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2Audi A5  »  Inhoud

De Audi A5 Sportback is 
indrukwekkend sportief. 
Dat weet u nog voordat u er 
een meter in gereden heeft. 
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4Audi A5  »  Exterieur

Design om naar te kijken 
en om in te rijden.



5Audi A5  »  Exterieur

Dankzij nieuwe details aan de voor-, zij- 
en achterkant lijkt de Audi A5 Coupé 
nog lager en breder dan voorheen. 
Gebleven is zijn schitterende elegantie.



6Audi A5  »  Exterieur

Aan de zijkant benadrukt de 

dorpelvormgeving zijn sportiviteit. 

De opbollende spatborden zijn goed 

gevuld met de optionele 20-inch 

gegoten lichtmetalen velgen.

Deze elegante vijfdeurs draagt een nieuwe designtaal 

met brede luchtinlaten en chroomafwerking, waarmee 

de voorzijde sportief overkomt.



7Audi A5  »  Exterieur

De gerestylede Audi A5 maakt indruk 
met zijn sportieve lijnen. De daklijn van 
de Sportback gaat naadloos over in de 
grote achterklep.



8Audi A5  »  Carrosserievormen

De Audi A5 is beschikbaar 
in drie carrosserievormen: 
De Audi A5 Sportback,  
de Audi A5 Coupé en de 
Audi A5 Cabriolet.



9Audi A5  »  Carrosserievormen

Mooi vooruitzicht,
mooie aanblik.

Geniet van de aangename rijbeleving in de nieuwe Audi A5 Cabriolet, 

met name met geopend dak. Vanuit elke hoek ziet deze auto er  

sportief uit. Hij heeft een grote aantrekkingskracht.



10Audi A5  »  Interieur

Onderga de ruimtelijke 
beleving. Dankzij het ruime  
interieur en de grote 
kofferbak biedt de Audi  
A5 Sportback veel plek aan 
inzittenden en hun bagage. 



11Audi A5  »  Interieur

Een persoonlijke 
aankleding van het 
interieur is mogelijk met 
diverse lederkleuren en 
het S line interieurpakket. 



12Audi A5  »  Infotainment en connectiviteiten

Bedien de digitale wereld 
van de Audi A5 Sportback 
intuïtief vanaf het 10,1-inch 
grote MMI touchscreen dat 
haptische feedback geeft.



13Audi A5  »  Infotainment en connectiviteiten

Met de standaard Audi phone box 

koppelt u uw smartphone aan de Audi 

A5 Sportback. De voordelen daarvan 

merkt u in de vorm van een betere 

spraakkwaliteit tijdens telefoneren en 

het draadloos opladen van uw toestel.

Met de Audi connect key is de 

Audi A5 Coupé zelfs met uw 

smartphone te openen en af  

te sluiten. De autosleutel is  

daarbij niet nodig.



14Audi A5  »  Rijeigenschappen en assistentiesystemen

De dynamische 
besturing van de  
Audi A5 Sportback  
past de overbrenging 
en de bekrachtiging 
aan de snelheid aan, 
wat de sportieve 
rijeigenschappen 
en het comfort ten 
goede komt. 



15Audi A5  »  Rijeigenschappen en assistentiesystemen

In de Audi A5 wordt u 
op innovatieve wijze 
ondersteund door slimme 
hulpsystemen. Er zijn 
elektronische assistenten 
met specifieke taken 
voor op de snelweg, 
stadsverkeer en parkeren.



16Audi A5  »  Lakkleuren en velgen

Unilakken

Metalliclakken

Districtgroen metallic Floretzilver metallic Gletsjerwit metallic Manhattangrijs metallic Mythoszwart metallic Navarrablauw metallic Tangorood metallic

Briljantzwart Ibiswit

Pareleffect lakken

Kies de lakkleur die uw persoonlijkheid het 

beste reflecteert. Zit uw tint er niet bij? 

Met Audi Exclusive lakkleuren kunt u iedere 

gewenste kleur kiezen.

Goodwoodgroen pareleffect Nachtblauw pareleffect



17Audi A5  »  Lakkleuren en velgen

Met Audi velgen onderstreept
u de eigen stijl en het karakter
van de Audi A5.

Deze weergave toont slechts een selectie van het assortiment velgen.  

Kijk voor het volledige aanbod op audi.nl



Audi A5  »  Audi Originele Accessoires 18

De instap-led projecteert de Audi-ringen op de 

bodem bij het openen van de voorportieren.

Bescherm het interieur van uw Audi tegen 

vocht en vervuiling met de Audi All-weather 

voetmatten.

De luchtverfrisser, in een onderscheidend  

Audi Design, zorgt voor een aangename geur  

in het voertuig.

Het duurt nog jaren totdat de kinderen 

zelf gasgeven. In de tussentijd zorgen 

de Audi kinderzitjes ervoor dat de kids 

veilig en comfortabel meerijden. 

Met Audi Originele 
Accessoires kunt u 
allerhande extra’s 
aanschaffen die het 
gebruiksgemak van  
uw auto vergroten. 

Kijk voor het complete aanbod Audi Originele Accessoires  

op audi.nl/webshop



Audi A5  »  Audi Originele Accessoires 19

De laadrandbescherming van doorzichtig folie

beschermt de rand tegen beschadigingen bij

het in- en uitladen.

Wanneer u een caravan bezit of vaak gebruik

maakt van een aanhanger of fietsendrager,

kunt u niet zonder trekhaak.

Carbon spiegelkappen. Benadrukken  

de sportieve spirit.

Geniet van oplossingen 

op maat, die uitblinken 

door hun design en 

functionaliteit.

Kijk voor het complete aanbod Audi Originele Accessoires  

op audi.nl/webshop



20Audi A5  »  4 jaar garantie

Uw Audi
heeft standaard
4 jaar garantie.

Een geruststellend idee.

Met de aankoop van een Audi kiest u voor 

een hoogwaardig technisch product waar 

u jaren mee vooruit kunt. Dat bewijzen 

wij graag en daarom heeft u op uw Audi 

maar liefst 4 jaar garantie. Zo hoeft u zich 

gedurende deze periode geen zorgen te 

maken over onverwachte reparatiekosten en 

kunt u onbezorgd genieten van uw Audi.

U kunt aanspraak doen op fabrieksgarantie 

zolang het onderhoud van de auto volgens de 

fabrieksvoorschriften is uitgevoerd. U kunt bij 

elke Audi Servicepartner binnen Nederland 

de garantiewerkzaamheden laten uitvoeren. 

De fabrieksgarantie blijft van kracht als de 

auto gedurende de garantietermijn wordt 

doorverkocht aan een opvolgende eigenaar. 

2 Jaar fabrieksgarantie

Als zich binnen de garantietermijn een defect 

voordoet als gevolg van een materiaal- en/

of fabricagefout, dan garandeert uw Audi-

dealer dat dit kosteloos wordt hersteld of 

vervangen. Wanneer een defect optreedt, 

dient u dit uiterlijk binnen één maand 

na constatering (en uiterlijk binnen de 

garantieperiode van de auto) van het gebrek 

per e-mail of schriftelijk kenbaar te maken 

aan uw Audi-dealer. De klacht moet tevens 

binnen de garantietermijn geconstateerd en 

gemeld zijn.

2 Jaar Extra Garantie

2 jaar Extra Garantie is van toepassing op 

nieuwe Audi auto’s die door Pon’s

Automobielhandel B.V. zijn geïmporteerd 

en die in Nederland te naam zijn gesteld. 

Extra Garantie is geldig gedurende een 

periode van 24 maanden, direct aansluitend 

op de eerste twee jaar fabrieksgarantie. 

Voor de Extra Garantie geldt wel een 

kilometerbeperking tot 100.000 km. 

Eventuele gebreken die ontstaan terwijl u in 

het buitenland bent, dienen eerst gemeld te 

worden bij uw Audi-dealer in Nederland. 

Omdat de 2 jaar Extra Garantie een specifieke 

toevoeging is voor de Nederlandse markt, 

dient u de reparatie eerst te betalen en de 

reparatiefactuur vervolgens in te dienen bij 

uw Audi-dealer in Nederland. Voorts zijn 

uitgezonderd de kosten voor reparaties die 

tot normale slijtage en onderhoud worden 

gerekend. De 2 jaar extra garantie is niet van 

toepassing op elektrische voertuigen van 

Audi. Op de elektrische voertuigen is 6 jaar 

onderhoud inclusief.

Bekijk de volledige garantie-  

voorwaarden op audi.nl of  

scan de QR-code. Benieuwd  

naar de resterende garantie  

op uw Audi? Neem hiervoor  

contact op met uw dealer. 
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Audi Voorsprong door techniek

Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden. 

Gemiddeld brandstofverbruik:

5,0 - 8,7 l/100 km / 20 - 11,5 km/l

Gemiddelde CO2-emissie: 197 - 132 g/km
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