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Met zijn strakke lijnen geeft de vernieuwde Audi A5 blijk van een sterke persoonlijkheid. Aan de voorkant zorgen  

de honingraat grille, de luchtsleuven onderaan de motorkap en de grote luchtinlaten in de bumper voor een  

sportieve uitstraling. Aan de achterkant springen de trapezium uitlaatmonden en het bumperontwerp meteen  

in het oog.

De vernieuwde Audi A5- en S5-modellen zitten 

vol mooie details en slimme technieken en zijn 

prikkelend sportief. Maak kennis met design, 

technologie en prestaties op Audi-niveau. 

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u op pagina 34.
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. 

Dat ziet
iedereen.

Begeerlijk.
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Audi A5 Coupé



De gerestylede Audi A5 maakt indruk met zijn sportieve  

lijnen. De daklijn van de Sportback gaat naadloos over  

in de grote achterklep. In combinatie met de dynamisch  

getekende flanken zorgt dat voor een clean en slank design. 

De dorpellijn is opnieuw ontworpen om nog beter bij zijn 

sportieve karakter te passen. De wielkasten zijn mooi gevuld 

met 20-inch lichtmetalen velgen. Kers op de taart zijn de  

dynamische elementen uit het S line-pakket, waarmee het  

exterieur nog meer uitstraling krijgt.

Aansprekend
design.

Fijn
rijden.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u op pagina 34.
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 A5 Sportback



Liever
niet.

Compromissen?

Net zoals aan de buitenkant is ook binnenin 

sprake van een consequente designtaal. Dat  

de vernieuwde Audi A5 een ruim interieur 

heeft, blijkt al uit de breed ogende carrosserie. 

De ruimtelijke beleving is extra kracht bijgezet 

met een nieuw ontwerp van de middenconsole, 

een glaseffect aankleding van de deurpanelen 

en multicolour led ambient light.  

Het okapibruine design selection-interieur  

accentueert de sublieme afwerking met  

kleurcontrasten en nog meer karakter.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u op pagina 34. 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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Audi A5 Sportback



Dicht
en open.

Een
fraaie lijn.

De aangescherpte lijnen van de vernieuwde 

Audi A5 Cabriolet zijn als vanouds dynamisch. 

De sportieve en expressieve voorkant is voorzien 

van grote luchtopeningen in de voorbumper en 

luchtsleuven tussen grille en motorkap. Aan de 

achterkant vallen de trapezium uitlaatomran-

dingen op. Dankzij de keuze uit vier kleuren  

is het cabriodak aan uw smaak aan te passen. 

Openen en sluiten kan al rijdend tot een snelheid 

van 50 km/h. In 15 seconden geniet u van de 

buitenlucht en in 18 seconden is de kap weer 

dicht.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u op pagina 34.
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. 9

Audi A5 Cabriolet



Zien 

wat anderen
niet zien.

De geüpdate Audi A5 heeft zeer geavanceerde 

autoverlichting. De lichtstraal van de matrix- 

ledkoplampen past zich aan de verkeerssituatie 

en omgeving aan. In de topversie van deze 

nieuw ontworpen lampen is Audi-laserlicht  

inbegrepen, dat ongekend ver schijnt.  

Voor iedereen goed te zien is de dynamische 

lichtanimatie in de koplampen en achterlichten 

van de coming home-/leaving home-functie.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt  
u op pagina 34. 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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Audi A5 Sportback



Allemaal  
aan boord.

Nieuwe technologie?

In de vernieuwde Audi A5 wordt u op  

innovatieve wijze ondersteund door slimme 

hulp systemen¹. Er zijn elektronische  

assistenten met specifieke taken voor op  

de snelweg, stadsverkeer en parkeren.  

De techniek kan zelfs vooruitkijken om het  

verbruik proberen te beperken. En inparkeren 

en weer weg rijden gaat veel gemakkelijker 

met de digitale hulpen. 

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u op pagina 34.
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 Goed om te weten: de systemen werken alleen  
binnen de systeemgrenzen. Zij ondersteunen de bestuurder. Die blijft zelf verantwoordelijk,  
onder andere door goed op te letten in het verkeer. 13

Audi A5 Coupé



Wel  
zo veilig.

Ontspannen
rijden?

Dankzij de subtiele werking van de hulpsyste-

men¹ en een intuïtieve bediening raakt u snel 

vertrouwd met uw Audi A5. Het infotainment 

en de navigatie zijn eenvoudig te doorgronden. 

De ingebouwde spraakassistent maakt het u 

extra gemakkelijk. De uitstapwaarschuwing is 

een uniek systeem dat vooral in de stad van 

pas komt. Het attendeert u bij het openen van 

het portier bijvoorbeeld op achteropkomende 

fietsers. De afgebeelde auto is een introductie-

model met S line-interieur. Zwarte, aluminium 

en edelstalen accenten voeren de boventoon.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u op pagina 34.
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 Goed om te weten: de systemen werken alleen  
binnen de systeemgrenzen. Zij ondersteunen de bestuurder. Die blijft zelf verantwoordelijk,  
onder andere door goed op te letten in het verkeer.
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Kan
altijd.

Iets toevoegen?

Mist u iets in uw auto? Of heeft u een functie 

alleen tijdelijk nodig? In de vernieuwde Audi 

A5 kunt u altijd opties toevoegen. Dit werkt  

via de myAudi-app¹. Uw telefoonapps gebruikt 

u via de Audi smartphone interface¹ vanaf het 

autoscherm.  

En met de Audi phone box¹ laadt u het toestel 

draadloos op en is door de koppeling aan  

de auto-antenne bovendien sprake van een  

sterkere ontvangst. Uw smartphone komt  

ook van pas om de auto te ontgrendelen en  

op slot te doen. Dankzij de Audi connect key¹  

is de gebruikelijke autosleutel niet meer nodig.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie 
vindt u op pagina 34.
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 disclaimers op pagina 36. 
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Duidelijk.

En precies
naar wens.

Precies die informatie in beeld die belangrijk 

voor u is. De weergave van de ‘Audi virtual 

cockpit plus’ is te configureren. Dat gaat heel 

gemakkelijk en levert de gegevens op die u wilt 

zien. Daarnaast zijn er drie thema’s, waarin 

overigens ook al bepaalde menukeuzes zijn  

gemaakt: klassiek, sportief en dynamisch.  

Verder is er het MMI-touchscreen bovenop  

het dashboard, dat met geluid bevestigt als  

u een instelling kiest.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u op pagina 34.
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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Audi A5 Cabriolet



Volgens uw 
voorkeuren.

Prettig
autorijden.

Kies de linker rijstrook. En geniet van Audi  

rijden. De dynamische besturing van de  

vernieuwde Audi A5 Sportback voelt heerlijk 

sportief. Via de adaptieve instellingen van  

Audi drive select past u het autokarakter  

aan uw wensen aan. Met de standen Auto, 

Comfort, Dynamic, Efficiency en Individual  

reageert de techniek zoals u dat graag ervaart.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u op pagina 34.
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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Audi A5 Sportback



En
genieten.

Rijden.

Wat maakt een auto fijn om in te rijden? 

Kracht en souplesse? Luxe? In de tijdgeest 

passen? De Audi A5-modellen proberen zo 

doelmatig mogelijk met brandstof om te gaan. 

Dat doen ze met nieuwe motoren die zijn  

voorzien van mild-hybridtechniek. Deze kracht-

bronnen winnen energie terug en dat leidt tot 

een lager verbruik, minder uitstoot en extra  

efficiëntie. En wat luxe betreft: met de hoofd-

ruimteverwarming in de vernieuwde Audi  

A5 Cabriolet kan het dak ook open als de buiten-

temperaturen nog niet helemaal zomers zijn.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u op pagina 34.
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. 23

Audi A5 Cabriolet



In alle 
facetten.

Sportief.

Geraffineerde looks. Meeslepende prestaties. De vernieuwde Audi S5 Coupé beschikt over een  

krachtige 3.0 TDI-motor die is gekoppeld aan een 8-traps tiptronic en quattro permanente  

vierwielaandrijving. In combinatie met een sportdifferentieel in de achteras geniet u van een  

buitengewone rijdynamiek.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u op pagina 34.
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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Audi S5 Coupé



Alles
klopt.

Het  
totaalplaatje?

De Audi S5 Sportback straalt snelheid uit.  

Hij heeft een mat zwarte honingraatgrille  

met details in een matte aluminiumtint.  

Plus een spoilerrand en vier verchroomde  

uitlaatsierstukken, voorbehouden aan de S5. 

Op de verlichte instaplijsten in de portierope-

ningen prijken S-logo’s. Beschouw die als een 

uitnodiging die u graag aanneemt.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt  
u op pagina 34. 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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Audi S5 Sportback



Hij is zowel sportief als comfortabel. Goed uitgerust en mooi. De S-sportstoelen 

in de vernieuwde Audi S5 zitten fantastisch. Ze zijn uitstekend geprofileerd en 

geven het interieur extra cachet. Een afwerking met stiksels in contrastkleur en 

een ruitpatroon op de middenbanen versterkt het sportieve karakter. Dan voelt 

uw lichaam optimaal wat het S5-sportonderstel te bieden heeft.

U kunt
eraan

wennen.

Hoge eisen.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u op pagina 34.
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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Audi S5 Cabriolet



Heel bijzonder.

Audi  
exclusive.

Audi exclusive staat garant voor exclusiviteit. 

Fraaie decoratielijsten, mooie ledertinten  

en een individuele lakkleur uit het rijke palet 

aan kleuren naar klantenwens: precies volgens 

uw wensen.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u op 
pagina 34.
Audi exclusive is een label van Audi Sport GmbH.  
De getoonde resp. beschreven uitrustingen betreft 
voor een deel opties tegen meerprijs. Kijk voor gede-
tailleerde informatie over de standaarduitrusting  
en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg 
de Audi-dealer. 

01_ Havannabruin Audi exclusive leder fijnnappa met oceaanblauwe 
stiksels – Havannabruin en zwart Audi exclusive leder met oceaanblauwe 
stiksels op stuur en transmissiehendel – Audi exclusive decoratielijsten 
in de kleur Nachtblauw pareleffect.

02_ Citrusgeel   03_ Catalunyarood metallic   04_ Samoaoranje metallic
05_ Argusbruin metallic   06_ Syrahrood metallic   

07_ Audi S5 Sportback in Audi exclusive Nachtblauw pareleffect – Audi Sport gegoten  
lichtmetalen velgen in 5-dubbelspaak-polygoon-design, glanzend antracietzwart, glanzend 
gedraaid¹.

Veel meer lakkleuren op www.audi.nl

01

02
03

04

05

06

07

¹ Kijk voor gebruikerstips over de velgen op pagina 35.30 31

Audi exclusive



Met behulp van Audi Originele Accessoires geeft u uw Audi A5 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. Uw Audi-dealer geeft u graag meer  

informatie over de volledige collectie.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt 
u op pagina 34. 
Audi Originele Accessoires worden door de  
dealer gemonteerd. Audi Originele Accessoires 
zijn niet meegenomen bij het vaststellen van  
de verbruiks- en emissiewaarden.  
¹ Kijk voor gebruikerstips over de velgen op  
pagina 35.

Allebei.

Vorm
of functie?

01_ Ski- en bagagekoffer – leverbaar in de kleuren 
briljantzwart en platinagrijs met een inhoud van 300, 
360 of 405 liter. Alleen te monteren in combinatie 
met de los verkrijgbare dakdragers. Dakkoffertassen – 
exact op maat voor de Audi-dakkoffers en voorzien  
van een waterdichte bodem. Leverbaar in drie maten: 
S (43 l), M (76 l) en L (82 l). 9 J x 20 gegoten licht-
metalen velgen in 5-arm-Falx-design, mat zwart,  
glanzend gedraaid. Spiegelkappen – van carbon.

02_ Led-instapverlichting – bij het openen van de 
portieren zijn op de grond de Audi-ringen te zien.  
Leverbaar als set van twee voor de voor- en/of achter-
portieren.

03_ Audi-singleframe autoparfum – een prettige 
luchtverfrisser met instelbare intensiteit. De dispenser 
is aan het ventilatierooster vast te klikken en de geur 
is in drie richtingen te verspreiden. De geurstaafjes 
zijn eenvoudig te verwisselen.

04_ Kinderzitje Dualfix i-SIZE – voor jonge passagiers 
vanaf de geboorte tot een lengte van 105 cm. Het zitje 
draait 360 graden, zodat een kind gemakkelijker erin 
is te zetten en eruit te tillen. Verder is dit autostoeltje 
in de rijrichting en tegen de rijrichting in te gebruiken. 
Plaatsing uitsluitend met behulp van de ISOFIX-beves-
tigingspunten.

05_ Allweather-automatten – op maat gemaakt van 
stevig en volledig herbruikbaar kunststof.

01

02

04 05

03

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



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.

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

Bandenlabel

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.

Bandenmaat Brandstof- 
efficiëntie

Grip op 
nat wegdek

Geluidsniveau

Zomerbanden 225/50 R 17 C–B B–A 72-68 –

245/40 R 18 E–B B–A 72-70

255/35 R 19 E B–A 73-66 –

265/30 R 20 E C–A 73-71

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

245/40 R 18 E–C B 72

255/35 R 19 E C 73

All-seasonbanden 225/50 R 17 B C 69

De uitrusting van de afgebeelde Audi A5 Coupé (pagina 1-17):
Lakkleur: Districtgroen metallic.
Velgen: Audi Sport gegoten lichtmetaal in 5-dubbelspaak-polygoon-design, glanzend antracietzwart, glanzend  
gedraaid¹, ².
Stoelen/stoelbekleding: sportstoelen vóór met zwarte alcantara Frequenz/leder-combinatie en rotsgrijze stiksels.
Decoratielijsten: grijs aluminium Ellipse.
Overige uitrusting: edition one, S line-interieur.

De uitrusting van de afgebeelde Audi A5 Sportback (pagina 4-33):

Lakkleur: Quantumgrijs.
Velgen: Audi Sport gegoten lichtmetaal in 5-dubbelspaak-polygoon-design, glanzend antracietzwart, glanzend  
gedraaid¹, ².
Stoelen/stoelbekleding: sportstoelen vóór met okapibruine leder/kunstleder-combinatie en staalgrijze stiksels  
en biezen.
Decoratielijsten: naturel grijs eikenhout.
Overige uitrusting: S line, styling pack zwart, design selection-interieur.

De uitrusting van de afgebeelde Audi A5 Cabriolet (pagina 8-23):
Lakkleur: Floretzilver metallic.
Velgen: Audi Sport gegoten lichtmetaal in 5-dubbelspaak-polygoon-design, glanzend antracietzwart, glanzend  
gedraaid¹, ².
Stoelen/stoelbekleding: sportstoelen vóór met mangaangrijs leder fijnnappa en rotsgrijze stiksels en biezen.
Decoratielijsten: naturel grijs eikenhout.
Overige uitrusting: advanced, zwarte cabriokap, design selection-interieur.

De uitrusting van de afgebeelde Audi S5 Coupé (pagina 24-25):
Lakkleur: Tangorood metallic.
Velgen: Audi Sport gegoten lichtmetaal in 5-V-spaak-ster-design, matte titaankleur, glanzend gedraaid¹, ².
Stoelen/stoelbekleding: S-sportstoelen vóór met rotorgrijs leder fijnnappa en rotsgrijze stiksels.
Decoratielijsten: geborsteld mat aluminium.
Overige uitrusting: spiegelkappen in carrosseriekleur.

De uitrusting van de afgebeelde Audi S5 Sportback (pagina 26-27):
Lakkleur: Turboblauw.
Velgen: Audi Sport gegoten lichtmetaal in 5-dubbelspaak-polygoon-design, glanzend antracietzwart, glanzend  
gedraaid¹, ².
Stoelen/stoelbekleding: S-sportstoelen vóór met rotorgrijs leder fijnnappa en antraciete stiksels.
Decoratielijsten: carbon Atlas.

De uitrusting van de afgebeelde Audi S5 Cabriolet (pagina 28-29):
Lakkleur: Daytonagrijs pareleffect.
Velgen: gegoten lichtmetaal in 5-dubbelarm-design (S-design), contrastgrijs, gedeeltelijk gepolijst¹.
Stoelen/stoelbekleding: S-sportstoelen vóór met magmarood leder fijnnappa en granietgrijze stiksels.
Decoratielijsten: carbon Atlas.
Overige uitrusting: zwarte cabriokap.

¹ Zie de gebruikerstips over de velgen op deze pagina. ² Een optie van Audi Sport GmbH.

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

Transmissie 7-traps S tronic 7-traps S tronic 7-traps S tronic 7-traps S tronic

Brandstofverbruik¹ in l/100 km Coupé Sportback Cabriolet Coupé Sportback Cabriolet Coupé Sportback Cabriolet Coupé Sportback Cabriolet

bebouwde kom  

buitenweg 

gemiddeld

7,7-7,4

5,1-4,7

5,9-5,8

7,7-7,4

5,1-4,7

5,9-5,8

7,6-7,4

5,4-4,9

6,2-5,9

4,5-4,2

3,8-3,4

4,1-3,7

4,5-4,2

3,9-3,4

4,1-3,7

5,1-4,6

4,2-3,7

4,5-4,0

5,1-4,8

4,2-3,8

4,5-4,2

5,1-4,8

4,2-3,8

4,5-4,2

5,4-5,2

4,6-4,1

4,9-4,5

5,9-5,6

4,8-4,4

5,2-4,8

5,9-5,6

4,8-4,4

5,2-4,8

6,0-5,8

5,1-4,6

5,4-5,0

CO₂-emissie¹ in g/km 

gemiddeld

 

136-131

 

137-131

 

140-133

 

107-98

 

108-98

 

118-106

 

118-109

 

119-109

 

128-118

 

137-128

 

138-128

 

143-133

Emissienorm EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

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

Transmissie 8-traps tiptronic 8-traps tiptronic 8-traps tiptronic 8-traps tiptronic

Brandstofverbruik¹ in l/100 km Coupé Sportback Coupé Sportback Cabriolet Coupé Sportback Cabriolet

bebouwde kom  

buitenweg 

gemiddeld

6,8-6,5

4,6-4,3

5,4-5,1

6,8-6,5

4,6-4,3

5,4-5,1

7,2-6,8

5,3-4,9

6,0-5,6

7,2-6,8

5,4-4,9

6,0-5,6

7,3-7,0

5,6-5,1

6,2-5,8

7,2

5,6-5,5

6,2-6,1

7,2

5,6-5,5

6,2-6,1

11,9

7,2-7,0

8,9-8,8

CO₂-emissie¹ in g/km 

gemiddeld

 

142-134

 

143-134

 

158-147

 

158-147

 

163-153

 

161-160

 

162-160

 

203-201

Emissienorm EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Toelichting

¹  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. Daardoor kan sinds 1 september 2018 ook het BPM-bedrag gewijzigd zijn.  
Meer informatie over het verschil tussen de WLTP en de NEDC staat op www.audi.nl/wltp.
 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.
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Technische gegevens



Disclaimer bij de myAudi-app

De beschikbaarheid verschilt per land. Compatibel vanaf Apple iOS 10.0  
en Android 6. Registratie vooraf noodzakelijk op www.audi.com/myaudi.  
Voor online mediastreaming en toegang tot de kalender-/agenda-app  
op uw telefoon moet uw toestel via wifi met Audi MMI verbonden zijn.

Disclaimer bij de Audi smartphone interface

Audi bepaalt niet welke apps via de Audi smartphone interface in de auto 
werken. De aanbieders van de apps zijn verantwoordelijk voor de content 
en functies van de apps. Raadpleeg voor informatie over compatibele  
mobiele telefoons uw Audi-dealer.

Disclaimer bij de Audi phone box

Raadpleeg voor informatie over compatibele mobiele telefoons uw  
Audi-dealer of kijk op www.audi.nl/bluetooth. 

Disclaimer bij gebruik van Audi connect Navigatie &  
Infotainment met in de auto ingebouwde simkaart

De door Audi connect ondersteunde toepassingen werken alleen in combi-
natie 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, het gebruik van online radio, hybride radio en andere functies 
in de Audi smartphone-app zijn niet inbegrepen. De dataverbinding voor de 
wifi-hotspot, het gebruik van online radio, hybride radio 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 infor-
matie over tarieven en bestellen op www.audi.nl/myaudi.

De beschikbaarheid van de door Audi connect ondersteunde toepassingen 
verschilt per land. Na aflevering van de nieuwe auto werken de Audi  
connect-diensten 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 24 maanden vanaf de levering van de auto is het gebruik van de Audi 
connect-functies eenmalig gratis met twaalf maanden te verlengen. 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.  
Een permanente beschikbaarheid is niet gegarandeerd, want deze is  
afhankelijk van Google. 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 

incl. autobediening

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. Raadpleeg uw Audi-dealer voor een landenoverzicht  
en de toegangsduur voor de Audi connect-functies. De Audi connect  
myCarManager-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 netwerk-
providers (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.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u op pagina 34.
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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De in deze productflyer 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 de verschijningsdatum 
van deze flyer. Afwijkingen in kleuren en vormen van de afbeeldingen alsmede vergissingen voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook 
gedeeltelijk, alleen met schriftelijke toestemming van AUDI AG.
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