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Gemaakt voor vrijwel elk landschap:
de Audi Q5.
Laat niets aan het toeval over. Deze premium-SUV weet meteen te overtuigen met zijn
comfort, stijl en dynamiek. Het is een karaktervolle verschijning met een krachtige
aandrijflijn en toonaangevende technologieën. Dat biedt veel mogelijkheden, elke dag
weer. De Audi Q5.
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Hij brengt veel teweeg.
Rijdend en stilstaand.
In elk detail van de Audi Q5 is het karakteristieke Q-design zichtbaar, dat
staat voor dynamiek en onafhankelijkheid. Zie de markante motorkap en de
aflopende daklijn, de op de schouderlijn geplaatste buitenspiegels en de
smalle raampartij. De optionele, gedeeltelijk gepolijste¹ gegoten lichtmetalen
velgen in 5-segmentspaak-design in contrastgrijs zijn uiterst sportief. Die
maken ook diepe indruk op onverharde ondergrond.
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Autoverlichting in een nieuwe vorm:
de matrix-ledkoplampen.
De Audi Q5 is een lichtend voorbeeld. Al van veraf maakt hij indruk met de optionele matrix-ledkoplampen. De leddagrijverlichting en dynamische richtingaanwijzers vallen goed op. Een camera registreert – binnen de technische beperkingen – vooruitrijdend en tegemoetkomend verkeer. Op basis van
die informatie passen de koplampen zich razendsnel aan. Zij maken vooruitgang letterlijk zichtbaar.
Ook indrukwekkend zijn de prominente nieuwe grille en de gespierde horizontale lijnen die de breedte
en kracht van de Audi Q5 benadrukken. Dan moet de motor nog gestart worden.
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De kracht van quattro:
inspelen op de situatie.
De quattro-vierwielaandrijving met ultra-technologie is geschikt voor vrijwel elke ondergrond
en klaar voor nieuwe uitdagingen. In de versies met viercilindermotor en quattro permanente
vierwielaandrijving zorgt een slimme regeling ervoor dat uw Q5 efficiënt, dynamisch en veilig
rijdt, met behoud van tractie. Als quattro niet nodig is, ontkoppelt de vierwielaandrijving en wordt
brandstof bespaard. Vanzelfsprekend doet dit niets af aan de voordelen van quattro, want als de
rijomstandigheden erom vragen, is de techniek paraat. Dan weet quattro te overtuigen met een
evenwichtige verdeling van de aandrijfkracht, exact toegespitst op de situatie. Voor nog meer bochtendynamiek is er quattro met sportdifferentieel; een optie met zescilindermotor. Onnavolgbaar
fascinerend, telkens weer.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u vanaf pagina 62.
De getoonde resp. beschreven uitrustingen betreft voor een deel opties tegen meerprijs.
Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg de Audi-dealer.

Techniek

12

Dempt bijna alles. Behalve het enthousiasme.
De optionele adaptive air suspension past de demping per wiel aan de rijomstandigheden aan. Het
onderstel reageert nauwkeurig en razendsnel op wat er onder de wielen gebeurt, op de rijstijl van de
bestuurder en op de gekozen stand van Audi drive select. Deze luchtvering is bovendien in diverse
hoogtes in te stellen, zodat ook grotere oneffenheden geen obstakel zijn. Een niveauregeling is eveneens
inbegrepen. Voor eenvoudig inladen kan de carrosserie met een druk op de knop vanuit de bagageruimte
met 55 mm zakken. Met Audi drive select is het autokarakter te wijzigen: efficiënter, comfortabeler of
dynamischer. Altijd precies naar wens.
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Spaart zijn krachten niet.
Doet wel zuiniger aan.
Met de TFSI- en TDI-motoren is de Audi Q5 efficiënt en voelbaar krachtig. De vier- en zescilinder
krachtbronnen overtuigen met hun verbeterde prestaties. Naar wens zorgt quattro-vierwielaandrijving ervoor dat de auto ook bij insturen en accelereren zijn power goed kan overbrengen.
Het start-stopsysteem draagt bij aan de efficiency. De motor schakelt al uit tijdens uitrollen,
waardoor het verbruik daalt, zonder aan vermogen in te boeten.
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U staat centraal. Ook als u zit.
Het interieur van de Audi Q5 is op de bestuurder gericht. Dankzij de langere wielbasis is er extra veel
ruimte aan boord. Veel details zijn aan de eigen smaak aan te passen, zoals de bekleding, kleuren en
verlichting. Kies bijvoorbeeld voor hoogwaardig leder fijnnappa in een aansprekende tint. Akoestisch
glas is standaard en sportstoelen voorin met massagefunctie zijn optioneel. In deze elegante ambiance
draait alles om de bestuurder.
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Geeft de ruimte. In elk detail.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u vanaf pagina 62.
De getoonde resp. beschreven uitrustingen betreft voor een deel opties tegen meerprijs.
Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg de Audi-dealer.

De Audi Q5 weet te overtuigen met zijn langere wielbasis, ruimer interieur en handige opbergmogelijkheden.
De oprolbare bagageafdekking en optionele tweezijdig bruikbare bagagemat zijn gebruiksvriendelijke details.
Ook het bagageruimtevolume is variabel: met de optionele verschuifbare achterbank groeit de inhoud in een
handomdraai van 550 tot 610 liter. Door de achterbankleuningen vanuit de bagageruimte neer te klappen,
wordt het bagagevolume zelfs meer dan twee keer zo groot. Naar wens opent de achterklep elektrisch met een
voetbeweging onder de achterbumper. Dat is nog eens gebruiksgemak.
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Een inspire rende auto.
Enthousiasme is een mooi begin om nieuwe wegen in te
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Rijhulpsystemen.
Toonaangevende ondersteuning onderweg.
Diverse optionele assistentiesystemen¹ helpen om autorijden in de Audi Q5 nog prettiger te maken. De verkeersbordherkenning werkt
met een camera en registreert verkeersborden langs de kant van de weg, zodat bijvoorbeeld de actuele snelheidslimiet in beeld verschijnt. In stroperig verkeer ondersteunt de adaptive cruise control met stop & go-functie en fileassistent door automatisch de rijstrook
te volgen, te remmen en te accelereren. Audi active lane assist helpt u met subtiele, maar voelbare ingrepen in de elektromechanische
stuurbekrachtiging om binnen de lijnen te blijven. Intussen ondersteunt de uitwijkassistent bij het vermijden van aanrijdingen. De parkeerassistent kan het inparkeren voor zijn rekening nemen en de uitstapwaarschuwing meldt het als uitstappen nog even niet kan, bijvoorbeeld
omdat een fietser nadert. Al deze vernieuwende systemen bewijzen dat Audi veiligheid en bescherming hoog in het vaandel heeft staan.
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Gebruiksvriendelijk. Heel duidelijk.
Het grote, slanke 8,3-inch kleurenscherm van MMI navigatie plus (optie) is overzichtelijk en ongecompliceerd. De heldere
menu’s geven snel toegang tot navigatie, radio, telefoon en Audi connect¹. Dit werkt snel en logisch, onder meer met
het aanraakgevoelig vlak van MMI touch en spraaksturing. De optionele Audi smartphone interface², ³ kopieert specifieke
telefoonapps naar uw auto, zodat deze te gebruiken zijn vanaf het dashboardscherm.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u vanaf pagina 62.
De getoonde resp. beschreven uitrustingen betreft voor een deel opties tegen meerprijs.
Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg de Audi-dealer.
¹ Lees ook de disclaimer en gebruikerstips op pagina 67. ² Raadpleeg voor informatie over compatibele mobiele telefoons uw Audi-dealer.
³ Audi bepaalt niet welke apps via de Audi smartphone interface in de auto werken. De aanbieders van de apps zijn verantwoordelijk
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Alle informatie. In een oogopslag.
Met de optionele Audi virtual cockpit is voorsprong letterlijk zichtbaar. Het volledig digitale instrumentenpaneel bestaat uit een high-res 12,3-inch scherm. Dit toont alle voor de bestuurder relevante informatie,
van de snelheid via navigatiekaarten tot aan communicatiemeldingen. Daarbij kiest u zelf welke informatie
u ziet en in welke vorm. Zo heeft u de toekomst steeds helder in beeld.

Het optionele head-up display¹ projecteert onder meer de snelheid, navigatieaanwijzingen en meldingen van de
assistentiesystemen in het directe blikveld van de bestuurder. Deze data lijken voor de voorruit te zweven. Alle
informatie is in full colour en het head-up display is volledig configureerbaar. De presentatiehoogte en wat er te
zien is, zijn zelf te bepalen. Zo blijven belangrijke zaken in het zicht, inclusief het allerbelangrijkste: de weg voor u.
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Ontdek de wereld met Audi connect.
Zonder een meter te rijden.
Met behulp van de optionele Audi connect-toepassingen¹ heeft u al voor vertrek een
duidelijk beeld van de bestemming. Dat is te danken aan de slimme integratie van
Google Earth™² in de auto. Ontvang nieuws en weerinformatie in de auto, boek een
onderhoudsbeurt bij de Audi-dealer of activeer met een smartphone-app vooraf de
interieurvoorverwarming. Met Audi connect haalt u geïntegreerde connectiviteit aan
boord. Zelfs bij pech onderweg is hulp inroepen slechts een kwestie van een knop
indrukken. Een geruststellend idee.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u vanaf pagina 62.
De getoonde resp. beschreven uitrustingen betreft voor een deel opties tegen meerprijs.
Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg de Audi-dealer.
¹ Lees ook de disclaimer en gebruikerstips op pagina 67. ² Google en het Google-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Google Inc.

Infotainment

30

Feest voor de zintuigen.
Topklasse licht en geluid.
Het optionele lichtpakket met ambient light zorgt voor een bijzondere interieurverlichting. Zelfs de decoratielijsten op het dashboard
zijn dan verlicht. De lichtkleur is aan uw smaak aan te passen. Een andere optie van topniveau is het Bang & Olufsen Premium sound
system, dat met negentien luidsprekers een schitterend 3D-geluid produceert alsof u in een concertzaal zit. Verbaas u niet als uw
mede-inzittenden gaan applaudisseren.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u vanaf pagina 62.
De getoonde resp. beschreven uitrustingen betreft voor een deel opties tegen meerprijs.
Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg de Audi-dealer.

Audi Q5

32

N ow is c a lling!
Stad, platteland, bosweg, mooie route, heerlijke bocht, snelweg, weekend, gezin, vakantie,
strand – het leven heeft zoveel te bieden. Geniet ervan. In de Audi Q5.
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In alle rust nieuwe energie opdoen.
De nieuwe Q5 TFSI e.
De Audi Q5 TFSI e heeft zowel een elektromotor als een 2,0-liter TFSI-motor. Daarmee biedt hij het beste van twee
werelden: de vrijwel geluidloze power van een elektrische aandrijving en de sportiviteit van een verbrandingsmotor.
Hierdoor heeft de Q5 TFSI e een grote actieradius en draagt de boostfunctie bij aan een sportieve rijdynamiek. Tegelijkertijd is in de EV-modus vrijwel emissievrij rijden mogelijk. Opladen werkt eenvoudig. Dat doet u bijvoorbeeld
thuis en onderweg. Deze plug-in hybride is herkenbaar aan de speciale S-diffusor en de exclusieve grille. Hier staat
een fraaie auto met een efficiënte aandrijflijn. Geruststellend en rustgevend.
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Heel elegant.
Q5 design en Audi design selection.
De Audi Q5 biedt ruimte om eigen ideeën te verwezenlijken. De uitrusting van de Q5 design benadrukt de schoonheid van
dit model met details die letterlijk en figuurlijk nog meer glans geven aan zijn uitstraling. Maak van uw bijzondere auto
een buitengewoon exemplaar. Dat kan heel stijlvol met de Audi design selection, waarin bijzondere interieurmaterialen en
-kleuren zijn samengebracht. Combineer speciaal geselecteerde decoratielijsten met mooie lederen bekleding en bijpassende
contrasterende stiksels.

Audi design selection – Interieurelementen met rotsgrijs kunstleder
en granietgrijze stiksels.

Audi design selection – O. a. stoelbekleding rotsgrijs leder fijnnappa met granietgrijze stiksels en biezen –
Driespaaks lederen stuurwiel incl. chroomapplicatie, multifunctioneel plus – Decoratielijsten grijsbruin naturel
gevlamd essenhout. Veel meer highlights op www.audi.nl

Line Q5 design – O. a. met gegoten lichtmetalen velgen in 5-spaak-V-design, contrastgrijs, gedeeltelijk gepolijst¹ – Bumperonderzijdes en
spatbordranden in Manhattangrijs metallic – Bodembescherming en diffusor in mat Selenietzilver – Diverse onderscheidende interieurkenmerken.
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Sportief.
De Q5 sport en het S line-pakket.
Toon uw sportieve kant en kies voor de Q5 sport. Zijn details benadrukken het temperament en de
prestaties van uw Audi Q5. Ook S line voegt veel sportiviteit toe, met name in het interieur.

S line pakket – gegoten lichtmetalen velgen in
5-dubbelspaak-ster-design (S-design), gedeeltelijk gepolijst¹.

S line-pakket – O. a. sportstoelen vóór met S-logo’s in de rugleuningen – S line-stoelbekleding zwart
alcantara Frequenz/leder-combinatie – S line driespaaks lederen sportstuurwiel met chroomapplicatie,
multifunctioneel plus – Decoratielijsten geborsteld mat aluminium – Pedalen en voetsteun van edelstaal.
Veel meer highlights op www.audi.nl
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Line Q5 sport – O. a. met gegoten lichtmetalen velgen in 5-spaak-dynamiek-design, gedeeltelijk gepolijst¹ – Bumpers en spatbordranden in carrosseriekleur –
Grille in mat Twilightgrijs en grillelamellen in mat aluminiumzilver – Diverse onderscheidende interieurkenmerken.

Lines en pakketten | S line-exterieurpakket

40

Markant.
Met het S line-exterieurpakket.
Onderstreep het sportieve karakter van uw Audi Q5 niet alleen,
maar versterk het. Met S line exterieur maakt u de dynamische lijnen
nog mooier en voegt u bijzondere details toe.

Instaplijsten vóór met aluminium segmenten en
S-logo’s met verlichting.

Diffusorgedeelte in carrosseriekleur, sierlijst op de
diffusor in mat aluminiumzilver.

Grille in mat Twilightgrijs met mat aluminiumzilveren lamellen.
Veel meer highlights op www.audi.nl
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S line-exterieurpakket – O. a. voor- en achterbumper, luchtinlaatroosters, dakspoiler en diffusorgedeelte in een sportief design –
Dorpels in carrosseriekleur – Instaplijsten vóór met aluminium segmenten en S-logo’s met verlichting – S line-logo’s op de voorspatborden.
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Imponerend.
S line competition.
Het pakket voor nog meer aantrekkingskracht: S line competition.
Maak kennis met een fascinerende vorm van sportiviteit. Voor elk moment,
in elk detail.
S line-exterieurpakket met de exclusieve contrastkleur
Briljantzwart en een exclusieve aluminium omranding van de
achterdiffusor.

Een exclusieve aluminium spijl in de voorbumper – Audi exclusive¹
styling pack titaanzwart – 20-inch glanzend antracietzwarte en
glansgedraaide¹, ² gegoten lichtmetalen velgen van Audi Sport in
5-arm-rotor-design.

Audi Q5 S line competition – O. a. lakkleur Turboblauw in combinatie met de
exclusieve contrastkleur Briljantzwart – Een briljantzwarte spoiler bovenaan
de achterklep – Zwarte of naar keuze geanodiseerde dakreling – Een exclusieve
aluminium spijl in de voorbumper – Items uit het S line-exterieurpakket – Audi
ledkoplampen en dynamische knipperlichten achter.

Exclusieve decoratielijsten van carbon Atlas. Briljantzwarte of
naar keuze aluminiumkleurige spiegelkappen.
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Imposant.
Met het styling pack offroad of het styling pack carbon.
Een stijlvolle uitstraling met charisma. Benadruk met het styling pack offroad het robuuste karakter van uw
Audi Q5 of onderstreep met het styling pack carbon door middel van hoogwaardige carbon componenten
de elegante lijnen van uw sportieve bolide. Waar uw voorkeur ook naar uitgaat, met de styling packs kunt
u uw eigen stijl volgen.

Styling pack offroad – Dorpels, wielkastranden en bumperonderkanten in Steengrijs metallic. Bodembescherming vóór en achter
in Selenietzilver. Ook afgebeeld: edelstalen treeplanken alsmede
matzwarte en glansgedraaide¹ 8 J x 20 gegoten lichtmetalen velgen
in 5-arm-Falx-design met 255/45 R 20-banden².

Styling pack carbon – Grille-inzet, portierlijsten en spiegelkappen
van hoogwaardig carbon.
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06 –

07 –

08 –

Audi exclusive
lakkleuren.
Er is maar één kans voor een eerste indruk. Maak daar gebruik van
en kies uit het grote kleurenaanbod van Audi exclusive een volledig
persoonlijke carrosserietint. Wij tonen u enkele voorbeelden.

01

01 Koraaloranje metallic
02 Groen
03 Suzukagrijs metallic
04 Nardogrijs
05 Tangorood metallic
06 Sepangblauw pareleffect
07 Avalongroen metallic
08 Ipanemabruin metallic

– Audi Sport gegoten lichtmetalen velgen
in 5-dubbelspaak-module-design.

Veel meer lakkleuren op www.audi.nl

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u vanaf pagina 62. Audi exclusive is een label van Audi Sport GmbH.
Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg de Audi-dealer.
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Audi exclusive hoofdkleuren¹
Diamantzilver

Alabasterwit

Oceaanblauw

Jetgrijs

Cognacbruin

Havannabruin

Karmijnrood

Zwart

Calendulageel

Iguanagroen

Zwarte pianolak

Sepia eikenhout

Muskaatbruin gevlamd mirtehout

Karmijnrood carbon Atlas

Carbon met keperstructuur

Audi exclusive accentkleuren²
Alaskablauw

Audi exclusive decoratielijsten

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u vanaf pagina 62.
Audi exclusive is een label van Audi Sport GmbH. Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg
de Audi-dealer. ¹ Bijvoorbeeld voor Audi exclusive leder fijnnappa. ² Bijvoorbeeld voor biezen en stiksels op stoelen, stuurwiel en transmissiehendel.

Alabasterwit/zwart Audi exclusive leder fijnnappa met zwarte/alabasterwitte stiksels – Audi exclusive decoratielijsten sepia eikenhout – Zwart
Audi exclusive leder met alabasterwitte stiksels op de bedieningselementen –
Audi exclusive uitgebreide lederuitrusting in het zwart met alabasterwitte
stiksels – Zwarte Audi exclusive voetmatten met alabasterwitte randen en
zwarte stiksels.

Overige uitrustingen | Lakkleuren
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Fraaie aanblik.
Kies de lakkleur die het beste bij uw persoonlijkheid past. Vertrouw op
de uitmuntende kwaliteit ervan, want de lak op uw auto is niet één,
maar vier lagen dik. Daarmee komt u schitterend voor de dag en is uw
Audi ook beschermd tegen milieuinvloeden en slijtage. Voor een fraaie
aanblik, een autoleven lang.

Mythoszwart
metallic

Quantumgrijs

Azorengroen

Gletsjerwit

Matadorrood

Floretzilver

Daytonagrijs

Navarrablauw

metallic

metallic

metallic

metallic

pareleffect

metallic

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u vanaf pagina 62.
De getoonde resp. beschreven uitrustingen betreft
voor een deel opties tegen meerprijs.
Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting
en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg de Audi-dealer.
Veel meer lakkleuren op www.audi.nl

Overige uitrustingen | Velgen
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Krachtige uitstraling.
Met Audi-velgen onderstreept u uw eigen stijl en het karakter van uw Audi Q5. Kies uw favoriete wieldesign
en zorg voor een krachtige uitstraling. Dan rijdt u met een goed gevoel: Audi-velgen doorlopen strenge
tests, worden goed gecontroleerd en zijn van topkwaliteit.

05

02

07
06

01
04

04 19-inch gegoten lichtmetalen velgen in 5-spaak-dynamiek-design, gedeeltelijk gepolijst¹
05 19-inch gegoten lichtmetalen velgen in 5-dubbelspaak-ster-design (S-design), gedeeltelijk

03

gepolijst¹
06 19-inch gegoten lichtmetalen velgen in 5-spaak-V-design, contrastgrijs, gedeeltelijk gepolijst¹

01 20-inch Audi Sport gegoten lichtmetalen velgen in 10-spaakster-design, platinakleur, glansgedraaid¹, ²

07 18-inch gegoten lichtmetalen velgen in 5-dubbelspaak-dynamiek-design

02 20-inch Audi Sport gegoten lichtmetalen velgen in 5-arm-rotor-design, glanzend antracietzwart, glansgedraaid¹, ²
03 21-inch Audi Sport gegoten lichtmetalen velgen in 5-dubbelspaak-module-design met inserts in mat structuurgrijs¹, ²

Veel meer velgen op www.audi.nl

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u vanaf pagina 62.
De getoonde resp. beschreven uitrustingen betreft voor een deel opties tegen meerprijs. Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en
meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg de Audi-dealer. Informatie over de technische eigenschappen van de banden vindt u op pagina 66.
¹ Kijk voor gebruikerstips over de velgen op pagina 66. ² Een optie van Audi Sport GmbH.

Overige uitrustingen | Stoelbekledingen
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Sportstoel vóór met atlasbeige leder fijnnappa
en granietgrijze stiksels en biezen
(leverbaar in combinatie met Audi design selection)

Hoogwaardig.

Sportstoel vóór met zwarte alcantara Frequenz/ledercombinatie en rotsgrijze stiksels (leverbaar in combinatie
met het S line-pakket).

Stoffen en lederen bekledingen.
In uw Audi neemt u een bijzondere plaats in. Op de voorstoelen en
achterin is het exclusieve comfort voelbaar aan de topklasse materialen
en zeer goede afwerking. Kies uw favoriete bekleding en u weet één
ding zeker: u zit altijd goed.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u vanaf pagina 62.
De getoonde resp. beschreven uitrustingen betreft voor een deel opties tegen
meerprijs. Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en
meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg de Audi-dealer.

Veel meer stoelbekledingen op www.audi.nl

Leder/kunstleder-combinatie
atlasbeige

Leder/kunstleder-combinatie
zwart met ventilatiegaatjes

Stof Synonym
zwart

Alcantara/leder-combinatie
rotsgrijs met contrasterende
stiksels

Leder fijnnappa
rotorgrijs met stiksels in ruitpatroon

Leder fijnnappa
criollobruin met granietgrijze stiksels
en biezen (Audi design selection)

Audi exclusive lederen bekledingen
Een optie van Audi Sport GmbH

Overige uitrustingen | Decoratielijsten
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Extra cachet.
Met de decoratielijsten.
Een exclusieve ambiance is een kwestie van stijl. Uw stijl. Die u tot in detail kunt
verfijnen. Zorg voor voelbare accenten met de hoogwaardige Audi-decoratielijsten.
Raak onder de indruk van chique hout, pianolak en aluminium. Uw eigen smaak
bepaalt het karakter.

Aluminium
Rombus

Aluminium Tangens
zilver
Gevlamd essenhout
grijsbruin naturel
Audi exclusive¹
zwarte pianolak

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u vanaf pagina 62.
De getoonde resp. beschreven uitrustingen betreft voor een deel opties tegen meerprijs.
Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg de Audi-dealer.

Kijk voor meer decoratielijsten op www.audi.nl
¹ Een optie van Audi Sport GmbH.

Audi Originele Accessoires

58

Passend bij uw leefstijl.
Met behulp van Audi Originele Accessoires geeft u uw Audi Q5 een persoonlijk accent.
Alle items maken dag in, dag uit hun kwaliteit waar. Geniet van oplossingen op maat,
die uitblinken door hun design en functionaliteit.

Gegoten lichtmetalen wintervelgen in 10-spaak-Vox-design,
glanzend zwart, in de maat 8 J x 20 met 255/45 R 20-winterbanden³.
Ook leverbaar in briljantzilver.

Kinderzitjes in diverse uitvoeringen voor
jonge passagiers tot 36 kg (0 tot 12 jaar).

Kijk voor meer informatie in de
accessoirebrochure, op audi.nl/webshop en
bij de Audi-dealer.

Hondengordel van stevig materiaal en bekleed met een zacht
omhulsel. Verkrijgbaar in diverse maten. Ook afgebeeld: beschermingsdeken met rode stiksels en Audi-logo.

Styling pack carbon – Grille-inzet, portierlijsten
en spiegelkappen van hoogwaardig carbon.
Ook afgebeeld: edelstalen treeplanken.

Gegoten lichtmetalen velgen in 5-arm-Avius-design¹, mat zwart,
glansgedraaid², in de maat 8,5 J x 21 met 255/40 R 21-banden³.
Ook afgebeeld: ski- en bagagekoffer⁴ (360 l) in glanzend Briljantzwart
met verchroomde Audi-ringen.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u vanaf pagina 62.
Audi Originele Accessoires worden door de dealer gemonteerd. Lees ook de disclaimer over Audi Originele Accessoires op pagina 66.
¹ In combinatie met deze velgen zijn wielkastverbreders nodig. Deze zijn los mee te bestellen. ² Kijk voor gebruikerstips over de
velgen op pagina 66. ³ Informatie over de technische eigenschappen van de banden vindt u op pagina 66. ⁴ Wij raden aan om de dakkoffer
op de standaard dwarsdragers te monteren of op de originele Audi-dakdragers die via Audi Originele Accessoires leverbaar zijn.

Audi online

60

Beleef de Audi Q5.
Ook online.
Beleef de wereld van de Audi Q5. Bekijken, kiezen,
samenstellen. Veel plezier op onze website.

Scan de QR-code met een
smartphone of tablet en
ontdek de wereld van de
Audi Q5. Datakosten zijn
mogelijk van toepassing.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u vanaf pagina 62.
De getoonde resp. beschreven uitrustingen betreft voor een deel opties tegen meerprijs.
Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg de Audi-dealer.
¹ De beschikbare toepassingen kunnen verschillen per model en de specifieke uitrusting. Voor bepaalde functies is Audi connect nodig.
Log in op myAudi via www.audi.nl/myaudi. Kijk voor informatie over Audi connect op www.audi.nl/connect.
² Google en het Google-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Google Inc.

myAudi-app¹
Bekijk auto- en service-informatie over uw Audi,
plan ritten en verzend routes en bestemmingen
naar het navigatiesysteem. De myAudi-app voor iOS en
Android is gratis te downloaden in de Apple App Store
en in Google Play™².
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Model

Audi Q5 45 TFSI quattro

Audi Q5 35 TDI quattro

Audi Q5 40 TDI quattro

Audi Q5 45 TDI quattro

Audi Q5 50 TDI quattro

(180 kW)

(120 kW)

(140 kW)

(170 kW)

(210 kW)

4-cilinder-in-lijn benzinemotor

4-cilinder-in-lijn dieselmotor

4-cilinder-in-lijn dieselmotor

V6-dieselmotor

V6-dieselmotor

met directe inspuiting, uitlaatgasturbo

met common-railinspuiting

met common-railinspuiting

met common-railinspuiting

met common-railinspuiting

en Audi valvelift system

en uitlaatgasturbo

en uitlaatgasturbo

en uitlaatgasturbo

en uitlaatgasturbo

Inhoud in cm³ (kleppen per cilinder)

1.984 (4)

1.968 (4)

1.968 (4)

2.967 (4)

2.967 (4)

Max. vermogen¹ in kW bij min¯¹

180/5.000–6.500

120/3.250–4.200

140/3.800–4.200

170/3.250–4.750

210/3.500–4.000

Motorbouwwijze

Max. koppel in Nm bij min¯¹

370/1.600–4.300

400/1.500–2.750

400/1.750–3.000

500/1.750–3.250

620/2.250–3.000

Krachtoverbrenging
Aandrijving

Transmissie

Permanent beschikbare

Permanent beschikbare

Permanent beschikbare

quattro permanente

quattro permanente

quattro vierwielaandrijving

quattro vierwielaandrijving

quattro vierwielaandrijving

vierwielaandrijving

vierwielaandrijving

[7-traps S tronic]

[7-traps S tronic]

6 versnellingen, handgeschakeld

[8-traps tiptronic]

[8-traps tiptronic]

[7-traps S tronic]

Model

Audi Q5 50 TFSI e

Motorbouwwijze

4-cilinder-in-lijn benzinemotor met directe inspuiting,
uitlaatgasturbo en indirecte inlaatluchtkoeling

Inhoud in cm³ (kleppen per cilinder)

1.984 (4)

Max. vermogen¹ verbrandingsmotor in kW bij min¯¹

185/5.000–6.000

Max. koppel in Nm bij min¯¹

370/1.600–4.500

Plug-in hybrideaandrijving

gemiddeld
CO₂- emissie⁷ in g/km

[1.845]

[1.945]

[1.945]

Max. totaalgewicht in kg

[2.435]

[2.475]

2.430

[2.475]

[2.565]

[2.565]

Krachtoverbrenging

Max. daklast/kogeldruk in kg

[75/100]

[75/100]

75/100

[75/100]

[75/100]

[75/100]

Aandrijving

Permanent beschikbare quattro vierwielaandrijving

Transmissie

[7-traps S tronic]

ongeremd

[750]

[750]

750

[750]

[750]

[750]

geremd

[2.400]

[2.400]

2.400

[2.400]

[2.400]

[2.400]

Tankinhoud ca. in l
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65/AdBlue®⁴-tank: 12

65/AdBlue®⁴-tank: 12

65/AdBlue®⁴-tank: 12

65/AdBlue®⁴-tank: 12

Acceleratie 0–100 km/h in s

[6,4]

[9,1]

7,6

[8,1]

[6,7]

[5,9]

Brandstof

Euro 95⁵

Diesel⁶

Diesel⁶

Diesel⁶

Diesel⁶

Brandstofverbruik⁷ in l/100 km
bebouwde kom

[9,5–9,0]

[6,1–6,0]

6,7–6,4

[6,0–5,8]

[7,0–6,7]

[6,9–6,8]

buitenweg

[6,4–6,0]

[5,5–5,1]

5,3–5,0

[5,4–5,2]

[5,9–5,8]

[5,7–5,6]

gemiddeld

[7,5–7,1]

[5,7–5,4]

5,8–5,5

[5,6–5,4]

[6,3–6,1]

[6,2–6,1]

gemiddeld

[172–162]

[149–143]

153–145

[149–143]

[165–161]

[162–159]

Emissienorm

[EU6]

[EU6]

EU6

[EU6]

[EU6]

[EU6]

CO₂- emissie⁷ in g/km

[ ] Waarden met automatische transmissies S tronic/tiptronic. Toelichting ¹ tot en met ¹⁰ op pagina 65.
De getoonde resp. beschreven uitrustingen betreft voor een deel opties tegen meerprijs. Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg de Audi-dealer.

[6,1]

450⁹

1.820

[237⁸]

[5,5]

Acceleratie 0–100 km/h hybridisch in s

Systeemkoppel in Nm

[1.845]

[228]

Acceleratie 0–60 km/h elektrisch in s

220⁹

[1.825]

[220]

[239⁸]

Systeemvermogen in kW

Leeggewicht² in kg

223

Topsnelheid hybridisch in km/h

350⁹

Lithium-ion

[211]

[135]

Max. elektrisch koppel in Nm

14,1

[237⁸]

Topsnelheid elektrisch in km/h

Prestaties/verbruik

Accuvermogen in kWh

Topsnelheid in km/h

Prestaties

105⁹

Accutype

Prestaties/verbruik

Gewichten/inhouden
Leeggewicht² in kg

[2.105]

Max. totaalgewicht in kg

[2.620]

Max. daklast/kogeldruk in kg

[75/100]

Max. aanhangerlast³ in kg
ongeremd

Audi Q5 50 TFSI e
(185 kW)

Elektrisch vermogen in kW

Gewichten/inhouden

Max. aanhangerlast³ in kg

Model

(185 kW)

[750]

geremd

[1.750]

Tankinhoud ca. in l

[54]

Brandstof

Euro 95⁵

Gemiddeld stroomverbruik in kWh/100 km

[19,1–17,5]

Brandstofverbruik⁷ in l/100 km
[2,4–2,0]

gemiddeld

[54–46]

Actieradius elektrisch in km

[Max. 54 km¹⁰]

Emissienorm

[EU6]

Technische gegevens
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Model

Audi Q5 55 TFSI e quattro

Model

(185 kW)
Motorbouwwijze

4-cilinder-in-lijn benzinemotor met directe inspuiting,
uitlaatgasturbo en indirecte inlaatluchtkoeling

Inhoud in cm³ (kleppen per cilinder)

1.984 (4)

Max. vermogen¹ verbrandingsmotor in kW bij min¯¹

185/5.000–6.000

Max. koppel in Nm bij min¯¹

370/1.600–4.500

Plug-in hybrideaandrijving

Audi Q5 55 TFSI e quattro
(185 kW)

Prestaties
Topsnelheid elektrisch in km/h

[135]

Topsnelheid hybridisch in km/h

[239⁸]

Acceleratie 0–60 km/h elektrisch in s

[5,5]

Acceleratie 0–100 km/h hybridisch in s

[5,3]

Prestaties/verbruik

Elektrisch vermogen in kW

105⁹

Max. elektrisch koppel in Nm

350⁹

Systeemvermogen in kW

270⁹

Systeemkoppel in Nm

500⁹

gemiddeld

Accutype

Lithium-ion

CO₂- emissie⁷ in g/km

Accuvermogen in kWh

14,1

Krachtoverbrenging
Aandrijving

Permanent beschikbare quattro vierwielaandrijving

Transmissie

[7-traps S tronic]

Brandstof

Euro 95⁵

Gemiddeld stroomverbruik in kWh/100 km

[18,1–17,8]

Brandstofverbruik⁷ in l/100 km
[2,4–2,0]

gemiddeld

[54–46]

Actieradius elektrisch in km

[Max. 55 km¹⁰]

Emissienorm

[EU6]

Gewichten/inhouden
Leeggewicht² in kg

[2.105]

Max. totaalgewicht in kg

[2.620]

Max. daklast/kogeldruk in kg

[75/100]

Max. aanhangerlast³ in kg
ongeremd
geremd
Tankinhoud ca. in l

[750]
[1.750]
[54]

Toelichting
¹ Deze waarde is bepaald met de voorgeschreven meetmethode volgens de actuele versie van richtlijn UN-R 85.
² Leeggewicht met een bestuurder (75 kg) en de tank voor 90 % gevuld, gemeten volgens de actuele versie van
verordening (EU) 1230/2012. Door meeruitvoeringen kan zowel het leeggewicht als de luchtweerstandscoëfficiënt
worden verhoogd, waardoor het laadvermogen en de topsnelheid dienovereenkomstig afnemen.
³ Bij toenemende hoogte neemt het motorvermogen af. Vanaf 1.000 m boven de zeespiegel en iedere 1.000 m
hoger dient men steeds 10 % van de totale gewichtscombinatie (max. aanhangerlast + max. totaalgewicht) af te
trekken. Max. aanhangerlast geldt met een originele Audi-trekhaak.
⁴ Op het display op het instrumentenpaneel verschijnt een melding als het nodig is om de AdBlue-tank bij te vullen.
Wij raden aan om dit aan uw Audi-dealer over te laten. AdBlue is een geregistreerd handelsmerk van het
Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA).
⁵ Wij raden het gebruik van lood- en zwavelvrije Euro 95 aan die voldoet aan DIN EN 228. Als deze niet verkrijgbaar is, mag u lood- en zwavelvrije Normaal 91 tanken die voldoet aan DIN EN 228. Dan neemt het vermogen
iets af. De motor is ook geschikt voor Euro 95 die voor 10 % (E10) uit ethanol bestaat. De verbruikscijfers zijn
berekend met Euro 95 in de tank, volgens verordening 692/2008/EG.
⁶ Wij raden het gebruik van zwavelvrije diesel aan die voldoet aan DIN EN 590. Indien niet beschikbaar, is ook het
gebruik van zwavelhoudende diesel mogelijk die voldoet aan DIN EN 590.
⁷ De vermelde verbruiks- en emissiewaarden zijn vastgesteld met de wettelijk voorgeschreven meetmethode.
Sinds 1 september 2017 krijgen bepaalde nieuwe auto’s reeds een typegoedkeuring op basis van de wereldwijd
geharmoniseerde testmethode voor personenauto’s en lichte bedrijfswagens (Worldwide Harmonized Light
Vehicles Test Procedure, WLTP), een realistischere meetmethode om het brandstofverbruik en de CO₂-emissie te
bepalen. Sinds 1 september 2018 vervangt de WLTP stap voor stap de New European Driving Cycle (NEDC). Door
de realistischere testomstandigheden zijn de volgens de WLTP gemeten brandstofverbruik- en CO₂-emissiewaarden in veel gevallen hoger dan de NEDC-waarden. Meer informatie over het verschil tussen de WLTP en de NEDC
staat op onze website. Op dit moment is het nog verplicht om de NEDC-waarden te communiceren. Voor nieuwe
auto’s die op basis van de WLTP zijn toegelaten, worden de NEDC-waarden afgeleid van de WLTP-waarden. Zolang
het nog niet verplicht is om de WLTP-waarden te vermelden, mogen deze wel vrijwillig genoemd worden. De
bandbreedtes van de NEDC-waarden hebben geen betrekking op één bepaalde auto en zijn ook niet gekoppeld
aan ons aanbod, maar dienen alleen om een vergelijking te kunnen maken tussen de verschillende uitvoeringen.
Door opties en accessoires (bijvoorbeeld dakdragers, grotere wielen, etc.) kunnen relevante parameters zoals
het gewicht, de rolweerstand en aerodynamica veranderen. Deze kunnen het brandstofverbruik, het stroomverbruik, de CO₂-emissie en de rijprestaties van een auto beïnvloeden. Ook externe factoren, bijvoorbeeld het weer
en het verkeer, en de eigen rijstijl hebben hier effect op.
⁸ Begrensd.
⁹ Kortstondig.
¹⁰ De vermelde actieradius kan variëren door rijstijl, snelheid, gebruik van comfort-/nevenverbruikers, buitentemperatuur, aantal passagiers/bagage, gekozen rijprofiel en topografie.

[ ] Waarden met automatische transmissies S tronic/tiptronic. Toelichting ¹ tot en met ¹⁰ op pagina 65.
De getoonde resp. beschreven uitrustingen betreft voor een deel opties tegen meerprijs. Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg de Audi-dealer.
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Bandenlabel

Audi Q5

In de tabel staan per bandenmaat de drie criteria waarop autobanden worden beoordeeld:
het effect op het brandstofverbruik, de grip op een nat wegdek en het externe afrolgeluid.

Afmetingen gelden voor onbeladen auto. Bagageruimtevolume Q5³: 550/610/1.550 l
(tweede waarde: met optionele verschuifbare achterbank en maximaal naar voren geschoven bank;
derde waarde: met neergeklapte achterbankleuning, beladen tot aan de hoedenplank). Draaicirkel ca. 11,8 m.
Bagageruimtevolume Q5 TFSI e³: 465 l. Draaicirkel ca. 12,0 m.
* Maximale hoofdruimte. ** Breedte op ellebooghoogte. *** Breedte op schouderhoogte.

C–B

B–A

71–69

235/55 R 19

C

A

71

255/45 R 20

C

A

72

255/40 R 21

E

C

68

235/65 R 17

E–C

C–B

72–69

–

235/55 R 19

E–C

C–B

72–69

–

255/45 R 20

E–C

C–B

73–70

–

1616
1893

Het is niet mogelijk om een specifieke band te bestellen. Uw Audi-dealer kan u meer informatie geven over de
bandenkeuze voor Nederland.

899

1119

2819
4663

945

982

1609
2140

De uitrusting van de afgebeelde Audi Q5 (pagina 4–33)
Lakkleur: Navarrablauw metallic.
Velgen: gegoten lichtmetaal in 5-segmentspaak-design, contrastgrijs, gedeeltelijk gepolijst¹.
Stoelen/stoelbekleding: sportstoelen vóór met rotsgrijze alcantara/leder-combinatie met granietgrijs stiksels.
Decoratielijsten: aluminium Rombus.
Line: Q5 sport.
De uitrusting van de afgebeelde Audi Q5 TFSI e (pagina 34–35)
Lakkleur: Turboblauw in combinatie met de contrastkleur Manhattangrijs.
Velgen: Audi Sport gegoten lichtmetaal in 5-arm-polygoon-design².
Stoelen/stoelbekleding: sportstoelen vóór met zwart leder fijnnappa en zwarte stiksels in ruitpatroon.
Decoratielijsten: geborsteld mat aluminium.
Overige uitrustingen: S line-pakket, aluminiumkleurige raamlijsten.

Belangrijke informatie
Gebruikerstip over de velgen: glanzend gedraaide, glanzend gefreesde, gepolijste en gedeeltelijk gepolijste lichtmetalen velgen zijn niet winterbestendig. Door de behandeling van het velgoppervlak zijn de velgen niet goed beschermd tegen corrosie, waardoor bijvoorbeeld strooizout voor blijvende beschadigingen kan zorgen.
Disclaimer bij Audi Originele Accessoires
Audi Originele Accessoires worden door de dealer gemonteerd. Audi Originele Accessoires zijn niet meegenomen
bij het vaststellen van de verbruiks- en emissiewaarden.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u vanaf pagina 62.
De getoonde resp. beschreven uitrustingen betreft voor een deel opties tegen meerprijs.
Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg de Audi-dealer.
¹ Zie de gebruikerstips over de velgen op deze pagina. ² Een optie van Audi Sport GmbH.
³ De technische specificaties gelden voor een auto met standaarduitrusting.
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Disclaimer bij gebruik van Audi connect Navigatie & Infotainment
met uw eigen simkaart
De door Audi connect ondersteunde toepassingen werken alleen in combinatie met een optioneel navigatiesysteem en Audi connect (incl. telefoonfunctionaliteit – afhankelijk van het model Audi). De verbinding komt tot
stand via een simkaart met databundel, idealiter een 4G¹-bundel. Voor de
telefoonfunctionaliteit is een simkaart met spraak- en databundel nodig of
een smartphone met bluetoothfunctie en remote SIM Access Profile (rSAP)².
De functies en toepassingen werken alleen met een mobiele dataverbinding
en alleen binnen de dekking van het telefoonnetwerk. Een dataverbinding
kan voor hoge telefoonkosten zorgen, met name bij gebruik buiten de EU.
Daarom is een telefoonabonnement met een zo groot mogelijke databundel
of onbeperkt internet aan te raden.
De beschikbaarheid van de door Audi connect ondersteunde toepassingen
verschilt per land. Na aflevering van de nieuwe auto werken de Audi connectdiensten gedurende drie maanden of drie jaar (deze periode is afhankelijk
van de uitrusting). Van de Audi connect-toepassingen die door derden worden
geleverd kan een permanente beschikbaarheid niet worden gegarandeerd,
omdat deze afhankelijk is van de betreffende aanbieders. Na de eerste gebruiksperiode is het gebruik te verlengen voor periodes van één, twee of drie
jaar, waarbij u kunt kiezen uit alleen verkeersinformatie of het volledige
infotainmentpakket. Met vragen en voor advies kunt u terecht bij:
AUDI Klantenservice
Postbus 72
3800 HD Amersfoort
E-mail: info@audi.nl
Tel.: 0800 – 2834 4857
Audi connect verlengen kan in de Audi-webshop op audi.nl/webshop. Afhankelijk van het type Audi geeft Audi connect toegang tot Google en Twitter.
Een permanente beschikbaarheid is niet gegarandeerd, want deze is afhankelijk van Google en Twitter. Kijk voor meer informatie over Audi connect
op www.audi.nl/connect of vraag uw Audi-dealer om een toelichting. Voor
informatie over datakosten kunt u terecht bij uw mobiele provider.

Disclaimer bij gebruik van Audi connect Navigatie & Infotainment
met in de auto ingebouwde simkaart
De door Audi connect ondersteunde toepassingen werken alleen in combinatie met een optioneel navigatiesysteem. De Audi connect-toepassingen
worden geleverd door AUDI AG en de importeurs. De dataverbinding voor de
Audi connect-toepassingen komt tot stand via een in de auto ingebouwde
simkaart en een mobiele provider. De kosten voor deze dataverbinding zijn
inbegrepen in de prijs van de Audi connect-toepassingen. De kosten voor
de wifi-hotspot, online mediastreaming en andere functies in de Audi smartphone-app zijn niet inbegrepen. De dataverbinding voor de wifi-hotspot,
online mediastreaming en andere functies in de Audi smartphone-app komt
tot stand via de in de auto ingebouwde simkaart en een betaalde databundel
van de Audi-provider. Kijk voor informatie over tarieven en bestellen op
www.audi.nl/myaudi.
Als alternatief is een dataverbinding tot stand te brengen door een eigen
simkaart in de kaartlezer te gebruiken. In combinatie met de optionele
Audi phone box is voor het gebruik van de geïntegreerde autotelefoonfunctie ook een smartphone met bluetoothfunctie en remote SIM Access Profile
(rSAP)² te gebruiken. Als er een externe simkaart in de kaartlezer zit of er
een rSAP-koppeling is, gaat alle datagebruik (zowel voor de Audi connecttoepassingen als voor de wifi-hotspot) via deze externe simkaart. De daarmee
gemoeide kosten zijn dan uitsluitend voor rekening van de simkaartabonnee.
De beschikbaarheid van de door Audi connect ondersteunde toepassingen
verschilt per land. Na aflevering van de nieuwe auto werken de Audi connectdiensten gedurende drie maanden of drie jaar (deze periode is afhankelijk
van de uitrusting). Van de Audi connect-toepassingen die door derden worden
geleverd kan een permanente beschikbaarheid niet worden gegarandeerd,
omdat deze afhankelijk is van de betreffende aanbieders. Na de eerste gebruiksperiode is het gebruik te verlengen voor periodes van één, twee of drie
jaar, waarbij u kunt kiezen uit alleen verkeersinformatie of het volledige
infotainmentpakket. Met vragen en voor advies kunt u terecht bij:
AUDI Klantenservice
Postbus 72
3800 HD Amersfoort
E-mail: info@audi.nl
Tel.: 0800 – 2834 4857

¹ Hiervoor is een 4G-verbinding vereist. Kijk op de website van uw telefoonprovider voor de actuele 4G-dekking.
² Raadpleeg voor informatie over compatibele mobiele telefoons uw Audi-dealer of kijk op www.audi.nl/bluetooth.

Audi connect verlengen kan in de Audi-webshop op audi.nl/webshop. Afhankelijk van het type Audi geeft Audi connect toegang tot Google en Twitter.
Een permanente beschikbaarheid is niet gegarandeerd, want deze is afhankelijk van Google en Twitter. Kijk voor meer informatie over Audi connect
op www.audi.nl/connect of vraag uw Audi-dealer om een toelichting. Voor
informatie over datakosten kunt u terecht bij uw mobiele provider.
Disclaimer bij Audi connect Noodoproep & Service
met Audi connect Remote & Control
De toepassingen werken via een in de auto ingebouwde simkaart. De kosten
voor de spraak- en dataverbindingen zijn inbegrepen. Deze toepassingen
van Audi werken alleen binnen de netwerkdekking van de door Audi gekozen
mobiele provider. De Audi connect-toepassingen online pechhulp, Audischadeservice, Audi online-werkplaatsafspraak en Audi connect Noodoproep
zijn gedurende tien jaar na levering van de auto beschikbaar.
De Audi connect Remote & Control-toepassingen zijn vanaf de levering van
de auto drie jaar onbeperkt te gebruiken en kunnen aansluitend tegen een
vergoeding worden verlengd.
Algemene disclaimer
Storingen zijn mogelijk vanwege overmacht en overheidsingrijpen, maar ook
door technische maatregelen en andere situaties die nodig zijn voor een
goede werking van de systemen van AUDI AG, leveranciers of netwerkproviders (zoals onderhoud, reparaties, software-updates, uitbreidingen).
AUDI AG zal er redelijkerwijs alles aan doen om dergelijke storingen zo snel
mogelijk te verhelpen of aan een oplossing te werken.
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De in deze brochure getoonde en beschreven auto’s en uitrustingen alsmede enkele van de genoemde
services zijn niet in alle landen leverbaar. De afgebeelde auto’s zijn voor een deel uitgerust met meeruitvoeringen tegen meerprijs. De gegevens over leveringsprogramma, uiterlijk, prestaties, afmetingen en
gewichten, brandstofverbruik en bedrijfskosten van de auto’s komen overeen met de beschikbare gegevens
op het moment van ter perse gaan. Afwijkingen in kleuren en vormen van de afbeeldingen, vergissingen
en drukfouten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook gedeeltelijk, alleen met schriftelijke
toestemming van AUDI AG.
Het papier van deze brochure is vervaardigd van chloorvrij gebleekte cellulose.

