letvice na pragovih S line, lakirani z enako barvo (barva vozila)
> sedeža običajna, prevleke tkanina Synonym
> volan, 3-kraki športni/ usnjen/ večfunkcijski
> voznikov informacijski sistem
> Audi pre sense city
> dekorativni elementi monokovina srebrna
> klimatska naprava, avtomatska
> paket notranje ambientne osvetlitve

proizvajalec: AUDI AG, Nemčija

uvoznik: Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, Ljubljana
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Modeli Audi Q5 Sportback
Moč
motorja

Vrsta
menjalnika

kW/ KM

45 TFSI quattro

50 TFSI e quattro

55 TFSI e quattro

195/ 265

195/ 265
(220/ 299)

195/ 265
(270/ 367)

S tronic

S tronic

S tronic

Število valjev,
gibna
prostornina, cm3

4
1984

Emisija CO2,*
komb. g/km

l/100km

od 191

4
1984

Kombinirana
poraba goriva,

od 36

Maloprodajna
cena Advanced

Maloprodajna
cena S line

Koda za naročilo

Koda za naročilo

61.250 €

62.800 €

FYTBAYV5

FYTCAYV5

64.990 €

66.590 €

FYTB9YV5

FYTC9YV5

od 8,4

od 1,5

70.080 €

4
1984

od 36

od 1,5
FYTC1YV5

35 TDI

40 TDI quattro

50 TDI quattro

120/ 163

150/ 204

210/ 286

S tronic

S tronic

tiptronic

4
1968

od 148

4
1968

od 165

6
2967

od 212

49.730 €

51.280 €

FYTBJGV5

FYTCJGV5

53.960 €

55.490 €

FYTBUYV5

FYTCUYV5

62.910 €

64.450 €

FYTB8AV5

FYTC8AV5

od 5,6

od 6,3

od 8,1

Poraba goriva in izpuh CO2 sta odvisna od izbrane dimenzije pnevmatik. To lahko vpliva tudi na spremembo cene zaradi spremembe zneska DMV.

Posebnosti Advanced

> 18" aluminijasta lita platišča, 5-kraka dvojna dinamična
> odbijača, obrobe kolotekov in stranske letvice na pragovih advanced kontrastne barve (manhattan siva, kovinska)
> sedeža običajna, prevleke tkanina Synonym
> volan, 3-kraki športni/ usnjen/ večfunkcijski plus
> voznikov informacijski sistem
> Audi pre sense city
> dekorativni elementi monokovina srebrna
> klimatska naprava, avtomatska
> podvozje, športno
> paket zunanjih elementov s sijajem
> paket notranje ambientne osvetlitve

Posebnosti S line

> 18" aluminijasta lita platišča, 5-kraka zvezdasta
> odbijača, obrobe kolotekov in stranske letvice na pragovih S line, lakirani z enako barvo (barva vozila)
> sedeža običajna, prevleke tkanina Synonym
> volan, 3-kraki športni/ usnjen/ večfunkcijski plus
> voznikov informacijski sistem
> Audi pre sense city
> dekorativni elementi monokovina srebrna
> klimatska naprava, avtomatska
> podvozje, športno
> paket zunanjih elementov s sijajem

proizvajalec: AUDI AG, Nemčija

uvoznik: Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, Ljubljana
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Modela Audi SQ5/SQ5 Sportback
Moč
+motorja
kW/ KM

SQ5 TDI quattro

Vrsta
menjalnika

Gibna
prostornina,
cm

Emisija CO2,*
komb. g/km

Kombinirana
poraba goriva,

Maloprodajna cena
Koda za naročilo

l/100km

3

71.540 €
251/341

tiptronic

2.967

od 214

od 8,2
FYGS5AV5

SQ5 SB TDI quattro

73.890 €
251/341

tiptronic

2.967

od 214

od 8,2
FYTS5AV5

Poraba goriva in izpuh CO2 sta odvisna od izbrane dimenzije pnevmatik. To lahko vpliva tudi na spremembo cene zaradi spremembe zneska DMV.

Posebnosti SQ5 in SQ5 SB

> 20" aluminijasta lita platišča, 5-kraka dvojna zvezdasta (S-Design), grafitno siva polirana
> sedeža športna, prevleke alkantara/ usnje
> sedeža spredaj, električno nastavljiva
> volan, 3-kraki, usnjen/ večfunkcijski plus
> dekorativni elementi aluminij, brušen
> voznikov informacijski sistem z barvnim zaslonom
> klimatska naprava, avtomatska
> strešni letvi, eloksirani (samo SQ5)
> ohišji zunanjih ogledali v videzu aluminija
> športno podvozje z uravnavanjem trdote blaženja
> stropna obloga črne barve
> vstopne letve z aluminijastimi vstavki, osvetljene, z napisom S spredaj
> komfortni naslon za roke spredaj
> ledveni opori za sprednja sedeža, 4-smerno nastavljivi
> ogrevanje/ prezračevanje mirujočega vozila
> paket zunanjih elementov s sijajem

proizvajalec: AUDI AG, Nemčija

uvoznik: Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, Ljubljana
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Barve notranjosti Q5
črna (YM)

okapi rjava (BC)

skalnato siva (EA)

atlas bež (EL)

Običajna sedeža

tkanina Synonym($2K),
usnje/umetno usnje
mono.pur 550 (N1M)

usnje/umetno usnje
mono.pur 550 (N1M)

usnje/umetno usnje
mono.pur 550 (N1M)

usnje/umetno usnje
mono.pur 550 (N1M)

Športna sedeža

tkanina Impressum (N0W),
usnje/mikrovlakna (N5JQ1D),
usnje/umetno usnje
mono.pur 550 (N1MQ1D)

usnje/umetno usnje
mono.pur 550 (N1MQ1D)

usnje/mikrovlakna
(N5JQ1D),
usnje/umetno usnje
mono.pur 550 (N1M)

usnje/umetno usnje
mono.pur 550 (N1MQ1D)

črna

črna

črna

črna

Armaturna plošča spodaj

črna

črna

skalnato siva

atlas bež

Naslon za roke v vratih

črna

črna

črna

črna

Elementi vratih oblog

črna

črna

skalnato siva

atlas bež

Vratna obloga

črna

črna

črna

črna

Sredinska konzola

črna

okapi rjava

skalnato siva

atlas bež

Volan/ izbirna ročica

črna

črna

črna

črna

Sedežne prevleke/ sredinski naslon

črna

okapi rjava

skalnato siva

atlas bež

Varnostni pasovi

črna

črna

črna

atlas bež

Predpražniki

črna

črna

črna

črna

titan siva

titan siva

titan siva

atlas bež

črna

črna

črna

črna

črna (YS)

okapi rjava (BG)

skalnato siva (EM)

atlas bež (EN)

Običajna sedeža

usnje/umetno usnje
mono.pur 550 s kontrastnimi
šivi (N1P)

usnje/umetno usnje
mono.pur 550 s kontrastnimi
šivi (N1P)

usnje/umetno usnje
mono.pur 550 s kontrastnimi
šivi (N1P)

usnje/umetno usnje
mono.pur 550 s kontrastnimi
šivi (N1P)

Športna sedeža

usnje/umetno usnje
mono.pur 550 s kontrastnimi
šivi in robovi (N1XQ1D)

usnje/umetno usnje
mono.pur 550 s kontrastnimi
šivi in robovi (N1XQ1D)

fino napa usnje - design
selection (N4XQ1D)

usnje/umetno usnje
mono.pur 550 s kontrastnimi
šivi in robovi (N1XQ1D)

fino napa usnje - design
selection (N4XQ1D)

črna

črna

črna

črna

Armaturna plošča zgoraj
Kontrastni šiv

Stropna obloga
Zadnja polica

criollo rjava (BW)

Audi design
selection

Armaturna plošča zgoraj

črna

Kontrastni šiv

Armaturna plošča spodaj

črna

črna

skalnato siva

atlas bež

črna

Naslon za roke v vratih

črna

črna

črna

črna

črna

Elementi vratnih oblog

črna

črna

skalnato siva

atlas bež

črna

črna

črna

črna

črna

črna

črna

črna

skalnato siva

atlas bež

črna

črna
skalnato siva

okapi rjava
granitno siva

skalnato siva
granitno siva

atlas bež
granitno siva

criollo rjava
admiral modra

črna

črna

črna

črna

črna

črna
skalnato siva

okapi rjava
granitno siva

skalnato siva
granitno siva

atlas bež
granitno siva

criollo rjava
admiral modra

Varnostni pasovi

črna

črna

črna

atlas bež

črna

Predpražniki

črna

črna

črna

črna

črna

titan siva

titan siva

titan siva

atlas bež

titan siva

črna

črna

črna

črna

črna

Vratna obloga, spodaj
Sredinska konzola
Izbirna ročica
Kontrastni šiv
Volan
Sedežne prevleke/ sredinski naslon
Kontrastni šiv

Stropna obloga
Zadnja polica
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črna (EI)

rotorsko siva (OQ)

karmesin rdeča(QY)
(ni za SQ5)

magma rdeča(AU)
(samo za SQ5)

S line
SQ5

Športna sedeža

Armaturna plošča zgoraj

tkanina Sequenz/ usnje
(N7V),
usnje/mikrovlakna Dinamica - usnje/mikrovlakna Dinamica usnje/ mikrovlakna Dinamica S line (N5K),
S line (N5K),
S line (N5K),
fino napa usnje - S line (N2R) fino napa usnje - S line (N2R)
fino napa usnje - S line (N2R)
črna

Kontrastni šiv

fino napa usnje - S line (N2R)

črna

črna

črna

Armaturna plošča spodaj

črna

atlas bež

črna

črna

Naslon za roke v vratih

črna

črna

črna

črna

Elementi vratnih oblog

črna

atlas bež

črna

črna

črna

črna

črna

črna

črna

atlas bež

črna

črna

Izbirna ročica
Kontrastni šiv

črna
skalnato siva

rotorsko siva
antracitno črna

črna
karmesin rdeča

črna
magma rdeča

Volan
Kontrastni šiv

črna
skalnato siva

črna
skalnato siva

črna
karmesin rdeča

črna
magma rdeča

Sedežne prevleke/ sredinski naslon

črna
skalnato siva

rotorsko siva
antracitno črna

črna
karmesin rdeča

črna
magma rdeča

Varnostni pasovi

črna

črna

črna

črna

Predpražniki

črna

črna

črna

črna

Stropna obloga

črna

črna

črna

črna

Zadnja polica

črna

črna

črna

črna

Vratna obloga, spodaj
Sredinska konzola

Kontrastni šiv

6/19

Dodatna oprema Audi Q5
Maloprodajna
cena

Posebna ponudba
WTK

Paket Business (prihranek 38%)
Vključuje:
> navigacija MMI plus in Audi connect navigacija in sistem Infotainment (7UGIT3)
> predal za telefon Audi z brezžičnim polnjenjem (Audi Phone Box) (9ZE)
Potrebno je izbrati še:
> zvočni sistem Audi (9VD/9VS)
> volan (1XW/2PF/1XP)
> virtualni prikazovalnik Audi plus (9S9) (ni mogoče pri TFSI e)
> virtualni prikazovalnik Audi (9S8) (samo pri TFSI e)
2.960 €
1.830 €
3.140 €
1.940 €

Cena paketa brez popusta za SQ5 in Q5 SB
Opcija za SQ5 in Q5 SB s prednostjo za kupca
Cena paketa brez popusta
Opcija za vse modele s prednostjo za kupca
(Cena paketa je ob naročilu znižana za ceno opcij, ki jih je možno nadgraditi, le-te pa so zaračunane po polni ceni.)

WCS

Paket Komfort (prihranek 38%)
Vključuje:
> sredinski naslon za roke spredaj (6E3)
> shranjevalni in prtljažni paket (QE1)
Potrebno je izbrati še:
> parkirni sistem (7X2/7X5/PCF/PCZ/PCM)
> klimatsko napravo (9AQ)
> ogrevanje sedežev (4A3/4A4)
> voznikov informacijski sistem (9S7/9S9)
> zunanji vzvratni ogledali(6XK/6XL/PV3)
> komfortni ključ brez varovala Safelock (4I3/PGB/PG3)
1.810 €
1.120 €
2.470 €
1.530 €
3.060 €
1.900 €
3.570 €
2.220 €

Cena paketa brez popusta za 55 TFSI e
Opcija za 55 TFSI e s prednostjo za kupca
Cena paketa brez popusta za 50 TFSI e
Opcija za 50 TFSI e s prednostjo za kupca
Cena paketa brez popusta za SQ5
Opcija za vse SQ5 s prednostjo za kupca
Cena paketa brez popusta
Opcija za vse modele s prednostjo za kupca
(Cena paketa je ob naročilu znižana za ceno opcij, ki jih je možno nadgraditi, le-te pa so zaračunane po polni ceni.)

Paketi
WK8

Paket Interieur design selection
Vključuje:
> običajna sprednja sedeža z ročno nastavitvijo višine in vzdolžnega položaja sedeža, naklona naslonjala ter višine vzglavnika in varnostnega pasu
> kombinacija usnja/umetnega usnja mono.pur 550 s kontrastnimi šivi; sredinski del sprednjih in obeh zunanjih zadnjih sedežev ter stranica voznikovega sedeža na vstopni
strani z usnjenim oblazinjenjem črne, okapijevo rjave, skalnato sive ali satenasto bež barve; stranice sedežev, vzglavniki, sredinski naslon za roke spredaj in zadaj ter
sredinski zadnji sedež z oblazinjenjem iz umetnega usnja mono.pur 550 črne, okapijevo rjave, skalnato sive ali satenasto bež barve; pri sedežih črne barve s kontrastnimi
šivi skalnato sive barve, pri sedežih okapijevo rjave, skalnato sive in satenasto bež barve s kontrastnimi šivi granitno sive barve
> notranji elementi z oblazinjenjem iz umetnega usnja, spodnji del sredinske konzole in naslon za roke v vratih z oblazinjenjem iz umetnega usnja, vklj. s kontrastnimi šivi,
usklajenimi z barvo notranje opreme
> večfunkcijski usnjeni volan plus s 3-krakim designom
> dekorativni elementi iz temnega aluminija Spektrum za armaturno ploščo, vratne obloge in sredinsko konzolo
> vstopni letvi z aluminijastim vstavkom, spredaj, osvetljeni
> paket notranje ambientne osvetlitve plus
> predpražniki iz velurja, spredaj in zadaj, črne barve s kontrastnimi šivi, usklajenimi z barvo notranje opreme

Potrebno je izbrati še oblazinjenje (N1M/N1P/N2K).
Potrebno je izbrati še volan (1XP/1XW/2PF) in dekorativne elemente (5MD/5TL/7TC).
2.500 €

Opcija za vse modele
WQS

Paket Interieur S line
Vključuje:
> športna sprednja sedeža z ročno nastavitvijo višine, vzdolžnega položaja in naklona sedeža, naklona naslonjala, vzglavnika in višine varnostnega pasu, s poudarjenimi
stranicami sedežev in izvlečno stegensko oporo
> kombinacija tkanine Sequenz/usnja s sredinskim delom sprednjih in obeh zunanjih zadnjih sedežev z oblazinjenjem iz tkanine Sequenz ter stranicami sedežev in
sredinskim delom vzglavnikov z usnjenim oblazinjenjem črne barve s kontrastnimi šivi in emblemom S na naslonjalih sprednjih sedežev
> večfunkcijski usnjeni volan plus s 3-krakim designom, vklj. z oprijemalnimi deli volanskega obroča iz perforiranega usnja in emblemom S ter manšeto prestavne oz.
izbirne ročice s kontrastnimi šivi, usklajenimi z barvo notranje opreme
> dekorativni elementi iz matiranega krtačenega aluminija za armaturno ploščo, vratne obloge in sredinsko konzolo
> poudarjene površine črne barve s sijajem na prezračevalnih šobah in vstavkih v sredinski konzoli
> vstopni letvi z aluminijastim vstavkom, spredaj, osvetljeni, z napisom S
> pedali in opora za stopalo iz legiranega jekla
> tekstilna stropna obloga črne barve
> predpražniki iz velurja, spredaj in zadaj, črne barve s kontrastnimi šivi, usklajenimi z barvo notranje opreme

Potrebno je izbrati še oblazinjenje (N7V/N2R/N5K).
Potrebno je izbrati še volan (1XP/1XW/2PF) in dekorativne elemente (5TG/5TL).

4ZD

Opcija za vse modele

1.250 €

Opcija za vse modele z izbrano zahtevano opremo

2.750 €

Paket zunanjih elementov črne barve
> črni poudarki zunanjosti na enodelnem okviru mreže hladilnika, okrasnih letvicah na stranskih oknih, spodnjih zaključnih
letvah na vratih ter sprednjem in zadnjem odbijaču; izvedba je odvisna od izbrane opreme.
640 €

Opcija za vse modele, razen za Q5
4ZB

Paket zunanjih elementov s sijajem
> strešni okvir in obrobe okenskih jaškov iz eloksiranega aluminija, zunanja obloge B- in C- stebričkov črne barve s sijajem.
230 €

Opcija za vse modele

serijska oprema

Serijsko za modele Q5 TFSI e Basis, Q5 SB, SQ5 in SQ5 SB
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Dodatna oprema Audi Q5
Maloprodajna
cena

Barve
Običajne zunanje barve
> ibisovo bela (T9), briljantno črna (A2) (ni za S line in SQ5)
brez doplačila

Opcija za vse modele

Običajne zunanje barve
> kvantno siva (5J)
1.050 €

Opcija za S line

Kovinske zunanje barve
> floretsko srebrna (L5), distriktno zelena (M4), mitično črna (0E), ledeniško bela (2Y), navaro modra (2D)
1.050 €

Opcija za vse modele

Kovinske zunanje barve
> Manhattan siva (H1)
1.050 €

Opcija za Q5, advanced

Biserne zunanje barve
> Ultra modra (6I)
> Daytona siva (6Y)
1.050 €

Opcija za S line in SQ5
VJ1

Enotno lakiranje
> zaščitna obroba na spodnjem robu vrat, obroba koloteka, zgornji deli sprednjega in zadnjega odbijača, lakirani z enako barvo kot vozilo.
410 €

Opcija za advanced
2K8

Kontrastno lakiranje v manhaten sivi barvi
410 €

Opcija za S line
2K9

Kontrastno lakiranje v manhaten sivi barvi
410 €

Opcija za SQ5 in SQ5 SB

Platišča in pnevmatike
C0S

17" lahka kovana platišča, 10-kraka
> velikost 8Jx17, pnevmatike 235/65 R17.
Serijska oprema za Q5

C4V

serijska oprema

17" aluminijasta lita platišča, 5-kraka aero, kontrastno siva, delno polirana
> velikost 8Jx17, pnevmatike 235/65 R17.
470 €

Opcija za Q5
40R

18" aluminijasta lita platišča, 5-kraka dvojna dinamična
> velikost 8Jx18, pnevmatike 235/60 R18.
760 €

Opcija za Q5
Serijska oprema za advanced, brezplačno za S line
41V

serijska oprema

18" aluminijasta lita platišča, 5-kraka zvezdasta
> velikost 8Jx18, pnevmatike 235/60 R18.
760 €

Opcija za Q5
Serijska oprema za S line, brezplačno za Advanced
CB5

serijska oprema

18" aluminijasta lita platišča, 5-kraka turbinska
> velikost 8Jx18, pnevmatike 235/60 R18.
180 €

Opcija za S line, advanced

930 €

Opcija za Q5
Serijska oprema za Q5 TFSI e basis in vse Q5 SB TFSI e modele
CS7

serijska oprema

19" aluminijasta lita platišča, 5-kraka krilna
> velikost 8Jx19, pnevmatike 235/55 R19.
930 €

Opcija za TFSI e

CN6

Opcija za S line, advanced

1.110 €

Opcija za Q5

1.860 €

19" aluminijasta lita platišča, 5-kraka dvojna, grafitno siva, polirana
> velikost 8Jx19, pnevmatike 235/55 R19.
Ni mogoče za TFSI e modele

C2T

Opcija za S line, advanced

1.300 €

Opcija za Q5

2.160 €

19" aluminijasta lita platišča, 5-kraka dvojna zvezdasta (S-Design), polirana
> velikost 8Jx19, pnevmatike 235/55 R19.
470 €

Opcija za TFSI e

640 €

Opcija za S line, advanced

1.400 €

Opcija za Q5
40S

19" aluminijasta lita platišča, 5-kraka V dizajn, polirana
> velikost 8Jx19 pnevmatike 235/55 R19.
Opcija za TFSI e

1.220 €

Opcija za S line, advanced

1.400 €

Opcija za Q5

2.160 €
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Platišča in pnevmatike
U07

20" aluminijasta lita platišča, 5-kraka dvojna zvezdasta (S-Design), grafitno siva polirana
> velikost 8Jx20, pnevmatike 255/45 R20.
Serijska oprema za SQ5 in SQ5 SB

U40

serijska oprema

19" aluminijasta lita platišča, 5-kraka pilon, mat videz titana, polirana
> velikost 8Jx19, pnevmatike 235/55 R19.

CQ0

Opcija za TFSI e

1.750 €

Opcija za S line, advanced

1.920 €

Opcija za Q5

2.680 €

20" aluminijasta lita platišča, 5-kraka Falx, mat črna, polirana
> velikost 8Jx20, pnevmatike 255/40 R20 (Potrebno je izbrati še ohišji zunanjih ogledal iz karbona (6FQ))
Ni mogoče za TFSI e modele

53V

Opcija za S line, advanced

2.040 €

Opcija za Q5

2.800 €

20" aluminijasta lita platišča, 5-kraka
> velikost 8Jx20, pnevmatike 255/45 R20
Ni mogoče za TFSI e modele

V71

Opcija za S line, advanced

1.860 €

Opcija za Q5

2.620 €

20" aluminijasta lita platišča, 5-kraka segmentirana, grafitno siva, polirana
> velikost 8Jx20, pnevmatike 255/45 R20

54U

Opcija za TFSI e

1.860 €

Opcija za S line, advanced

2.040 €

Opcija za Q5

2.800 €

20" aluminijasta lita platišča, 5-kraka, zvezdasti V dizajn, antracitno črna, polirana
> velikost 8Jx20, pnevmatike 255/45 R20

CF0

Opcija za SQ5 in SQ5 SB

1.270 €

Opcija za TFSI e

2.490 €

Opcija za S line, advanced

2.670 €

Opcija za Q5

3.430 €

20" aluminijasta lita platišča, 10-kraka zvezdasta, platinasto siva, polirana
> velikost 8Jx20 pnevmatike 255/45 R20

U74

Opcija za SQ5 in SQ5 SB

1.220 €

Opcija za TFSI e

2.450 €

Opcija za S line, advanced

2.620 €

Opcija za Q5

3.380 €

20" aluminijasta lita platišča, 10-kraka Y dizajn
> velikost 8Jx20 pnevmatike 255/45 R20
760 €

Opcija za SQ5 in SQ5 SB

40T

Opcija za TFSI e

1.980 €

Opcija za S line, advanced

2.160 €

Opcija za Q5

2.910 €

20" aluminijasta lita platišča, 5-kraka Offroad, mat videz titana, polirana
> velikost 8Jx20 pnevmatike 255/45 R20.

44Z

Opcija za SQ5 in SQ5 SB

1.110 €

Opcija za TFSI e

2.330 €

Opcija za S line, advanced

2.510 €

Opcija za Q5

3.260 €

21" aluminijasta lita platišča, 5-kraka Avius, mat črna, polirana
> velikost 8Jx21 pnevmatike 255/40 R21.
Potrebno je izbrati še podvozje (1BK/1BV/1BL) in ohišji zunanjih ogledal iz karbona (6FQ)
Ni mogoče za TFSI e modele

42W

Opcija za S line, advanced

2.970 €

Opcija za Q5

3.730 €

21" aluminijasta lita platišča, 5-kraka Polygon
> velikost 8Jx21 pnevmatike 255/40 R21.
Potrebno je izbrati še podvozje (1BK/1BV/1BL)

CM8

Opcija za SQ5 in SQ5 SB

1.570 €

Opcija za TFSI e

2.800 €

Opcija za S line, advanced

2.970 €

Opcija za Q5

3.730 €

21" aluminijasta lita platišča, 5-kraka dvojna, mat sivi vložki, polirana
> velikost 8Jx21 pnevmatike 255/40 R21.
Potrebno je izbrati še podvozje (1BK/1BV/1BL)
Opcija za SQ5 in SQ5 SB

1.920 €

Opcija za TFSI e

3.150 €

Opcija za S line, advanced

3.320 €

Opcija za Q5

4.080 €
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Platišča in pnevmatike
42V

21" aluminijasta platišča, 5-kraki V Polygon design, črne
> velikost 8Jx21 pnevmatike 255/35 R21.
Potrebno je izbrati še podvozje (1BK/1BV/1BL)
1.810 €

Opcija za SQ5 in SQ5 SB
45I

21" aluminijasta lita platišča, 5-kraka V dizajn Offset, antracitno črna, polirana
> velikost 8Jx21 pnevmatike 255/40 R21.
Potrebno je izbrati še podvozje (1BK/1BV/1BL)

1PD

Opcija za SQ5 in SQ5 SB

1.970 €

Opcija za TFSI e

3.190 €

Opcija za S line, advanced

3.370 €

Opcija za Q5

4.120 €

Kolesni vijaki z zaščito proti kraji
> odviti jih je mogoče le z ustreznim adapterjem, ki ga prejmete skupaj z vozilom.
40 €

Opcija za vse modele
PYF

Avtomobilska dvigalka in zasilno rezervno kolo
240 €

Opcija za vse modele

Luči
8G1

Asistenca za dolga žarometa
> avtomatsko prevzame funkcijo vklapljanja in izklapljanja žarometov ter uravna ustrezno največjo dolžino svetlobnega
pramena, glede na situacijo.
180 €

Opcija za vse modele
8SC

OLED zadnje luči
> posamično preklopljivi OLED segmenti s tridimenzionalno razporeditvijo
brez doplačila

Cena v kombinaciji s PX6

1.390 €

Opcija za vse modele
8VY

OLED zadnje luči
> posamično preklopljivi OLED segmenti s tridimenzionalno razporeditvijo
brez doplačila

Cena v kombinaciji s PX6

1.390 €

Opcija za vse modele
8VZ

OLED zadnje luči
> posamično preklopljivi OLED segmenti s tridimenzionalno razporeditvijo
brez doplačila

Cena v kombinaciji s PX6

1.390 €

Opcija za vse modele
PXC

LED matrična žarometa
> LED žarometa (8G4)
> naprava za čiščenje žarometov (8X1)
> LED luči zadaj in matrična funkcija, ki zagotavlja največjo možno osvetljenost (8VP)
> večfunkcijska kamera (QK1)
> dinamični smerniki spredaj/zadaj
1.470 €

Opcija za vse modele
PX6

LED matrična žarometa, zadnje OLED luči
> LED žarometa (8G4)
> naprava za čiščenje žarometov (8X1)
> OLED luči zadaj z vzorci po izbiri (8SC, 8VY, 8VZ)
> večfunkcijska kamera (QK1)
> dinamični smerniki spredaj/zadaj
2.860 €

Opcija za vse modele
8X1

Naprava za čiščenje žarometov
> vodo razprši pod visokim tlakom, za boljšo svetilnost in dobro vidljivost zaradi manjše difuzije.
320 €

Opcija za vse modele

Notranja osvetlitev
> stropni modul spredaj, vključno z bralnimi lučkami, osvetlitev na sredinski konzoli, osvetljeni kozmetični ogledali, lučka v
sovoznikovem predalu, lučki v prtljažniku.
Serijska oprema za vse modele
QQ1

serijska oprema

Paket notranje ambientne osvetlitve
> osvetlitev prostora za noge in notranjih vratnih kljuk, ambientna osvetlitev sredinske konzole; spredaj in zadaj, vstopne
lučke, ambientna osvetlitev vrat, osvetlitev obrob vrat.
serijska oprema

Serijska oprema za vse modele
QQ2

Paket notranje ambientne osvetlitve, večbarven
> poleg paketa notranje ambientne osvetlitve vsebuje: 3 predhodno določeni barvni profili in dodaten interaktiven in
individualen barvni profil (izbira 30 barv). Barvno prilagajanje osvetlitve za: notranje vratne kljuke, spredaj/zadaj (bela),
osvetlitev prostora za noge, spredaj/zadaj (večbarvno), ambientna osvetlitev vrat, spredaj/ zadaj (večbarvno), predali v
vratih spredaj/ zadaj (večbarvno), osvetljen element na armaturni plošči (večbarvno), osvetljen element na vratih
(večbarvno).
160 €

Opcija za vse modele

10/19
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Zasteklitev
3FU

Panoramska steklena streha
> dvodelna, električni odmik in pomik sprednjega steklenega dela, vgrajen element iz toniranega stekla. Vključen tudi
senčnik z električnim upravljanjem za potnike v sprednjem in zadnjem delu potniškega prostora.
1.770 €

Opcija za vse modele
4KC

Zasteklitev, termoizolacijska
> zeleno tonirana, za zadnje steklo, stekla vrat in zadnji stranski stekli, ogrevano zadnje steklo
Serijska oprema za vse modele

4GR

serijska oprema

Vetrobransko steklo, klimatsko komfortno, brezžično ogrevano
> prepreči orositev stekel, pomaga pri odtajanju stekla; izbira s pritiskom na tipko za odmrzovanje na upravljalni enoti
klimatske naprave. Vetrobransko steklo odbija infrardeče žarke, zmanjšuje pregrevanje notranjosti vozila pri
izpostavljenosti soncu, kar zmanjša porabo energije klimatske naprave.
Potrebno je izbrati še predal za telefon Audi (9ZE).
Opcija za vse modele

490 €

QL5

Zatemnjena stekla v zadnjem delu vozila (opcija za vse modele)

490 €

VW5

Akustična zasteklitev za stekli v sprednjih vratih
> stekli z akustično zasteklitvijo zagotavljata izboljšano protihrupno izolacijo.
Opcija za vse modele

180 €

3Y4

Senčni rolo za stekli v zadnjih vratih, ročno nastavljiv (opcija za vse modele)

230 €

5XF

Senčnika spredaj
> poklopna in premična; na voznikovi in sovoznikovi strani.
60 €

Opcija za vse modele

Ogledala in streha
6XD

Zunanji vzvratni ogledali, električno nastavljivi in ogrevani
serijska oprema

Serijska oprema za vse modele
6XK

Zunanji vzvratni ogledali, električno nastavljivi in poklopni/ ogrevani/ avtomatsko zasenčenje
450 €

Opcija za vse modele
4L6

Notranje vzvratno ogledalo z avtomatskim zasenčenjem
> prepozna presvetlo svetlobo žarometov vozila za nami in samodejno zatemni steklo vzvratnega ogledala.
serijska oprema

Serijska oprema za vse modele
3S1

Strešni letvi, eloksirani
> za prevoz prtljage in najrazličnejših predmetov, enodelni, stabilni in aerodinamični.
serijska oprema

Serijska oprema za SQ5

100 €

Opcija za vse modele
3S2

Strešni letvi, črni
> za prevoz prtljage in najrazličnejših predmetov, enodelni, stabilni in aerodinamični.
serijska oprema

Serijska oprema za vse modele razen za SQ5

brez doplačila

Opcija za vse model Q5 SB
6FC

Ohišji zunanjih ogledal v videzu aluminija
serijska oprema

Serijska oprema za SQ5 in SQ5 SB
6FJ

Ohišji zunanjih ogledal, črne barve
Potrebno je izbrati še paket črnih zunanjih elementov Audi exclusive (4ZD).
120 €

Opcija za vse modele, razen za Q5
6FQ

Ohišji zunanjih ogledal iz karbona
780 €

Opcija za vse modele

Odpiranje in zapiranje
PG2

Alarmna naprava
> nadzoruje vrata, pokrov motornega prostora in pokrov prtljažnika, vključen tudi nadzor notranjosti, ki ga lahko izključite,
zaščito pred odvleko.
560 €

Opcija za vse modele
PG3

Alarmna naprava in komfortni ključ
1.220 €

Opcija za vse modele Q5
PGD

Alarmna naprava in komfortni ključ
1.220 €

Opcija za vse modele Q5 SB
4I3

Komfortni ključ brez varovala Safelock
> sistem za avtorizacijo dostopa, odklepanje in zaklepanje vozila z zunanje strani preko senzorjev v vseh štirih vratnih
kljukah, zagon in izklop motorja s tipko Engine-Start-Stop v sredinski konzoli. Odpiranje pokrova prtljažnika je mogoče tudi
pri zaklenjenem vozilu.
660 €

Opcija za vse modele

serijska oprema

Serijska oprema za model 55 TFSI e
2F1

Ključ Audi connect
> ključ Audi connect nudi do 5 digitalnih ključev vozila, kontaktno kartico, združljivo s tehnologijo NFC, za hitro predajo vozila tretji osebi (npr. v
parkirni službi)
Potrebno je izbrati še komfortni ključ brez varovala Safelock (4I3), alarmno napravo in komfortni ključ (PG3) ali alarmna naprava, komfortni ključ s senzorsko
krmiljenim odklepanjem prtljažnika ter električno odpiranje in zapiranje pokrova prtljažnika (PGB)
140 €

Opcija za vse modele
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Odpiranje in zapiranje
PGB

Alarmna naprava, komfortni ključ s senzorsko krmiljenim odklepanjem prtljažnika ter električno odpiranje in
zapiranje pokrova prtljažnika
> sistem za avtorizacijo dostopa, odklepanje in zaklepanje vozila z zunanje strani preko senzorjev v vseh štirih vratnih
kljukah. Odpiranje pokrova prtljažnika je mogoče tudi pri zaklenjenem vozilu, s kretnjo noge pod zadnjim odbijačem.
Alarmna naprava z nadzorom notranjosti, zaščito pred odvleko s senzorjem naklona in hupo z lastnim napajanjem; nadzor
vrat, pokrov motornega prostora in pokrov prtljažnika.
1.220 €

Opcija za vse modele
4E7

Električno odpiranje in zapiranje pokrova prtljažnika
> odpiranje s tipko v oblogi voznikovih vrat, tipko v odprtini za odpiranje pokrova prtljažnika. Zapiranje s tipko na notranji
strani pokrova prtljažnika, tipko v voznikovih vratih.
Serijska oprema za vse modele

VC2

serijska oprema

Sistem za odpiranje garažnih vrat (HomeLink)
> radijsko daljinsko upravljanje z možnostjo programiranja, za odpiranje garažnih in dvoriščnih vrat s pomočjo upravljalnih
tipk v stropnem modulu spredaj.
270 €

Opcija za vse modele

Zunanja oprema
2Z0

Brez oznake modela in moči motorja
brez doplačila

Opcija za vse modele
2Z7

Brez oznake moči motorja
brez doplačila

Opcija za vse modele
1D4

Vlečna naprava
> snemljiva vlečna kljuka z električnim odklepanjem; kroglični drog in kroglična glava iz kovanega jekla. Vključena tudi
funkcija stabiliziranja prikolice preko elektronskega stabilizacijskega nadzora (ESC).
1.170 €

Opcija za vse modele
1D8

Vlečna naprava, priprava
> vključuje pripravljene krmilnike in močnejše hlajenje motorja.
220 €

Opcija za vse modele
QT7

Pragovi iz legiranega jekla
> za lažje pospravljanje potrebščin v prtljažnik na strehi; gumijasti vložki zmanjšujejo nevarnost zdrsa, nosilnost 150 kg vsak
Opomba: Odpade serijska dvigalka.
1.170 €

Opcija za vse modele

Klima in prezračevanje
9AK

Klimatska naprava, avtomatska
> 1-conska, elektronsko uravnava temperaturo, količino in razvod zraka, vključene tipke za odmrzovanje vetrobranskega in
zadnjega stekla, ročno krmiljenje zaprtega kroženja zraka in protiprašni filter.
serijska oprema

Serijska oprema za vse modele
9AQ

Klimatska naprava, komfortna avtomatska, 3-conska
> elektronsko uravnavanje temperature, količine in razvoda zraka. Individualno uravnavanje za voznika, sovoznika in za
zadnji del vozila. Upravljalna enota z velikim TFT-zaslonom in kapacitivnimi tipkami, avtomatsko krmiljenje zaprtega
kroženja zraka na osnovi meritev senzorja kakovosti zraka; s kombiniranim filtrom z aktivnim ogljem in protiprašnim
filtrom.
810 €

Opcija za vse modele

serijska oprema

Serijska oprema za vse modele TFSI e
9M9

Ogrevanje/ prezračevanje mirujočega vozila
> ogreva notranjost in odmrzuje stekla, dovaja zrak in znižuje temperaturo v notranjosti; s časovnikom in ločenim radijskim
daljinskim upravljalnikom z zaslonom.
1.810 €

Opcija za vse modele, serijsko za 3.0 TDI, SQ5 in SQ5 SB

Dekorativni elementi
5MA

Dekorativni elementi monokovina srebrna
> za armaturno ploščo, vratne obloge in sredinsko konzolo.
serijska oprema

Serijska oprema za vse modele, razen za SQ5
5MF

Dekorativni elementi aluminij Rhombus
> za armaturno ploščo, vratne obloge in sredinsko konzolo.
320 €

Opcija za vse modele, razen za SQ5

serijska oprema

Serijska oprema za TFSI e Basis
5MD

Dekorativni elementi aluminij Satellit srebrni
> za armaturno ploščo, vratne obloge in sredinsko konzolo.
Potrebno je izbrati še paket Interieur design selection (WK8).
320 €

Opcija za vse modele, razen za SQ5
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Dekorativni elementi
5TG

Dekorativni elementi aluminij, brušen
> za armaturno ploščo, vratne obloge in sredinsko konzolo.
Potrebno je izbrati še paket paket Interieur S line (WQS).
serijska oprema

Serijska oprem za SQ5 in SQ5 SB

290 €

Opcija za vse modele
5MK

Dekorativni elementi iz karbona, Atlas
> za armaturno ploščo, vratne obloge in sredinsko konzolo.
Ni mogoče z WK8 in WQS
550 €

Opcija za SQ5 in SQ5 SB
5MY

Dekorativni elementi iz karbona, Keper
> za armaturno ploščo, vratne obloge in sredinsko konzolo.
Ni mogoče z WK8 in WQS

7TC

Opcija za SQ5 in SQ5 SB

1.170 €

Opcija za vse modele

1.480 €

Dekorativni elementi brezov les, naravno sivorjava (za armaturno ploščo, vratne obloge in sredinsko konzolo).
Potrebno je izbrati še paket Interieur design selection (WK8).
560 €

Opcija za vse modele, razen za SQ5
7TL

Dekorativni elementi jesenov les, naravno sivorjava (za armaturno ploščo, vratne obloge in sredinsko konzolo).
Ni mogoče z WK8 in WQS
250 €

Opcija za vse modele, razen za SQ5
5MP

Dekorativni elementi leskin les, rjav (za armaturno ploščo, vratne obloge in sredinsko konzolo).
560 €

Opcija za vse modele, razen za SQ5 in Q5 SB
5TL

GT6

Dekorativni elementi klavirski lak, črna (za armaturno ploščo, vratne obloge in sredinsko konzolo).
Opcija za SQ5

250 €

Opcija za vse modele

560 €

Poudarjene površine črne barve s sijajem ( prezračevalne šobe in vstavki v sredinski konzoli).
serijska oprema

Serijska oprema za SQ5 in SQ5 SB

210 €

Opcija za vse modele

Notranja oprema
6E3

Sredinski naslon za roke spredaj
serijska oprema

Serijska oprema za SQ5 in SQ5 SB

220 €

Opcija za vse modele
0TD

Predpražnika spredaj in zadaj
serijska oprema

Serijska oprema za vse modele
9JD

Paket za kadilce (vžigalnik in pepelnik ter žarilni vtič namesto čepa v 12-voltni vtičnici).
60 €

Opcija za vse modele
4M9

Držalo za pijačo, klimatizirano
180 €

Opcija za vse modele
7P1

Ledveni opori za sprednja sedeža, 4-smerno nastavljivi
serijska oprema

Serijska oprema za SQ5

310 €

Opcija za vse modele
7HB

Paket notranjih elementov iz umetnega usnja
> spodnji del sredinske konzole in naslona za roke v vratih preoblečeni z umetnim usnjem, barvno usklajeni z izbrano barvo
notranjosti.
340 €

Opcija za vse modele
6SJ

Podloga za prtljažnik, prilagodljiva
> zložljiva in poklopna v več segmentih; razprta je primerna za prekritje dna prtljažnika.
150 €

Opcija za vse modele
2P2

Zaščita roba prtljažnika iz legiranega jekla
Serijska oprema za vse modele

QE1

serijska oprema

Shranjevalni in prtljažni paket
> mrežasta žepa na hrbtni strani naslonjal sprednjih sedežev, držalo za pijačo v sredinskem naslonu za roke zadaj, predal na
voznikovi strani, sovoznikov predal s ključavnico, prtljažna mreža, mreža na vdolbini levo, pritrdilni trak levo in desno.

6NQ

serijska oprema

Serijska oprema za SQ5 in SQ5 SB

300 €

Opcija za vse modele
3CX

Predelna mreža (možnost pritrditve na karoserijo ali na podrto naslonjalo zadnjih sedežev; snemljiva).
130 €

Opcija za vse modele
3GN

240 €

Stropna oblogav tkanini črne barve

Sistem vodil s kompletom za pritrditev
> v prtljažniku, s teleskopskim drogom, pritrdilnim pasom in 4 prilagodljivimi pritrdilnimi obročki, za individualno razdelitev
prtljažnega prostora in pritrditev najrazličnejših predmetov.
240 €

Opcija za vse modele
VT4

Vstopne letve z aluminijastimi vstavki, spredaj, osvetljeni
120 €

Opcija za Basis in Advanced
VT5

Vstopni letvi z aluminijastimi vstavki, spredaj, osvetljeni, z napisom S
Serijska oprema za S line in SQ5

serijska oprema
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Dodatna oprema Audi Q5
Maloprodajna
cena

Sedeži
$2K

Sedeža običajna, prevleke tkanina Synonym
> možna je izbira barv prevlek: črna (YM).
serijska oprema

Serijska oprema za vse modele, razen za 55 TFSI e in SQ5
N0WQ1D

Sedeža športna, prevleke tkanina Impressum
> možna je izbira barv prevlek: črna (YM).
380 €

Opcija za vse modele, razen za SQ5

serijska oprema

Serijska oprema za 55 TFSI e modela
N7V

Sedeža športna, prevleke tkanina Sequenz/ usnje - S line
> možna je izbira barv prevlek: črna (EI).
Potrebno je izbrati še paket paket Interieur S line (WQS).
1.040 €

Opcija za vse modele, razen za SQ5
N5JQ1D

Sedeža športna, prevleke usnje/mikrovlakna
> možna je izbira barv prevlek: črna (YM) ali skalnato siva(EA).
1.900 €

Opcija za vse modele, razen za SQ5
N1P

Sedeža običajna, prevleke usnje/ umetno usnje s kontrastnimi šivi - design selection
> možna je izbira barv prevlek: črna (YS), atlas bež (EN), skalnato siva (EM) ali okapi rjava (BG).
1.250 €

Opcija za vse modele, razen za SQ5
N4XQ1D

Sedeža športna, prevleke fino napa usnje - design selection
> možna je izbira barv prevlek: criollo rjava (BW) ali skalnato siva (EM)
Potrebno je izbrati še paket Interieur design selection (WK8) in zadnjo sedežno klop plus (3NS).
1.630 €

Opcija za vse modele, razen za SQ5
N2R

Sedeža športna, prevleke fino napa usnje z rombastim prešivom - S line
> pri S line možna izbira barv prevlek: črna (EI), rotorsko siva (0Q) ali karmesin rdeča (QY)
Potrebno je izbrati še paket paket Interieur S line (WQS) in zadnjo sedežno klop plus (3NS).
2.710 €

Opcija za vse modele
N1M

Sedeža običajna, prevleke usnje/ umetno usnje
> možna je izbira barv prevlek: okapi rjava (BG), skalnato siva (EA), atlas bež (EL) ali črna (YM)
1.250 €

Opcija za vse modele, razen za SQ5
N1MQ1D

Sedeža športna, prevleke usnje/ umetno usnje
> možna je izbira barv prevlek: okapi rjava (BG), skalnato siva (EA), atlas bež (EL) ali črna (YM)
Potrebno je izbrati še ogrevanje sedežev (4A3/4A4).
1.630 €

Opcija za vse modele
N1MPS8

Sedeža običajna, prevleke usnje/ umetno usnje, vklj. s prezračevanjem sedežev
> možna je izbira barv prevlek: okapi rjava (BG), skalnato siva (EA), atlas bež (EL) ali črna (YM)
Potrebno je izbrati še ogrevanje sedežev (4A3/4A4), zadnjo sedežno klop plus (3NS), klimatsko napravo, komfortno avtomatsko, 3-consko (9AQ), sedeža
spredaj, električno nastavljiva (3L5/PV3).
2.580 €

Opcija za vse modele, razen za SQ5
N1X

Sedeža športna, prevleke usnje/ umetno usnje s kontrastnimi šivi in robovi
> možna je izbira barv prevlek: okapi rjava (BC), skalnato siva (EM), atlas bež (EN) ali črna (YM)
brez doplačila

Opcija za SQ5
N1XQ1D

Sedeža športna, prevleke usnje/ umetno usnje s kontrastnimi šivi in robovi
> možna je izbira barv prevlek: okapi rjava (BC), skalnato siva (EM), atlas bež (EN) ali črna (YM)
Potrebno je izbrati še paket Interieur design selection (WK8), ogrevanje sedežev (4A3/4A4),
1.630 €

Opcija za vse modele
N1XPS8

Sedeža običajna, prevleke usnje/ umetno usnje s kontrastnimi šivi in robovi, vključuje gretje sedežev spredaj
> možna je izbira barv prevlek: okapi rjava (BC), skalnato siva (EM), atlas bež (EN) ali črna (YM)
Potrebno je izbrati še ogrevanje sedežev (4A3/4A4), zadnjo sedežno klop plus (3NS), klimatsko napravo, komfortno avtomatsko, 3-consko (9AQ), sedeža
spredaj, električno nastavljiva (3L5/PV3).
2.580 €

Opcija za vse modele
N5K

Sedeža športna, prevleke usnje/mikrovlakna Dinamica z vtisnjenim emblemom S line
> pri S line možna izbira barv prevlek: črna (EI), rotorsko siva (0Q) ali karmesin rdeča (QY)
Potrebno je izbrati še paket paket Interieur S line (WQS).
1.620 €

Opcija za vse modele
N5KQ1D

Sedeža športna, prevleke usnje/mikrovlakna Dinamica z vtisnjenim emblemom S line
> pri S line možna izbira barv prevlek: črna (EI), rotorsko siva (0Q) ali karmesin rdeča (QY)
serijska oprema

Serijska oprema za SQ5 in SQ5 SB
3PB

Sedež voznikov, električno nastavljiv
470 €

Opcija za vse modele, razen za SQ5
3L5

Sedeža spredaj, električno nastavljiva
serijska oprema

Serijska oprema za SQ5

890 €

Opcija za vse modele
PV3

Sedeža sprednja, električno nastavljiva s pomnilno funkcijo za voznikov sedež
> vsebuje ledveno oporo in zunanji ogledali električno nastavljivi/poklopni/ avtomatsko zasenčenje/ pomnilniška funkcija
700 €

Opcija za SQ5

1.890 €

Opcija za vse modele
YS1

Audi exclusive oblazinjenje usnje fino Nappa usnje
> Izbirate lahko med različnimi barvami usnja: bela alabaster, konjak rjava, diamantno srebrna, havana rjava, jet siva, škrlatno rdeča, ocean
modra, črna
> barve šivov: aljaško modra, ognjičevo rumena, iguana zelena
3.790 €

Opcija za vse modele
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Dodatna oprema Audi Q5
Maloprodajna
cena

Sedeži
4A3

Sedeža spredaj, ogrevana
> ogrevano sedišče in osrednji del naslonjala za hrbet, individualno nastavljivo preko izbirnih tipk na klimatski napravi,
ločeno za voznika in sovoznika.
440 €

Opcija za vse modele
4A4

Sedeža spredaj in zadaj, ogrevana
> ogrevano sedišče in osrednji del naslonjala za hrbet, individualno nastavljivo, ločeno za voznika, sovoznika ter zunanja
zadnja sedeža.
Potrebno je izbrati še usnjene sedežne prevleke (N1M/ N1P/ N1X/ N2R/ N4X/ N5J/N5K/ N7V) in avtomatsko klimatsko napravo, 3-consko (9AQ).
800 €

Opcija za vse modele
PS8

Paket prezračevanja sedežev spredaj
> 4-smerna ledvena opora za prednja sedeža
> prezračevanje sedežev spredaj
> športna sedeža spredaj
Potrebno je izbrati še ogrevanje sedežev (4A3/4A4), zadnjo sedežno klop plus (3NS), klimatsko napravo, komfortno avtomatsko, 3-consko (9AQ), sedeža
spredaj, električno nastavljiva (3L5/PV3).
1.330 €

Opcija za vse modele
8I6

Pnevmatsko nastavljiva ledvena opora z masažno funkcijo za sprednja sedeža
> ledvena opora z načrtnim prezračevanjem in odzračevanjem treh blazin ledvene opore in masažna funkcija s tremi različnimi programi za ciljno
sprostitev ledvenega dela, ki so nastavljivi v treh stopnjah intenzivnosti.
570 €

Opcija za vse modele

Zadnja sedežna klop (naslonjalo zadnje sedežne klopi deljivo v razmerju 40:20:40 ali poklopno v celoti).
serijska oprema

Serijska oprema za vse modele, razen za TFSI e
3NS

Sedežna klop zadaj plus
> vključno z nastavitvijo vzdolžnega položaja in naklona naslonjala, poklopni sredinski naslon za roke z 2 držaloma za pijačo,
naslonjalo zadnje sedežne klopi deljivo v razmerju 40:20:40 ali poklopno v celoti.
410 €

Opcija za vse modele

serijska oprema

Serijska oprema za TFSI e modele
5ZC

Vzglavnika s pomičnim nagibom za sedeža spredaj (ročna nastavitev nagiba).
150 €

Opcija za vse modele
PIH

ISOFIX sistem za pritrditev sedežev za sovoznikov sedež
> s stikalom za deaktiviranje sovoznikove zračne blazine, otroška blokada, električno aktiviranje.
110 €

Opcija za vse modele

Volani
1XC

Volan, 3-kraki športni/ usnjen/ vsečfunkcijski (ni na voljo z asistenčnim sistemom Audi active lane assist).
Serijska oprema za vse modele Q5

1XW

serijska oprema

Volan, 3-kraki športni/ usnjen/ večfunkcijski plus
180 €

Opcija za vse modele
Serijska oprema za vse modele Q5 SB in SQ5
1XP

2PF

serijska oprema

Volan, 3-kraki športni/ usnjen/ večfunkcijski/ ogrevan
Opcija za vse modele Q5 SB in SQ5

220 €

Opcija za vse modele Q5

400 €

Volan, 3-kraki športni/ usnjen/ večfunkcijski/ z ravnim spodnjim delom
>ni na voljo z asistenčnim sistemom Audi active lane assist

2C7

Opcija za vse modele Q5 SB in SQ5

130 €

Opcija za vse modele Q5

310 €

Volanski drog, električno nastavljiv
> električno nastavljivi višina in globina volana; avtomatski pomik omogoča udobno vstopanje v vozilo in izstopanje iz njega.
470 €

Opcija za vse modele

Telefon in komunikacija
9ZE

Predal za telefon Audi z brezžičnim polnjenjem (Audi phone box)
> Vključuje napravo za prostoročno telefoniranje in glasovno upravljanje funkcij telefona ter omogoča možnost polnjenja
preko USB-priključka in brezžično polnjenje, če uporabljeni telefon podpira standard Qi.
Naprava se samdejno poveže z zunanjo anteno vozilo in s tem izboljša sprejem ter zmanjša sevanje v vozilu.
520 €

Opcija za vse modele
9ZV

Predal za telefon Audi light (Audi phone box light)
> Vključuje napravo za prostoročno telefoniranje in glasovno upravljanje funkcij telefona ter omogoča možnost polnjenja
preko USB-priključka in brezžično polnjenje, če uporabljeni telefon podpira standard Qi.
290 €

Opcija za vse modele
9ZX

Bluetooth vmesnik
> poveže mobilni telefon z vozilom s pomočjo Bluetooth tehnologije; v vozilu je možno prostoročno telefoniranje preko mikrofona.
serijska oprema

Serijska oprema za vse modele
IU1

Audi smartphone interface
> poveže pametni telefon (iOS in Android), preko vmesnika USB, z vozilom. Vsebine se prikažejo v meniju sistema MMI.
Serijska oprema za vse modele

serijska oprema
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Dodatna oprema Audi Q5
Maloprodajna
cena

Informacijsko razvedrilni sistem
7UGIT3

Navigacija MMI in Audi connect
> navigacijski sistem³ na visokoločljivostnem 10,1-palčnem barvnem zaslonu MMI touch (1.540 x 720)
> 7-palčni voznikov informacijski sistem z opcijskim prikazom poti na navigacijskem zemljevidu ali s smernimi puščicami
> doživljenjska posodobitev kartografskega gradiva⁴: prenos aktualnih navigacijskih podatkov
> 3D-prikaz zemljevida s prikazom številnih znamenitosti in modelov mest
> spletne prometne informacije Audi connect plus
Potrebno je izbrati še voznikov informacijski sistem z barvnim zaslonom (9S7) ali virtualni prikazovalnik Audi plus (9S9).
2.030 €

Opcija za vse modele
9JE

USB priključek zadaj
> polnilni USB-vmesnik za potnike na zadnjih sedežih
90 €

Opcija za vse modele
9S5

Voznikov informacijski sistem
> visokoločljivostni 5-palčni enobarvni zaslon, ki prikazuje podatke o hitrosti vožnje, času, prevoženi razdalji, zunanji
temperaturi, preostali kapaciteti goriva v rezervoarju, trenutni radijski postaji idr.
serijska oprema

Serijska oprema za vse modele, razen za TFSI e, SQ5 in SQ5 SB
9S7

Voznikov informacijski sistem z barvnim zaslonom
> vključuje 7-palčni visokoločljivostni zaslon, ki prikazuje podatke o hitrosti vožnje, času, prevoženi razdalji, zunanji
temperaturi, preostali kapaciteti goriva v rezervoarju, trenutni radijski postaji idr.
serijska oprema

Serijska oprema za modele TFSI e, SQ5 in SQ5 SB

290 €

Opcija za vse modele
9S9

Virtualni prikazovalnik Audi plus
> z virtualnim prikazovalnikom Audi plus je na voljo inovativen, popolnoma digitalni kombinirani instrument za prilagodljiv prikaz potrebnih
informacij. 12,3-palčni zaslon s polno visoko ločljivostjo (full HD).
Potrebno je izbrati še večfunkcijski volan (1XW/ 1XP/ 2PF)
700 €

Opcija za vse modele

Zvočniki, pasivni (8)
serijska oprema

Serijska oprema za vse modele
9VD

Zvočni sistem Audi
> 10 zvočnikov, vključeni osrednji in globokotonski zvočnik in 6-kanalni ojačevalnik s skupno močjo 180 W.
370 €

Opcija za vse modele
9VS

Zvočni sistem Bang & Olufsen
> predvajanje zvoka s pomočjo 19 zvočnikov, vključeni osrednji in globokotonskim zvočnik in dodatni visoko- in srednjetonski
zvočniki za predvajanje 3D zvoka, 16-kanalni ojačevalnik s skupno močjo 755 W in osvetlitev v pokrovih zvočnikov spredaj.
1.330 €

Opcija za vse modele
QV3

Digitalni radijski sprejem
> sprejema tudi radijske programe, ki se prenašajo digitalno, podpira DAB in DAB plus standard.
Serijska oprema za vse modele

KS1

serijska oprema

Projicirni sistem (Head-up display)
> informacije, pomembne za vožnjo, po želji prikazuje v voznikovem vidnem polju. Odvisno od izbrane opreme prikazani
hitrost vožnje, navigacijski napotki, status, oddaljenost, predvideno hitrost sistema ACC, napotke sistema Audi active lane assist.
1.140 €

Opcija za vse modele
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Dodatna oprema Audi Q5
Maloprodajna
cena

Asistenčni paketi
PCF

Paket asistenc Parking
> vključuje parkirno asistenco s parkirnim sistemom plus in kamere za nadzor okolice
Potrebno je izbrati še zunanji vzvratni ogledali, električno nastavljivi in poklopni (6XK/6XL/PV3).
1.870 €

Opcija za vse modele
PCN

Paket asistenc Tour
> vključuje adaptive cruise control (ACC), asistenca za zastoje, Audi active lane assist, prediktivna asistenca za učinkovitost vožnje, Audi pre
sense front, asistenca za zavijanje levo, asistenca za obvoz ovire, asistenca za dolga žarometa, prepoznavanje prometnih znakov s pomočjo
kamere
Potrebno je izbrati še luči (8G1/PXC/PX6), parkirno asistenco (7X2/7X5/PCM/PCF/PCZ), navigacijo MMI in Audi connect (7UGIT3), voznikov informacijski
sistem z barvnim zaslonom ali virtualni prikazovalnik Audi plus (9S7/9S9) in večfunkcijski volan (1XP/1XW).
1.970 €

Opcija za vse modele
PCM

Paket asistenc City
> vključuje opozorilo za menjavo voznega pasu, parkirni sistem plus, kamera za vzvratno vožnjo, opozorilo ob izstopu, Audi pre sense basic, Audi
pre sense rear
1.910 €

Opcija za vse modele
PCZ

Paket asistenc City in Parking
> kamere za nadzor okolice (KA6), parkirno asistenco (7X5), Audi pre sense rear (7W3), Audi side assist (7Y1)
Potrebno je izbrati še zunanji vzvratni ogledali, električno nastavljivi in poklopni (6XK/6XL/PV3)
2.350 €

Opcija za vse modele
PCB

Audi active lane assist
> asistenca za ohranjanje smeri z blagimi centrirnimi posegi v krmiljenje vozniku pomaga pri ohranjanju smeri vožnje.
> prepoznavanje prometnih znakov s pomočjo kamere (QR9).
Potrebno je izbrati še navigacijo MMI plus z MMI touch in Audi connect (7UGIT3), volan, 3-kraki športni/ usnjen/ večfunkcijski plus (1XW/1XP), voznikov
informacijski sistem z barvnim zaslonom ali virtualni prikazovalnik Audi plus (9S7/9S9) in luči (8G1/PXC/PX6).
620 €

Opcija za vse modele
PCH

Audi side assist s funkcijo Audi pre sense rear
> opozorilo za menjavo voznega pasu, opozorilo ob izstopu (v kombinaciji z opcijskim parkirnim sistemom plus ali parkirno asistenco), asistenca
za stranski promet zadaj (v kombinaciji z opcijskim parkirnim sistemom plus ali parkirno asistenco),
Audi pre sense rear
950 €

Opcija za vse modele
8T6

Tempomat in omejevalnik hitrosti, nastavljiv
> pri hitrostih nad 20 km/h stalno vzdržuje izbrano hitrost vožnje s pomočjo pospeševanja ali zaviranja moči motorja.
> omogoča individualno omejitev največje hitrosti; ko je omejitev dosežena, jo vozilo blago zaduši.
Serijska oprema za vse modele

KA2

serijska oprema

Kamera za vzvratno vožnjo
> olajša manevriranje s prikazom območja za vozilom na MMI zaslonu ter z dinamičnimi in statičnimi pomožnimi elementi;
izbirate lahko med načinom za prečno parkiranje in načinom za vleko prikolice; odvisno od izbranega načina prikazuje
izračunan vozni pas ter pomožne in usmerjevalne linije.
Potrebno je izbrati še parkirni sistem spredaj in zadaj (7X5/7X2/ PCM/ PCF/ PCZ).
530 €

Opcija za vse modele
7X1

Parkirni sistem zadaj
> vozniku pomaga pri vzvratnem parkiranju in manevriranju z opozorilom na oddaljenost zadka vozila do zaznanih
predmetov, s pomočjo akustičnega signala. Aktivira se ob vklopu vzvratne prestave ali s posebno tipko.
Serijska oprema za vse modele

7X2

serijska oprema

Parkirni sistem spredaj in zadaj
> akustični in optični sistem, ki vozniku pomaga pri parkiranju in manevriranju, s selektivnim optičnim prikazom oddaljenosti
do zaznanih predmetov na MMI zaslonu. Funkcija se aktivira z vklopom vzvratne prestave, s tipko v sredinski konzoli in
avtomatsko, ko je razdalja od zaznane ovire krajša od približno 90 cm.
440 €

Opcija za vse modele
7X5

Parkirna asistenca plus
> z ultrazvočnimi senzorji poišče primerno parkirno mesto. Pri parkiranju in izvozu iz parkirnega mesta je v pomoč s skorajda
neodvisnim krmiljenjem volana; voznik le dodaja plin, zavira in nadzoruje postopek. Prikaz okolice glede na kot zasuka volana
opozarja na stranske ovire.
760 €

Opcija za vse modele
6K9

Audi pre sense city
> sistem lahko nevarnost trčenja z vozili in pešci znotraj sistemskih omejitev zazna v hitrostnem območju do pribl. 85 km/h. Sistem voznika v tem
primeru opozori z optičnim in zvočnim opozorilom, po potrebi tudi z zavornim sunkom.
Serijska oprema za vse modele

7W1

serijska oprema

Audi pre sense basic
> v primeru nenavadnega voznega manevra poseže v delovanje vozila tako, da sproži različne preventivne ukrepe, kot je
denimo aktiviranje varnostnih pasov.
290 €

Opcija za vse modele
UH2

Speljevalna asistenca
> vozilo po zaustavitvi časovno neomejeno zadržuje na klancu, sistem se aktivira s pritiskom na tipko in omogoča preprosto
speljevanje.
90 €

Opcija za vse modele
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Dodatna oprema Audi Q5
Maloprodajna
cena

Asistenčni paketi
QR9

Prepoznavanje prometnih znakov s pomočjo kamere
> prepoznavanje prometnih znakov s pomočjo kamere vozniku pomaga tako, da znotraj sistemskih omejitev prikazuje zaznane prometne znake,
npr. omejitve hitrosti, prepovedi prehitevanja in začasne predpise o hitrosti.
Potrebno je izbrati še navigacijo MMI plus z MMI touch in Audi connect (7UGIT3) in voznikov informacijski sistem z barvnim zaslonom (9S7/9S9).
290 €

Opcija za vse modele

Podvozje in zavore
Podvozje, dinamično
Serijska oprema za vse modele Q5
1BV

serijska oprema

Podvozje, športno
> čvrstejše vzmetenje in blaženje za neposrednejši stik s cestiščem in športnejšo vožnjo; stabilizator zadnje preme je elastično uležajen.
Ni mogoče za TFSI e modele in SQ5
Opcija za modele Q5 in advanced

400 €
serijska oprema

Serijska oprema za Q5 S line in Q5 SB
1BL

Podvozje z uravnavanjem blaženja
> elektronsko uravnava prilagajanje blažilnikov različnim voznim situacijam; v sistemu Audi drive select lahko izberete
dinamično ali komfortno karakteristiko blaženja.
1.200 €

Opcija za vse modele, razen SQ5
1BK

Podvozje, zračno uravnavano (adaptive air suspension)
> elektronsko uravnavano zračno vzmetenje z brezstopenjsko prilagodljivim blaženjem na vseh 4 kolesih avtomatsko
uravnava višino podvozja in blaženje vozila.

1BQ

Opcija za Q5 S line in Q5 SB

1.930 €

Opcija za vse modele, razen SQ5

2.330 €

Podvozje športno, uravnavanje trdote blaženja
serijska oprema

Serijska oprema za SQ5 in SQ5 SB
2MB

Podvozje, zračno uravnavano (adaptive air suspension) s specifično S nastavitvijo
> elektronsko uravnavano zračno vzmetenje z brezstopenjsko prilagodljivim blaženjem na vseh 4 kolesih avtomatsko
uravnava višino podvozja in blaženje vozila.
1.100 €

Opcija za SQ5 in SQ5 SB

Varnost in tehnika
2H9

Audi drive select
> nastavitev karakteristik vozila s prilagoditvijo podpore pri krmiljenju, karakteristik motorja in nastavitev druge opcijske
opreme. Nastavitev karakteristik vozila s petimi različnimi načini sistema: comfort (udobno), auto (uravnoteženo), dynamic
(športno), efficiency (učinkovito), individual (individualno).
serijska oprema

Serijska oprema za vse modele
1N8

Dinamično krmiljenje
1.170 €

Opcija za vse modele
PC3

Zavorne čeljusti rdeče barve, 17''
> sprednje in zadnje zavorne čeljusti rdeče barve, za izrazito športni videz zavornega sistema
370 €

Opcija za vse modele , razen za SQ5
PC7

Zavorne čeljusti rdeče barve S
> sprednje in zadnje zavorne čeljusti rdeče barve, za izrazito športni videz zavornega sistema
370 €

Opcija za SQ5
4X4

Stranski varnostni blazini, zadaj
> dodatek stranskima varnostnima blazinama spredaj in sistemu varnostnih blazin za glavo.
420 €

Opcija za vse modele
PTT

Rezervoar
> kapaciteta rezervoarja 70 litrov + 24 litrov AdBlue.
100 €

Opcija za vse modele
GH2

quattro s športnim diferencialom
1.570 €

Opcija za SQ5
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Dodatne informacije Audi Q5
Vse navedene maloprodajne cene so neobvezujoče priporočene cene, ki vključujejo DDV in davek na motorna vozila (DMV). Ker je znesek davka na motorna vozila odvisen od
emisij ogljikovega dioksida, merjenih po postopku WLTP, lahko izbira različne dodatne opreme vpliva na končno vrednost emisij CO2, s tem pa tudi na znesek davka na
motorna vozila, kar ima lahko za posledico tudi manjše razlike v ceni vozila. Predlagamo vam, da se za preveritev cene vozila z izbrano dodatno opremo poslužite
konfiguratorja na spletnem naslovu www.audi.si oziroma za ceno povprašate vašega prodajnega svetovalca.
Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, zgradbi, opremi, tehničnih podatkih in cenah.

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

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

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

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

Emisije CO2
Navedene vrednosti porabe in emisij izpušnih plinov so bile izmerjene v skladu z merilnim postopkom WLTP.
Več o tem si lahko preberete na spletni strani www.audi.si/modeli/wltp).
Če so vrednosti emisij navedene v razponih, se ne navezujejo na eno samo vozilo in niso sestavni del ponudbe. Namenjene so zgolj primerjavi med različnimi tipi vozil.
Dodatna in dopolnilna oprema (vgradni deli, oblika pnevmatik ipd.) lahko spremenita pomembne parametre vozila, kot so npr. masa, kotalni upor in aerodinamika, ter poleg
vremenskih pogojev, prometa in individualnega načina vožnje vplivata na porabo goriva, porabo električne energije, emisije CO2 in vozne lastnosti vozila. Poraba goriva in
emisije CO2 niso odvisne le od učinkovitega izkoristka goriva, temveč nanje vplivajo tudi način vožnje in drugi dejavniki, ki niso tehnične narave.

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