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Audi A5 Sportback cenas

Jaudas 
apzīmējums

Dzinēja tips Pārnesumkārba / 
piedziņas veids

Dzinēja jauda 
A5  

EUR ar PVN
A5 advanced 
EUR ar PVN

A5 Sport 
EUR ar PVN Reģistrācija

kW/ZS EUR bez PVN EUR bez PVN EUR bez PVN EUR ar PVN

 40 g-tron 2.0TFSI CNG 7 / S tronic 125 / 170
43 600 
36 033 

F5FALG

45 100 
37 273 

F5FBLG

45 550 
37 645 

F5FCLG
410

 40 TFSI 2.0TFSI  7 / S tronic 140 / 190
41 800 
34 545 

F5FASG

43 300 
35 785 

F5FBSG

43 600 
36 033 

F5FCSG
410

 35 TDI 2.0TDI  7 / S tronic 120 / 163
43 500 
35 950 

F5FAJG

45 000 
37 190 

F5FBJG

45 250 
37 397 

F5FCJG
410

 40 TDI  2.0TDI  7 / S tronic 140 / 190
44 600 
36 860 

F5FAFG

46 100 
38 099 

F5FBFG

46 400 
38 347 

F5FCFG
410

 40 TDI quattro 2.0TDI  7 / S tronic / quattro 140 / 190
47 150 
38 967 

F5FAFY

48 650 
40 207 

F5FBFY

48 650 
40 207 

F5FCFY
410

 45 TDI quattro 3.0TDI 8 / tiptronic / quattro 170 / 231
53 250 
44 008 
F5FAWA

54 500 
45 041 
F5FBWA

54 350 
44 917 
F5FCWA

410

 Cenas spēkā no 21.02.2020.

Detalizēta tehniskā informācija pieejama šeit.

Uzrādītās cenas, komplektācijas un papildaprīkojuma klāsts ir informatīva rakstura un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. 

Aktuālāko informāciju iespējams iegūt pie Audi pārstāvjiem Latvijā.
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Audi A5 Coupé cenas

Jaudas 
apzīmējums

Dzinēja tips Pārnesumkārba / 
piedziņas veids

Dzinēja jauda 
A5  

EUR ar PVN
A5 advanced 
EUR ar PVN

A5 Sport 
EUR ar PVN Reģistrācija

kW/ZS EUR bez PVN EUR bez PVN EUR bez PVN EUR ar PVN

 40 TFSI 2.0TFSI  7 / S tronic 140 / 190
41 950 
34 669 

F5PASG

43 500 
35 950 

F5PBSG

43 750 
36 157 

F5PCSG
410

 35 TDI 2.0TDI  7 / S tronic 120 / 163
43 650 
36 074 

F5PAJG

45 150 
37 314 

F5PBJG

45 450 
37 562 

F5PCJG
410

 40 TDI  2.0TDI  7 / S tronic 140 / 190
44 750 
36 983 

F5PAFG

45 650 
37 727 

F5PBFG

45 900 
37 934 

F5PCFG
410

 40 TDI quattro 2.0TDI  7 / S tronic / quattro 140 / 190
47 300 
39 091 

F5PAFY

48 150 
39 793 

F5PBFY

48 800 
40 331 

F5PCFY
410

 45 TDI quattro 3.0TDI 8 / tiptronic / quattro 170 / 231
53 400 
44 132 
F5PAWA

54 800 
45 289 
F5PBWA

54 800 
45 289 
F5PCWA

410

 Cenas spēkā no 21.02.2020.

Detalizēta tehniskā informācija pieejama šeit.

Uzrādītās cenas, komplektācijas un papildaprīkojuma klāsts ir informatīva rakstura un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. 

Aktuālāko informāciju iespējams iegūt pie Audi pārstāvjiem Latvijā.
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Standarta aprīkojums

Riteņi / diski

Vieglmetala riteņu diski, 15 spieķu dizains, 
7.5J x 17, riepas 225/50 R17

CY5 s - -

Vieglmetāla alumīnija diski ar piecu V formas spieķu Y veida dizainu,
izmērs 8,5 J x 18, riepas 245/40 R18

C6C - s -

Vieglmetāla alumīnija diski ar piecu dubultspieķu dizainu (S design),
izmērs 8,5 J x 18, riepas 245/40 R18

C3G - - s

Riepu spiediena kontrole 7K1 s s s

Riepu remonta komplekts 1G8 s s s
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Gaismas

Priekšējie lukturi ar LED tehnoloģiju, kvēlspuldžu pagrieziena gaismas 8EX s s s

LED aizmugurējie lukturi 8VG s s s

Gaismas un lietus sensors s s s

Interjera apgaismojums QQ0 s s s

Spoguļi

Elektriski regulējami un apsildāmi ārējie sānu atpakaļskata spoguļi 6XD s s s

Ārējo atpakaļskata spoguļu korpusi virsbūves krāsā 6FA s s s

Salona atpakaļskata spogulis ar manuālo aptumšošanos 4L2 s s s

Slēgšanas sistēmas

Ražotāja pretaizdzīšanas signalizācija PG2 s s s

Elektriski atverams un aizverams bagāžas nodalījuma vāks

	L tikai Sportback modeļiem

4E7 s s s

Standarta aprīkojums
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Stiklojums

Siltumu aizturošs vējstikls ar akustisko pārklājumu 4GF s s s

Siltumu aizturoši aizmugurējais un sānu stikli 4KC s s s

Papildus ārējās apdares aprīkojums

Alumīnija dekoratīvās līstes ap logiem 4ZB s s s

Sēdekļi / sēdekļu komforts

Index auduma salona apdare N2M s s s

Standarta sēdekļi priekšā Q1A s s s

Priekšējo sēdekļu augstuma regulācija 3L3 s s s

Nolokāma un dalīta aizmugurējā sēdekļa atzveltne (40:20:40) ar centrālo rokas balstu 3NZ s s s

ISOFIX bērnu sēdeklīšu stiprinājums aizmugurējiem sēdekļiem ar augšējās siksnas stiprinājuma punktu 3B3 s s s

ISOFIX bērnu sēdeklīšu stiprinājumi, priekšējā pasažiera gaisa spilvena deaktivizācijas slēdzis PIH s s s

Priekšējais centrālais rokas balsts 6E1 s s s

Standarta aprīkojums
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Papildus salona apdares aprīkojums

Multifunkcionāla 3 spieķu sporta stūre ar ādas apdari 1XC s s s

Dekoratīvā salona apdare, Diamond finish, sudraba pelēkā krāsā 5MA s s s

Automātiska klimata kontroles sistēma 9AK s s s

Auduma griestu apdare 6NJ s s s

Durvju sliekšņi ar alumīnija apdari 7M1 s s -

Izgaismoti durvju sliekšņi ar alumīnija apdari un S logo VT5 o o s

Priekšējie un aizmugurējie paklājiņi 0TD s s s

Bagāžas nodalījuma paklājs 6SS s s s

MMI un navigācijas sistēmas

Vadītāja informācijas sistēma ar melnbalto displeju, izmērs 5˝ 9S5 s s s

Vadītāja informācijas sistēma ar augstas izšķirtspējas 7˝krāsaino displeju

	L A5 Sportback g-tron modeļiem

9S7 s/o s/o s/o

MMI radio plus I8E s s s

Bluetooth interfeiss 9ZX s s s

8 pasīvie skaļruņi 8RM s s s

Standarta aprīkojums
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Palīdzības un drošības sistēmas

Audi pre sense city 6K8+QK1 s s s

Elektromehāniskā stavbremze UH1 s s s

Regulējams ātruma ierobežotājs 8T9 s s s

Priekšējie sānu un galvas drošības spilveni 4X3 s s s

Tehnoloģijas / balstiekārta

Standarta balstiekārta 1BA s s s

Standarta balstiekārta 

	L tikai A5 Sportback g-tron modeļiem

1BM s/- s/- s/-

Audi drive select 2H9 s s s

Elektromehānisks stūres pastiprinātājs Servotronic QZ7 s s s

Elektroniskā stabilizācijas kontroles sistēma (ESC) s s s

Standarta aprīkojums
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Cena EUR ar PVN

Papildu aprīkojums

Krāsojums

Krāsojums - Brilliant Black A2A2 0 0 -

Krāsojums - Ibis White T9T9 0 0 0

Krāsojums - Turbo Blue vai Quantum Gray - - 1 019

Metallic vai pearl effect krāsojums 1 019 1 019 1 019

Daytona Grey Metallic krāsojums 6Y6Y - - 1 019

 Audi exclusive krāsojums Q0Q0 2 717 2 717 2 717

Hromēti durvju rokturi (gludi) 6JE 57 57 57

Brilliant Black A2A2 x x -

Ibis White T9T9 x x x

Turbo Blue N6N6 - - x

Quantum Gray 5J5J - - x
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Cena EUR ar PVNMetallic krāsojums

Florett Silver L5L5 x x -

Glacier White 2Y2Y x x x

Manhattan Grey H1H1 x x -

Mythos Black 0E0E x x x

Tango Red Y1Y1 x x x

Navarra Blue 2D2D x x x

District Green M4M4 x x x

Pearl effect krāsojums

Daytona Grey 6Y6Y - - x

Audi exclusive krāsojums

Audi exclusive Q0Q0 x x x

Papildu aprīkojums
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Cena EUR ar PVNRiteņi / diski

Kalti vieglas konstrukcijas diski, 15 spieķu dizains, 7,5 J x 17, riepas 225/50 R17 CY5 s - -

Vieglmetāla alumīnija diski ar piecu V formas spieķu Y veida dizainu,
izmērs 8,5 J x 18, riepas 245/40 R18

C6C - s -

Vieglmetāla alumīnija diski ar piecu dubultspieķu dizainu (S design),
izmērs 8,5 J x 18, riepas 245/40 R18

C3G - - s

Vieglmetāla alumīnija diski, piecu spieķu Aero dizains, kontrastējoši pelēki, daļēji pulēti,  
7,5 J x 17, riepas 225/50 R17

F65 453 - -

Papildu aprīkojums
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Cena EUR ar PVNRiteņi / diski

Vieglmetāla alumīnija diski ar piecu dubultspieķu zvaigznes dizainu (S design),  
izmērs 8,5 J x 18, riepas 245/40 R18

V86 1 076 171 171

Vieglmetāla alumīnija diski ar piecu paralēlu spieķu dizainu,  
izmērs 8,5 J x 19, riepas 255/35 R19

V87 2 038 1 132 1 132

Vieglmetāla diski, daudzspieķu dizains, kontrastējoši pelēki, daļēji pulēti  
izmērs 8,5 J x 19, riepas 255/35 R19

V88 2 208 1 303 1 303

Vieglmetāla alumīnija diski ar piecu spieķu cavo dizainu (S design), kontrastējoši pelēki,  
izmērs 8,5 J x 19, riepas 255/35 R19

V89 - - 1 303

Papildu aprīkojums
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Cena EUR ar PVNRiteņi / diski

Audi Sport vieglmetāla alumīnija diski ar desmit V formas spieķu dizainu,  
izmērs 8,5 J x 19, riepas 255/35 R19

44U 2 491 1 585 1 585

Audi Sport vieglmetāla alumīnija diski ar piecu spieķu balsta veida dizainu matēta titāna krāsā,  
ar spīdīgu malu, izmērs 8,5 J x 19, riepas 255/35 R19

44T 2 830 1 925 1 925

Audi Sport vieglmetāla alumīnija diski ar piecu dubultu spieķu dizainu matēta titāna krāsā,  
ar spīdīgu malu, izmērs 8,5 J x 19, riepas 255/35 R19

42E 2 944 2 038 2 038

Audi Sport vieglmetāla alumīnija diski ar desmit spieķu zvaigznes dizainu platīna krāsā,  
ar spīdīgu malu, izmērs 8,5 J x 19, riepas 255/35 R19

44V 2 944 2 038 2 038

Papildu aprīkojums
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Cena EUR ar PVN

Papildu aprīkojums

Riteņi / diski

Audi Sport vieglmetāla alumīnija diski ar piecu V veida spieķu zvaigznes dizainu matēta titāna krāsā,  
ar spīdīgu malu, izmērs 9 J x 20, riepas 265/30 R20

42H 3 623 2 717 2 717

Audi Sport vieglmetāla alumīnija diski ar piecu spieķu rotora dizainu matēta titāna krāsā,  
ar spīdīgu malu, izmērs 9 J x 20, riepas 265/30 R20

F27 3 623 2 717 2 717

Audi Sport vieglmetāla alumīnija diski ar piecu dubultspieķu poligona dizainu spīdīgi melnā antracīta krāsā, 
ar spīdīgu malu, izmērs 9 J x 20, riepas 265/30 R20

45Y 3 623 2 717 2 717

Funkciju paka riepām
Kompaktais rezerves ritenis (1G5)
Instrumentu komplekts un domkrats (1S1)

	L nav pieejams A5 Sportback g-tron

PYF 171 171 171
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Cena EUR ar PVNBalstiekārta / bremzes

Standarta balstiekārta 
ar piecu sviru vieglas konstrukcijas priekšējo asi; stabilizators; priekšējās ass apakšrāmis pieskrūvēts pie virsbūves;
ar piecu sviru vieglas konstrukcijas aizmugurējo asi ar neatkarīgu riteņu balstiekārtu; stabilizators; elastīgi nostiprināts aizmugures apakšrāmis 

1BA s s s

Standarta balstiekārta 

tikai A5 Sportback g-tron

1BM s/- s/- s/-

Sporta balstiekārta
ar stingrākiem atsperu un amortizatoru regulējumiem labākam kontaktam ar ceļu un sportiskākai vadāmībai

nav pieejams A5 Sportback g-tron

1BE 384 384 384

Balstiekārta ar pielāgojamiem amortizatoriem
elektroniska amortizatoru pielāgošana dažādām braukšanas situācijām; 
izmantojot Audi drive select, iespējams izvēlēties dinamisku vai uz komfortu vērstu amortizatoru regulējumu

nav pieejams A5 Sportback g-tron

1BL 1 166 1 166 1 166

Bremžu suporti, sarkanā krāsā 
priekšējo un aizmugurējo bremžu suporti sarkanā krāsā

pieejams tikai no 40 TDI dzinēja

PC2 373 373 373

Dinamiskā stūres sistēma
uzlabo vadāmību un gaitas komfortu pagriezienos, pārkārtojoties uz citu joslu un novietojot automobili stāvvietā, izmantojot dinamisku stūres sistēmas regulēšanu 
atbilstoši braukšanas situācijai. 

1N8 1 132 1 132 1 132

Papildu aprīkojums
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Cena EUR ar PVNSēdekļi

Standarta sēdekļi, priekšā 
ar manuālu sēdekļa augstuma, pozīcijas uz priekšu/aizmuguri, atzveltnes leņķa, galvas balsta augstuma un drošības jostas augstuma regulēšanu

Q1A s s s

Sporta sēdekļi priekšā
ar manuālu sēdekļa augstuma, pozīcijas uz priekšu/atpakaļ, sēdekļa un atzveltnes leņķa regulēšanu; 
galvas balsta augstums un drošības jostas augstums; 
ar īpašas formas sēdekļu sānu spilveniem labākam sānu atbalstam pagriezienos un izbīdāmu augšstilbu balstu

nav pieejams ar auduma sēdekļiem

Q1D 424 424 424

S sporta sēdekļi priekšā 
īpašas formas sēdekļu sānu spilveni labākam sānu atbalstam pagriezienos;
izbīdāms augšstilbu balsts;
atzveltnes sānu spilvena pneimatiska regulēšana;
pneimatiska jostasvietas atbalsta regulēšana ar masāžas funkciju;
integrēti galvas balsti, priekšā;
S emblēmas uz priekšējo sēdekļu atzveltnēm ar romba rakstu

tikai kopā ar WQS un 3NT vai 3KA, un 3L5 vai 3L4, un PYA

Q4Q 1 048 1 048 1 048

Sēdekļu komforts

Priekšējo sēdekļu apsilde 
sēdekļu un atzveltnes centra paneļu apsilde; ādas apšuvumam un apdarei, sporta sēdekļiem un S sporta sēdekļiem ir arī sānu spilvenu apsilde;
vadītāja un priekšējā pasažiera sēdeklim, atsevišķa regulēšana 3 līmeņos, izmantojot tiešās izvēles pogas pie gaisa kondicionētāja vadības slēdžiem

4A3 431 431 431

Priekšējo sēdekļu un aizmugurējo malējo sēdekļu apsilde

tikai kopā ar 9AQ; nav pieejams ar standarta sēdekļu apdari

4A4 861 861 861

Komforta priekšējais centrālais roku balsts
priekšā ar regulējamu pozīciju uz priekšu/atpakaļ un leņķi; iespējama papildu priekšmetu uzglabāšana integrētajā glabāšanas nodalījumā

6E3 215 215 215

Četru virzienu jostasvietas atbalsts priekšējiem sēdekļiem 
elektriska regulēšana horizontāli un vertikāli

7P1 317 317 317

Papildu aprīkojums



18www.audi.lv

K
o

d
s

A
5

 

A
5

 a
d

v
a

n
c
e

d

A
5

 S
 l

in
e

Cena EUR ar PVN

Papildu aprīkojums

Sēdekļu komforts

Jostasvietas atbalsts, pneimatiski regulējams ar masāžas funkciju priekšējiem sēdekļiem

pieejams tikai ar PYA un PYB

8I6 555 555 555

Sēdekļu komforta paka 
regulējami galvas balsti priekšējiem sēdekļiem;
četru virzienu jostasvietas atbalsts priekšējiem sēdekļiem, elektriska regulēšana horizontāli un vertikāli;
komforta centrālais roku balsts, priekšā ar regulējamu pozīciju uz priekšu/atpakaļ un leņķi; iespējama papildu priekšmetu uzglabāšana integrētajā glabāšanas nodalījumā

PYA 675 675 675

Elektriski regulējami priekšējie sēdekļi
ar elektrisku sēdekļa augstuma, pozīcijas uz priekšu/atpakaļ, sēdekļa un atzveltnes leņķa regulēšanu

tikai kopā ar PYA

3L5 866 866 866

Priekšējie sēdekļi, elektriski regulējami, ar atmiņas funkciju vadītāja sēdeklim
ar elektrisku sēdekļa augstuma, pozīcijas uz priekšu/atpakaļ, sēdekļa un atzveltnes leņķa regulēšanu; ar atmiņas funkciju vadītāja pusē: 2 atmiņas pozīcijas elektriski 
regulējamajiem priekšējiem sēdekļiem un sānu spoguļiem; iespējams saglabāt un aktivēt ar atmiņas taustiņiem durvju panelī

pieejams tikai ar PYA un PYB, un QQ1 vai QQ2, un 6XL

3L4 1 099 1 099 1 099

Sēdekļu ventilācija, priekšā
tieši regulējama 3 līmeņos ar gaisa kondicionēšanas slēdžiem;
automātiska sēdekļu apsilde, lai izvairītos no aukstiem sēdekļiem;
ar sēdekļu ventilāciju ventilējamo priekšējo sēdekļu un neventilējamo malējo aizmugurējo sēdekļu āda ir perforēta

tikai kopā ar PYA un 4A3 vai 4A4, un 3L5 vai 3L4, un N1F, un 3NT vai 3KA, un 9AQ un Q1D

4D3 623 623 623

Aizmugures sēdekļu sistēma ar 3 sēdvietām

	L tikai Sportback modeļiem

3NT 340 340 340

Aizmugurējā sēdekļa atzveltne ar uzglabāšanas novietni 

	L tikai Coupe modeļiem

3KA 33 33 33
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Cena EUR ar PVNSēdekļu apdare / ādas pakas

Index audums 
standarta sēdekļiem:
sēdekļu centra paneļi no Index auduma, Rock pelēkā vai melnā krāsā;
sēdekļu sānu spilveni, galvas balsti un centrālais roku balsts no vienkrāsaina auduma, Rock pelēkā vai melnā krāsā

N2M s s s

System audums 
sporta sēdekļiem, priekšā:
sēdekļu centra paneļi no System auduma, melnā vai melnā-sarkanā krāsā
sēdekļu sānu spilveni, augšstilbu balsts, galvas balsti un centrālais roku balsts, priekšā no vienkrāsaina auduma, melnā krāsā

tikai kopā ar Q1D

N2E 0 0 0

Ādas/mono.pur 550 mākslīgās ādas kombinācija
standarta un sporta sēdekļiem:
ādas priekšējo sēdekļu un abu aizmugurējo malējo sēdekļu centra panelis un sēdekļa sānu spilvens vadītāja pusē no iekāpšanas puses;
mono.pur 550 mākslīgās ādas sēdekļu sānu spilveni, galvas balsti, iekšējais durvju apdares panelis, centrālais roku balsts un aizmugurējais vidējais sēdeklis;
Atlas bēšas, Rock pelēkas, Okapi brūnas vai melnas krāsas sēdekļi 

sporta sēdekļiem ar ventilāciju:
priekšējo sēdekļu centrālais panelis, neventilējams sēdekļa centrālais panelis abiem aizmugurējiem malējiem sēdekļiem no perforētas ādas, kā arī vadītāja puses ārējais 
spilvens no ādas, Atlas bēšā, Rock pelēkā, Okapi brūnā vai melnā krāsā;
sēdekļu sānu spilveni, vidējais aizmugurējais sēdeklis, galvas balsti un centrālais roku balsts priekšā no mono.pur 550 mākslīgās ādas, Atlas bēšā, Rock pelēkā, Okapi brūnā 
vai melnā krāsā;
kopā ar design selection salonu un sporta sēdekļiem (ar ventilāciju un bez tās) ar austām līnijām, sudraba krāsā un ar kontrastējošām šuvēm

N1F 1 212 1 212 1 212

Alcantara/ādas kombinācija 
sporta sēdekļiem, priekšā:
priekšējo un abu malējo aizmugurējo sēdekļu centrālais panelis no Alcantara materiāla, Rock pelēkā vai melnā krāsā;
sēdekļu sānu spilveni, galvas balsta centra paneļi un vidējais aizmugurējais sēdeklis no ādas, Rock pelēkā vai melnā krāsā

tikai kopā ar Q1D

N7U 1 472 1 472 1 472

Alcantara/ādas kombinācija ar S emblēmām

tikai kopā ar WQS

N2S 566 566 566

Papildu aprīkojums
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Cena EUR ar PVNSēdekļu apdare / ādas pakas

Frequency Alcantara/ādas kombinācija 
sporta sēdekļiem, priekšā:
sēdekļu centra paneļi no Frequency Alcantara materiāla, Rotor pelēkā vai melnā krāsā;
sēdekļu sānu spilveni un galvas balsta centrālie paneļi no ādas, Rotor pelēkā vai melnā krāsā ar kontrastējošām šuvēm;
ar S emblēmām uz priekšējo sēdekļu atzveltnēm

tikai kopā ar WQS

N7K 566 566 566

Sequence auduma/ādas kombinācija
sporta sēdekļiem, priekšā:
priekšējo un abu malējo aizmugurējo sēdekļu centrālais panelis no Sequence auduma, melnā krāsā;
sēdekļu sānu spilveni, galvas balsta centrālie paneļi un vidējais sēdeklis no ādas, melnā krāsā ar kontrastējošām šuvēm;
ar S emblēmām uz priekšējo sēdekļu atzveltnēm 

tikai kopā ar WQS

N7V 906 906 906

Smalka Nappa āda 
sporta sēdekļiem un S sporta sēdekļiem, priekšā:
sēdekļu centrālie paneļi, sēdekļu sānu spilveni, galvas balsta centrālie paneļi un centrālais roku balsts no smalkas Nappa ādas, Rotor pelēkā vai melnā krāsā;
ar kontrastējošām šuvēm;
ar S emblēmām uz priekšējo sēdekļu atzveltnēm

tikai kopā ar WQS

N3M 1 585 1 585 1 585

Smalkas Nappa ādas apšuvums un apdare 
sporta sēdekļiem, priekšā:
sēdekļu centrālie paneļi, sānu spilveni, galvas balsti un centrālais roku balsts no smalkas Nappa ādas, Manganese pelēkā vai Cedar brūnā krāsā ar kontrastējošām šuvēm;
sēdekļu apšuvums Manganese pelēkā krāsā – kontrastējošas šuves Rock pelēkā krāsā;
sēdekļu apšuvums Cedar brūnā krāsā – kontrastējošas šuves Granite pelēkā krāsā

tikai kopā ar WK8 vai YS1 un Q1D

N3Q 1 279 1 279 1 279

Salona elementi no mākslīgās ādas
apakšējā viduskonsole un roku balsts durvīs no mākslīgās ādas; 
kopā ar design selection salonu vai S line salonu ar kontrastējošām šuvēm, pieskaņoti atbilstošajai salona aprīkojuma krāsai

7HB 328 328 328

Papildu aprīkojums
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Cena EUR ar PVNSalona dekoratīvā apdare

Dekoratīvā salona apdare, Diamond finish, sudraba pelēkā krāsā 5MA s s s

Dekoratīvā salona apdare ar rievotu karbona struktūru 5MB 1 416 1 416 1 416

Dekoratīvā salona apdare Piano finish melna 5TL 521 521 521

Dekoratīvā salona apdare Aluminium Ellipse 5TT 300 300 300

Dekoratīvā salona apdare walnut brown brūnā krāsā 5MP 521 521 521

Dekoratīvā salona apdare Oak natural grey 7TL 521 521 521

Ellipse alumīnija ielaidumi, pelēkā krāsā

tikai kopā ar WK8

5TD 0 0 0

Matēta alumīnija ielaidumi

tikai kopā ar WQS

5TG 300 300 300

Akcenta virsmas, melna stikla izskats GT6 204 204 204

Papildu aprīkojums
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Cena EUR ar PVNStūres / citi vadības elementi

Trīs spieķu ādas stūre ar daudzfunkciju slēdžiem
ar sešiem daudzfunkciju taustiņiem informācijas un izklaides sistēmas pamata funkciju lietošanai

1XC s s s

Trīs spieķu ādas stūre ar daudzfunkciju slēdžiem plus
ar 14 daudzfunkciju taustiņiem 

1XW 171 171 171

Trīs spieķu ādas stūre ar daudzfunkciju slēdžiem plus un stūres apsildi
ar 14 daudzfunkciju taustiņiem

1XP 384 384 384

Sporta formas ādas stūre ar trīs spieķu dizainu, ar saplacinātu apakšējo malu un daudzfunkciju slēdžiem plus
ar izteiktāku kontūru stūres ratu; ar 14 daudzfunkciju taustiņiem

2PF 300 300 300

MMI un navigācijas sistēmas

Vadītāja informācijas sistēma ar augstas izšķirtspējas 5 collu vienkrāsainu ekrānu
ātrums (digitālais spidometrs);
pulksteņa laiks, nobraukums, āra temperatūra, degvielas līmeņa brīdinājums ar atlikušo nobraukuma rezervi;
pārnesumu pārslēgšanas ieteikumi (automātiskajai transmisijai manuālajā režīmā);
pašreizējā radio stacija vai mūzikas ieraksts;
radio un mediju saraksti;
tālruņa izvēlne

9S5 s s s

Vadītāja informācijas sistēma ar augstas izšķirtspējas 7 collu krāsu ekrānu
papildus standarta vadītāja informācijas sistēmai:
radio un mediju saraksti;
informācija no navigācijas sistēmas un vadītāja palīgsistēmām (ja ir aprīkojumā)

standarta aprīkojumā A5 Sportback g-tron

9S7 284 284 284

Audi virtuālā vadītāja informācijas sistēma plus
inovatīvs, pilnībā digitāls 12,3 collu instrumentu bloks ar pilnu HD izšķirtspēju ar papildu dinamisko un sporta grafisko režīmu papildus instrumentu paneļa parastajam 
klasiskajam dizainam

tikai kopā ar PYG un 1XW vai 2PF;

	L nav pieejams A5 Sportback g-tron

9S9 679 679 679

Papildu aprīkojums
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Cena EUR ar PVNMMI un navigācijas sistēmas

MMI radio plus 
10,1 collas krāsu displejs (1540 x 720 mm) ar MMI touch funkciju;
Audi mūzikas saskarne ar 1 USB-A un 1 USB-C pieslēgvietu ar datu un uzlādes funkcijām katrai no tām;
Bluetooth saskarne (brīvroku sistēma un audio straumēšana);
6 pasīvie skaļruņi; 4 skaļruņi priekšā un 2 aizmugurē; 100 vatu kopējā jauda;
AM/FM fāžu dalīšana;
uz ātrumu reaģējoša skaļuma regulēšana;

I8E s s s

Navigācijas paka
MMI navigation plus papildus MMI radio plus ar šādām funkcijām:
navigācijas sistēma augstas izšķirtspējas 10,1 collas krāsu displejā;
mūža karšu atjauninājumi: jaunāko navigācijas datu lejupielāde;
3D karšu attēlošana ar daudzām apskates vietām un pilsētu modeļiem atsevišķās pilsētās;
personalizēta palīdzība ceļā;
tiešsaistes satiksmes informācija;
detalizēta maršruta informācija: karšu priekšskatījums, alternatīvo maršrutu izvēle, interesējošās vietas, joslu ieteikumi, automaģistrāļu nobrauktuves, detalizētas 
krustojumu kartes;
iespējams ievadīt līdz desmit pieturvietām maršrutā;
Vadītāja informācijas sistēma ar augstas izšķirtspējas 7 collu krāsu ekrānu

PYH 2 542 2 542 2 542

Radio un TV sistēmas

Audi skaņas sistēma
10 skaļruņi, ieskaitot centrālo skaļruni un zemo frekvenču skaļruni, 6 kanālu pastiprinātājs ar 180 vatu kopējo jaudu

9VD 362 362 362

Bang & Olufsen 3D Premium klases skaņas sistēma 
19 skaļruņi (ieskaitot centrālo skaļruni zemo frekvenču skaļruni un papildu 3D skaņas augsto frekvenču skaļruņus un vidējo frekvenču skaļruņus);
16 kanālu pastiprinātājs (755 vati);
priekšējo skaļruņu vāciņu apgaismojums;
uz ātrumu reaģējoša skaļuma regulēšana;
telpiska skaņas atveidošana, pateicoties 3D skaņas funkcijai. To nodrošina papildu skaļruņi pie A statņa, vidējo frekvenču skaļruņi un Fraunhofer Symphoria tehnoloģija

tikai kopā ar QQ1 vai QQ2

9VS 1 290 1 290 1 290

Digitālo radio signālu uztveršana QV3 397 397 397

Papildu aprīkojums
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Cena EUR ar PVNTelefoni un komunikāciju sistēmas

Informācijas un izklaides sistēmas paka viedtālrunim
Audi viedtālruņa saskarne
USB uzlādes saskarne aizmugurējās rindas pasažieriem 
papildu 2 USB-A uzlādes saskarnes aizmugurējā viduskonsolē aizmugurējās rindas pasažieriem
Audi phone box ar bezvadu uzlādi (tālruņiem ar Qi standartu) (9ZE)
izmantojot Bluetooth, iespējams pievienot divus tālruņus

PYG 1 529 1 529 1 529

kopā ar PYH 1 183 1 183 1 183

Palīdzības un drošības sistēmas

Audi pre sense bāzes versija 7W1 284 284 284

Audi active lane assist 
Attāluma sensors (vadītaja palīgsistēma) (QK1);
Ceļa zīmju atpazinējs (QR9);
Audi active lane assist (6I1)

tikai kopā ar 8G1 vai PXC un PNU vai PNQ un 9S7 vai 9S8

PCB 617 617 617

Audi side assist ietverot Audi pre sense rear aizmugurējās daļas uzraudzību
Audi pre sense rear iekļaujot Audi pre sense basic (7W3);
Audi side Assist (7Y1)

PCH 918 918 918

Head-up displejs - informācijas projekcija uz auto priekšējā stikla

tikai kopā ar PYG un PYH

KS1 1 110 1 110 1 110

Cruise control - automātiska ātruma uzturēšanas ierīce ar ātruma ierobežotāju 8T6 340 340 340

Papildu aprīkojums
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Cena EUR ar PVNPalīdzības un drošības sistēmas

Papildus stāvbremze braukšanas uzsākšanai UH2 91 91 91

Parkošanās palīgs aizmugurē 7X1 453 453 453

Parkošanās palīgs priekšā un aizmugurē 7X2 883 883 883

Atpakaļskata kamera

tikai kopā ar 7X2 vai 7X5

KA2 510 510 510

Asistentu paka stāvvietai
Atpakaļgaitas kamera
Papildus stāvbremze braukšanas uzsākšanai 
Parkošanās palīgs priekšā un aizmugurē

Pēc izvēles pieejams ar: 

PYI 1 485 1 485 1 485

Stāvvietas palīgsistēma ar stāvvietas sistēmu plus 7X5 1 190 1 190 1 190

Apkārtskata kameras
atpakaļgaitas kameras skats: ar norādēm novietošanai stāvvietā perpendikulāri braukšanas virzienam un piekabes pievienošanai;
panorāmas skats, priekšā un aizmugurē: gandrīz 180° skata leņķis ļauj vieglāk izbraukt no šaurām stāvvietām, pagalmiem vai nepārredzamiem krustojumiem;
virtuālais skats no augšas: attēli no četrām kamerām tiek apvienoti, izveidojot virtuālo skatu no augšas

KA6 1 811 1 811 1 811

Vadītāja palīgsistēma City
Brīdinājums pie izkāpšanas
Palīgsistēma izbraukšanai atpakaļgaitā no stāvvietas 
Atpakaļskata kamera (KA2)
Audi side Assist (7Y1)
Parkošanās palīgs priekšā un aizmugurē (7X2)
Audi pre sense rear iekļaujot Audi pre sense basic (7W3)

PCM 2 312 2 312 2 312

Papildu aprīkojums
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Cena EUR ar PVN

Papildu aprīkojums

Palīdzības un drošības sistēmas

Vadītāja palīgsistēma Tour
Audi active lane assist;
Adaptīvā automātiska ātruma uzturēšanas ierīce ar distances indikatoru, Stop&Go funckiju, braukšanas palīgsistēmu sastregumos un ātruma ierobežotāju;
Ceļa zīmju atpazinējs (QR9);
Predictive efficiency palīgsistēma efektīvai braukšanai (pieejama tikai kombinācijā ar PNQ un KS1);
Audi pre sense front priekšējās daļas uzraudzība;
Sadursmes novēršanas palīgsistēma;
Pagriezienu manevra palīgsistēma;
Tālo gaismu palīgs

tikai kopā ar 8G1 vai PXC, vai PCB un 7X2 vai 7X5 un PYH

PCN 2 384 2 384 2 384

Ceļa zīmju atpazinējs 

tikai kopā ar PYH un 9S7 vai 9S8

QR9 226 226 226

Braukšanas asistentu paka
Ceļa zīmju atpazīšana, izmantojot kameru
Audi aktīvā joslas ieturēšanas palīgsistēma
Audi pre sense rear un basic
Brīdinājums par joslu maiņu
Audi adaptīvā kruīza kontrole

tikai kopā ar 8G1 vai PXC, vai PXB un PYH

PYK 3 302 3 302 3 302

Sānu drošības spilveni, aizmugurē

tikai kopā ar 3NT

	L tikai A5 Sportback

4X4 408 408 408
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Cena EUR ar PVNGaismas

Matricas LED priekšējie lukturi un LED aizmugurējie lukturi 
Pakā ietilpst:
Matricas LED priekšējie lukturi ar dinamiskiem virzienrādītājiem;
LED aizmugurējie lukturi ar dinamiskiem virzienrādītājiem

PXC 1 301 1 301 1 301

Matricas LED priekšējie lukturi ar Audi lāzera gaismām, LED aizmugurējie lukturi 
Pakā ietilpst:
Matricas LED priekšējie lukturi ar Audi lāzera gaismām, LED aizmugurējie lukturi, dinamiskais gaismas motīvs un dinamiskie virzienrādītāji;
LED aizmugurējie lukturi, dinamiskais gaismas motīvs un dinamiskie virzienrādītāji;
priekšējo lukturu tīrīšanas sistēma

PXB 2 253 2 253 2 253

Priekšējo lukturu mazgāšanas sistēma 8X1 306 306 306

Tālo gaismu palīgs

tikai kopā ar PYK

8G1 171 171 171

Ambient apgaismojuma paka QQ1 284 284 284

Kontūru/Ambient apgaismojuma paka (daudzkrāsainā ar vadību) QQ2 397 397 397

Jumta sistēmas

Elektriski regulējama jumta lūka

nav pieejams A5 Sportback g-tron

3FB 1 529 1 529 1 529

Papildu aprīkojums
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Cena EUR ar PVNKondicionēšanas sistēmas

Trīs zonu luksusa automātiskā gaisa kondicionēšana 9AQ 786 786 786

Papildu apsilde un ventilācija 
Divu apsildes režīmu izvēle:
atkausēšana (atkausēšanas režīms tikai logiem);
sildīšana (sildīšanas režīms iepriekšējai salona uzsildīšanai);
Papildu apsildi iespējams ērti programmēt, izmantojot viedtālruņa lietotni.

9M9 1 756 1 756 1 756

Bagāžas nostiprināšanas un glabāšanas sistēmas

Papildnodalījumu pakete
Glabāšanas tīkliņi priekšējo sēdekļu atzveltnēs, glāžu turētājs aizmugurējā centrālajā rokas balstā, aizslēdzams cimdu nodalījums, āķi zem bagāžas nodalījuma pārsega, 12 
voltu kontaktligzda bagāžas nodalījumā

QE1 215 215 215

Pielāgojams salokāms bagāžas nodalījuma paklājs 
ar vairākiem segmentiem, ko iespējams salocīt pēc nepieciešamības; nosedz visu bagāžas nodalījuma grīdu atlocītā stāvoklī, pat ja ir nolocīta aizmugurējā sēdekļa atzveltne; 
iespējams izmantot bagāžas nodalījuma sadalīšanai pēc vajadzības; pietiekami garš, lai aizsargātu bagāžas slieksni un buferi

	L tikai A5 Sportback

6SJ 142 142 142

Slēgšanas sistēmas

Komforta atslēga ar sensoru bagāžas nodalījuma atvēršanai (zem aizmugurējā bampera ar kājas palīdzību) 

tikai kopā ar PYB

PGD 668 668 668

Garāžas vārtu atvēršanas funkcija (HomeLink) VC2 266 266 266

Papildu aprīkojums
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Cena EUR ar PVNSpoguļi

Ārējo atpakaļskata spoguļu korpusi melnā krāsā

tikai kopā ar 4ZD

6FJ - 120 120

Spoguļu komforta paka
Pakā ietilpst:
Salona atpakaļskata spogulis bez rāmja ar automātisku aptumšošanos;
ārējie spoguļi, elektriski regulējami, apsildāmi un nolokāmi, automātiski aptumšojami abās pusēs

PYB 595 595 595

Elektriski nolokāmi, regulējami un apsildāmi ārējie spoguļi, ar atmiņas funkciju un automātisku aptumšošanos

tikai kopā ar PV3 un 4L6

6XL 397 397 397

 Salona atpakaļskata spogulis bez rāmja ar automātisku aptumšošanos 4L6 198 198 198

Stiklojums

Tonēti stikli 
tumši tonēts aizmugurējais logs, aizmugurējie durvju un sānu logi

QL5 475 475 475

Papildus ārējās apdares aprīkojums

Melnas krāsas stila paka
pievieno melnus stila akcentus ārienei ap Audi vienoto režģi, apdares joslas uz sānu logiem un priekšējā un aizmugurējā bufera

4ZD - 623 623

Sakabes ierīces sagatave 1D8 215 215 215

Sakabes ierīce mehāniska, noņemama 1D4 1 121 1 121 1 121

Bez automašīnas modeļa un dzinēja apzīmējumiem 2Z7 0 0 0

Papildu aprīkojums
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Cena EUR ar PVNPapildus ārējās apdares aprīkojums

Bez dzinēja apzīmējumiem 2Z0 0 0 0

 Papildus dzinēja aizsargs 1SB 80 80 80

Papildus tvertne AdBlue, palielinata līdz 24 litriem

tikai modeļiem ar TDI dzinēju

FK2 62 62 62

54 litru degvielas tvertne

tikai kopā ar FK2

0M1 0 0 0

Papildus salona apdares aprīkojums

Griestu apdare melnā krāsā 6NQ 289 289 289

Priekšējie durvju sliekšņi ar alumīnija apdari, apgaismoti VT4 171 171 -

Saules sargi vadītājam un priekšējam pasažierim, izvelkami

tikai kopā ar QQ1 vai QQ2

5XF 57 57 57

Piesmēķētājs un pelnutrauks 
12 V ligzda viduskonsolē, priekšā, krūžu turētāju priekšā un viena aizmugurē otrajai sēdekļu rindai;
papildu viena 12 V ligzda ar piesmēķētāju zem centrālā roku balsta;
izņemams pelnutrauks ar Audi gredzeniem uz pārsega

9JD 57 57 57

Papildu aprīkojums
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Cena EUR ar PVNPagarinātā garantija

Audi pagarinātā garantija, 2 + 1, maksimālais nobraukums 30 000 km EA1 190 190 190

Audi pagarinātā garantija, 2 + 1, maksimālais nobraukums 60 000 km EA2 269 269 269

Audi pagarinātā garantija, 2 + 1, maksimālais nobraukums 90 000 km EA3 365 365 365

Audi pagarinātā garantija, 2 + 1, maksimālais nobraukums 120 000 km EB4 429 429 429

Audi pagarinātā garantija, 2 + 1, maksimālais nobraukums 150 000 km EB3 509 509 509

Audi pagarinātā garantija, 2 + 2, maksimālais nobraukums 40 000 km EA4 413 413 413

Audi pagarinātā garantija, 2 + 2, maksimālais nobraukums 80 000 km EA5 604 604 604

Audi pagarinātā garantija, 2 + 2, maksimālais nobraukums 120 000 km EA6 859 859 859

Audi pagarinātā garantija, 2 + 3, maksimālais nobraukums 50 000 km EA7 668 668 668

Audi pagarinātā garantija, 2 + 3, maksimālais nobraukums 100 000 km EA8 1 035 1 035 1 035

Audi pagarinātā garantija, 2 + 3, maksimālais nobraukums 150 000 km EA9 1 577 1 577 1 577

Papildu aprīkojums
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Cena EUR ar PVNAprīkojuma / dizaina pakas

S line salons
sporta sēdekļi, priekšā;
stūre un pārnesumkārbas sviras kulise ar attiecīgajai salona aprīkojuma krāsai pieskaņotām kontrastējošām šuvēm;
akcenta virsmas, melna stikla izskats;
nerūsējošā tērauda pedāļi un kājas balsts;
paklājiņi, priekšā un aizmugurē ar attiecīgajai salona aprīkojuma krāsai pieskaņotām kontrastējošām šuvēm

tikai kopā ar

WQS 684 684 684

Matēta alumīnija ielaidumi 5TG 300 300 300

Dekoratīvā salona apdare ar rievotu karbona struktūru 5MB 1 416 1 416 1 416

Dekoratīvā salona apdare Piano finish melna 5TL 521 521 521

Dekoratīvā salona apdare Oak natural grey 7TL 521 521 521

Trīs spieķu ādas stūre ar daudzfunkciju slēdžiem plus
ar 14 daudzfunkciju taustiņiem 

1XW 171 171 171

Sporta formas ādas stūre ar trīs spieķu dizainu, ar saplacinātu apakšējo malu un daudzfunkciju slēdžiem plus
ar izteiktāku kontūru stūres ratu; ar 14 daudzfunkciju taustiņiem

2PF 300 300 300

Trīs spieķu ādas stūre ar daudzfunkciju slēdžiem plus un stūres apsildi
ar 14 daudzfunkciju taustiņiem

1XP 384 384 384

Sequence auduma/ādas kombinācija
sporta sēdekļiem, priekšā:
priekšējo un abu malējo aizmugurējo sēdekļu centrālais panelis no Sequence auduma, melnā krāsā;
sēdekļu sānu spilveni, galvas balsta centrālie paneļi un vidējais sēdeklis no ādas, melnā krāsā ar kontrastējošām šuvēm;
ar S emblēmām uz priekšējo sēdekļu atzveltnēm 

N7V 906 906 906

Alcantara/ādas kombinācija ar S emblēmām N2S 566 566 566

Papildu aprīkojums
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Cena EUR ar PVNAprīkojuma / dizaina pakas

Smalka Nappa āda 
sporta sēdekļiem un S sporta sēdekļiem, priekšā:
sēdekļu centrālie paneļi, sēdekļu sānu spilveni, galvas balsta centrālie paneļi un centrālais roku balsts no smalkas Nappa ādas, Rotor pelēkā vai melnā krāsā;
ar kontrastējošām šuvēm;
ar S emblēmām uz priekšējo sēdekļu atzveltnēm

N3M 1 585 1 585 1 585

Frequency Alcantara/ādas kombinācija 
sporta sēdekļiem, priekšā:
sēdekļu centra paneļi no Frequency Alcantara materiāla, Rotor pelēkā vai melnā krāsā;
sēdekļu sānu spilveni un galvas balsta centrālie paneļi no ādas, Rotor pelēkā vai melnā krāsā ar kontrastējošām šuvēm;
ar S emblēmām uz priekšējo sēdekļu atzveltnēm

Piezīme tikai kopā ar 5TG vai 5MB, vai 5TL, vai 7TL un 1XW vai 2PF, vai 1XP un N7V vai N2S, vai N3M, vai N7K

N7K 566 566 566

design selection salons 
kontūru apgaismojuma paka, daudzkrāsu;
durvju sliekšņu apdare ar alumīnija ielaidumiem priekšā, ar apgaismojumu;
viduskonsoles apakšdaļa un durvju roku balsti no mākslīgās ādas ar attiecīgajai salona aprīkojuma krāsai pieskaņotām kontrastējošām šuvēm;
paklājiņi, priekšā un aizmugurē no velūra melnā krāsā ar attiecīgajai salona aprīkojuma krāsai pieskaņotām kontrastējošām šuvēm

tikai kopā ar

WK8 346 346 346

Ellipse alumīnija ielaidumi, pelēkā krāsā 5TD 0 0 0

Dekoratīvā salona apdare ar rievotu karbona struktūru 5MB 1 416 1 416 1 416

Dekoratīvā salona apdare Piano finish melna 5TL 521 521 521

Dekoratīvā salona apdare Oak natural grey 7TL 521 521 521

Papildu aprīkojums
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Cena EUR ar PVNAprīkojuma / dizaina pakas

Ādas/mono.pur 550 mākslīgās ādas kombinācija
standarta un sporta sēdekļiem:
ādas priekšējo sēdekļu un abu aizmugurējo malējo sēdekļu centra panelis un sēdekļa sānu spilvens vadītāja pusē no iekāpšanas puses;
mono.pur 550 mākslīgās ādas sēdekļu sānu spilveni, galvas balsti, iekšējais durvju apdares panelis, centrālais roku balsts un aizmugurējais vidējais sēdeklis;
Atlas bēšas, Rock pelēkas, Okapi brūnas vai melnas krāsas sēdekļi 

sporta sēdekļiem ar ventilāciju:
priekšējo sēdekļu centrālais panelis, neventilējams sēdekļa centrālais panelis abiem aizmugurējiem malējiem sēdekļiem no perforētas ādas, kā arī vadītāja puses ārējais 
spilvens no ādas, Atlas bēšā, Rock pelēkā, Okapi brūnā vai melnā krāsā;
sēdekļu sānu spilveni, vidējais aizmugurējais sēdeklis, galvas balsti un centrālais roku balsts priekšā no mono.pur 550 mākslīgās ādas, Atlas bēšā, Rock pelēkā, Okapi brūnā 
vai melnā krāsā;
kopā ar design selection salonu un sporta sēdekļiem (ar ventilāciju un bez tās) ar austām līnijām, sudraba krāsā un ar kontrastējošām šuvēm

N1F 1 212 1 212 1 212

Smalkas Nappa ādas apšuvums un apdare 
sporta sēdekļiem, priekšā:
sēdekļu centrālie paneļi, sānu spilveni, galvas balsti un centrālais roku balsts no smalkas Nappa ādas, Manganese pelēkā vai Cedar brūnā krāsā ar kontrastējošām šuvēm;
sēdekļu apšuvums Manganese pelēkā krāsā – kontrastējošas šuves Rock pelēkā krāsā;
sēdekļu apšuvums Cedar brūnā krāsā – kontrastējošas šuves Granite pelēkā krāsā

N3Q 1 279 1 279 1 279

Trīs spieķu ādas stūre ar daudzfunkciju slēdžiem plus
ar 14 daudzfunkciju taustiņiem 

1XW 171 171 171

Sporta formas ādas stūre ar trīs spieķu dizainu, ar saplacinātu apakšējo malu un daudzfunkciju slēdžiem plus
ar izteiktāku kontūru stūres ratu; ar 14 daudzfunkciju taustiņiem

2PF 300 300 300

Trīs spieķu ādas stūre ar daudzfunkciju slēdžiem plus un stūres apsildi
ar 14 daudzfunkciju taustiņiem

tikai kopā ar 5TD vai 5MB, vai 5TL, vai 7TL un N1F vai N3Q un 1XW vai 1XP, vai 2PF;

kopā ar PFK, tikai kopā ar 5TG

nav pieejams kopā ar Q4Q

1XP 384 384 384

Papildu aprīkojums
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Cena EUR ar PVNAprīkojuma / dizaina pakas

edition one
melnas krāsas stila paka;
sānu spoguļu korpusi melnā krāsā;
Audi gredzeni un emblēmas melnā krāsā;
priekšējais spoileris melnā krāsā;
LED Audi gredzeni iekāpšanas augstumā

A5 Coupé modelim:
jumts mirdzoši melnā krāsā;
sportisks aizmugurējais spoileris melnā krāsā;
dekoratīvā Audi gredzenu uzlīme sānos;

A5 Sportback modelim:
RS5 aizmugurējais spoileris melnā krāsā;
dekoratīvā Audi gredzenu uzlīme uz aizmugurējām durvīm;

tikai kopā ar

PFK - - 970

S line salons WQS 684

design selection salons WK8 346

Bremžu suporti, sarkanā krāsā 
priekšējo un aizmugurējo bremžu suporti sarkanā krāsā

PC2 373

Ambient apgaismojuma paka QQ1 284

Kontūru/Ambient apgaismojuma paka (daudzkrāsainā ar vadību) QQ2 397

Matricas LED priekšējie lukturi un LED aizmugurējie lukturi 
Pakā ietilpst:
Matricas LED priekšējie lukturi ar dinamiskiem virzienrādītājiem;
LED aizmugurējie lukturi ar dinamiskiem virzienrādītājiem

PXC 1 301

Matricas LED priekšējie lukturi ar Audi lāzera gaismām, LED aizmugurējie lukturi 
Pakā ietilpst:
Matricas LED priekšējie lukturi ar Audi lāzera gaismām, LED aizmugurējie lukturi, dinamiskais gaismas motīvs un dinamiskie virzienrādītāji;
LED aizmugurējie lukturi, dinamiskais gaismas motīvs un dinamiskie virzienrādītāji;
priekšējo lukturu tīrīšanas sistēma

PXB 2 253

Papildu aprīkojums
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Cena EUR ar PVNAprīkojuma / dizaina pakas

Audi Sport vieglmetāla alumīnija diski ar piecu spieķu rotora dizainu matēta titāna krāsā, ar spīdīgu malu,
izmērs 9 J x 20, riepas 265/30 R20

F27 3 623

Audi Sport vieglmetāla alumīnija diski ar piecu V veida spieķu zvaigznes dizainu matēta titāna krāsā, ar spīdīgu malu,
izmērs 9 J x 20, riepas 265/30 R20

42H 3 623

Audi Sport vieglmetāla alumīnija diski ar piecu dubultspieķu poligona dizainu spīdīgi melnā antracīta krāsā, ar spīdīgu malu,
izmērs 9 J x 20, riepas 265/30 R20

45Y 3 623

Sporta balstiekārta
ar stingrākiem atsperu un amortizatoru regulējumiem labākam kontaktam ar ceļu un sportiskākai vadāmībai

1BE 384

Balstiekārta ar pielāgojamiem amortizatoriem 1BL 1 166

Sporta sēdekļi priekšā
ar manuālu sēdekļa augstuma, pozīcijas uz priekšu/atpakaļ, sēdekļa un atzveltnes leņķa regulēšanu; 
galvas balsta augstums un drošības jostas augstums; 
ar īpašas formas sēdekļu sānu spilveniem labākam sānu atbalstam pagriezienos un izbīdāmu augšstilbu balstu

Q1D 424

S sporta sēdekļi priekšā 
īpašas formas sēdekļu sānu spilveni labākam sānu atbalstam pagriezienos;
izbīdāms augšstilbu balsts;
atzveltnes sānu spilvena pneimatiska regulēšana;
pneimatiska jostasvietas atbalsta regulēšana ar masāžas funkciju;
integrēti galvas balsti, priekšā;
S emblēmas uz priekšējo sēdekļu atzveltnēm
ar romba rakstu

Q4Q 1 048

Akcenta virsmas, melna stikla izskats

pieejams tikai dzinējiem ar jaudu virs 140 kW

tikai kopā ar WK8 vai WQS un PC2 un QQ1 vai QQ2, un PXB vai PXC, un F27 vai 42H vai 45Y, un 1BE vai 1BL, un Q1D vai Q4Q, un GT6;

pieejams tikai District metāliski zaļā, Daytona perlamutra pelēkā un Quantum pelēkā virsbūves krāsā

GT6 204

Papildu aprīkojums
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Audi A5 Coupé izmēri



39www.audi.lv

Audi A5 Sportback tehniskie dati
Benzīna dzinēji

Dzinēja tips 40 g-tron 40 TFSI S tronic 45 TFSI quattro S tronic

Cilindri / motora tilpums (cm3) 4 / 1984 4 / 1984 4 / 1984

Pārnesumkārba, piedziņas veids 7 / S tronic 7 / S tronic 7 / S tronic / quattro

Maksimālā jauda, kW/ZS 120 / 170 140 / 190 180 / 245

Maksimālais griezes moments, Nm pie apgr./min 270/1650 - 4400 320 / 1450 - 4200 370 / 1600 - 4300 

Svari / tilpumi

Pašmasa, kg 1650 1565 1645

Pilna masa, kg 2130 2065 2150

Pieļaujamā slodze uz jumtu/pieļaujamais svars uz slodzes punktu, kg 90/80 90/80 90/80

Piekabes masa, kg, bez bremzēm 750 750 750

Degvielas tvertnes ietilpība, aptuveni, l (CNG tvertnes ietilpība kg) 7 (17.3) 54 58

Bagāžas nodalījuma ietilpība, l 390 465 465

Pagrieziena diametrs, aptuveni, m 11.7 11.7 11.7

Veiktspēja / patēriņš

Maksimālais ātrums, km/h 224 241 250

Paātrinājums 0-100 km/st sek. 8.4 7.5 6

Basis advanced S line Basis advanced S line Basis advanced S line

Degvielas patēriņš pēc NEDC metodes, l/100 km (kg/ 100 km g-tron modeļiem)

pilsētā  5.3 - 5.0  5.3 - 5.0  5.3 - 5.0 7.7-7.4 7.4–7.7  7.4–7.7 8.6–8.4 8.6 8.6

ārpus pilsētas 3.4 - 3.1 3.4 - 3.1 3.4 - 3.1 5.1-4.7 5.1–4.7 5.1–4.7  5.7–5.1 5.7–5.5 5.7–5.5

kombinētajā ciklā 4.1 - 3.8 4.1 - 3.8 4.1 - 3.8 5.9-5.8 5.9–5.8 5.9–5.8 6.8–6.3  6.8–6.6 6.8–6.6

CO₂ izmeši kombinētajā ciklā pēc NEDC metodes, g/km 111-103 111-103 111-103 137-131 137–132 137–132 153–144 153–150 153–150

Degvielas patēriņš pēc WLTP metodes, l/100 km (kg/ 100 km g-tron modeļiem)

kombinētajā ciklā 4.9 - 4.4 4.9 - 4.4 4.9 - 4.4 7.4-6.7 7.4–6.7 7.4–6.7 8.0–7.3 8.0–7.6 8.0–7.6

CO₂ izmeši kombinētajā ciklā pēc WLTP metodes, g/km 134-120 134-120 134-120 168-152 168–152 169–153 181–165 181–172 182–172

Emisijas standarts Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

    * Uzrādītie degvielas patēriņa un CO2 emisiju dati noteikti saskaņā ar NEDC procedūru, Eiropas Padomes direktīvas 80/1268/EEK aktuālajā redakcijā. ** Degvielas patēriņš un CO2 izmešu daudzums svārstās atkarībā no uzstādīto riepu/disku izmēra. 
*** Uzrādītā tehniskā informācija ir informatīva rakstura un var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma

TFSI benzīna dzinējs ar tiešo degvielas iesmidzināšanu, turbokompresoru

TDI dīzeļa dzinējs ar Common Rail iesmidzināšanas sistēmu un turbokompresoru

 CNG Saspiestā dabasgāze — dabasgāze saspiestā veidā

quattro pastāvīgā visu riteņu piedziņa

 S tronic pārnesumkārba ar dubultā sajūga tehnoloģiju

 tiptronic automātiskā pārnesumkārba
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Audi A5 Sportback tehniskie dati
Dīzeļdzinēji

Dzinēja tips 35 TDI S tronic 40 TDI S tronic 40 TDI quattro S tronic 45 TDI quattro

Cilindri / motora tilpums (cm3) 4 / 1968 4 / 1968 4 / 1968 6 / 2967

Pārnesumkārba, piedziņas veids 7 / S tronic 7 / S tronic 7 / S tronic / quattro 8 / tiptronic / quattro 

Maksimālā jauda, kW/ZS 120 / 163 140 / 190 140 / 190 170 /231

Maksimālais griezes moments, Nm pie apgr./min 380/1500 - 2750 400/1750 - 3000  400/1750 - 3000  500/1750 - 3250

Svari / tilpumi

Pašmasa, kg 1600 1595 1680 1775

Pilna masa, kg 2120 2125 2200 2310

Pieļaujamā slodze uz jumtu/pieļaujamais svars uz slodzes punktu, kg 90/80 90/80 90/80 90/80

Piekabes masa, kg, bez bremzēm 750 750 750 750

Degvielas tvertnes ietilpība, aptuveni, l (CNG tvertnes ietilpība kg) 40 40 58 58

Bagāžas nodalījuma ietilpība, l 465 465 465 465

Pagrieziena diametrs, aptuveni, m 11.7 11.7 11.7 11.7

Veiktspēja / patēriņš

Maksimālais ātrums, km/h 226 241 235 250

Paātrinājums 0-100 km/st sek. 8.4 7.9 7.6 6.1

Basis advanced S line Basis advanced S line Basis advanced S line Basis advanced S line

Degvielas patēriņš pēc NEDC metodes, l/100 km (kg/ 100 km g-tron modeļiem)

pilsētā 4.5–4.2  4.5–4.3  4.5–4.3 5.1–4.8 5.1–4.8 5.1–4.8 5.9–5.6 5.9–5.6 5.9–5.6 6.8–6.5 6.8 6.8

ārpus pilsētas 3.9–3.4 3.9–3.5  3.9–3.5  4.2–3.8 4.2–3.8 4.2–3.8 4.8–4.4 4.8–4.5 4.8–4.5 4.6–4.3 4.6–4.5 4.6–4.5

kombinētajā ciklā  4.1–3.7 4.1–3.8 4.1–3.8 4.5–4.2 4.5–4.2 4.5–4.2  5.2–4.8 5.2–4.9 5.2–4.9 5.4–5.1  5.4–5.3  5.4–5.3

CO₂ izmeši kombinētajā ciklā pēc NEDC metodes, g/km 108–98 108–99 108–99 119–109 119-110 119-110 138–128 138–129 138–129 143–134 143–141 143–141

Degvielas patēriņš pēc WLTP metodes, l/100 km (kg/ 100 km g-tron modeļiem)

kombinētajā ciklā 5.7–5.1 5.7–5.1 5.7–5.2 5.9–5.1 5.9–5.2 5.9-5.2 6.4–5.7 6.4–5.8 6.4–5.8  7.3–6.5  7.3–6.9  7.3–6.9

CO₂ izmeši kombinētajā ciklā pēc WLTP metodes, g/km 150–132 150–135  150–135 155–134 155–136 156–137 168–150 168–152 168–153 190–170 190–180 190–180

Emisijas standarts Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

TFSI benzīna dzinējs ar tiešo degvielas iesmidzināšanu, turbokompresoru

TDI dīzeļa dzinējs ar Common Rail iesmidzināšanas sistēmu un turbokompresoru

 CNG Saspiestā dabasgāze — dabasgāze saspiestā veidā

quattro pastāvīgā visu riteņu piedziņa

 S tronic pārnesumkārba ar dubultā sajūga tehnoloģiju

 tiptronic automātiskā pārnesumkārba

    * Uzrādītie degvielas patēriņa un CO2 emisiju dati noteikti saskaņā ar NEDC procedūru, Eiropas Padomes direktīvas 80/1268/EEK aktuālajā redakcijā. ** Degvielas patēriņš un CO2 izmešu daudzums svārstās atkarībā no uzstādīto riepu/disku izmēra. 
*** Uzrādītā tehniskā informācija ir informatīva rakstura un var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma
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Audi A5 Coupé tehniskie dati
Benzīna dzinēji

Dzinēja tips 40 TFSI S tronic 45 TFSI quattro S tronic

Cilindri / motora tilpums (cm3) 4 / 1984 4 / 1984

Pārnesumkārba, piedziņas veids 7 / S tronic 7 / S tronic / quattro

Maksimālā jauda, kW/ZS 140 / 190 180 / 245

Maksimālais griezes moments, Nm pie apgr./min 320/1450 - 4200 370/1600 - 4300

Svari / tilpumi

Pašmasa, kg 1530 1605

Pilna masa, kg 1965 2035

Pieļaujamā slodze uz jumtu/pieļaujamais svars uz slodzes punktu, kg 75/80 75/80

Piekabes masa, kg, bez bremzēm 750 750

Degvielas tvertnes ietilpība, aptuveni, l 54 58

Bagāžas nodalījuma ietilpība, l 450 450

Pagrieziena diametrs, aptuveni, m 11.5 11.5

Veiktspēja / patēriņš

Maksimālais ātrums, km/h 241 250

Paātrinājums 0-100 km/st sek. 7.3 5.8

Basis advanced S line Basis advanced S line

Degvielas patēriņš pēc NEDC metodes, l/100 km

pilsētā 7.4–7.7 7.4–7.7 7.4–7.7 8.6–8.4 8.6 8.6

ārpus pilsētas 5.1–4.7 5.1–4.7 5.1–4.7 5.6–5.2 5.6–5.5 5.6–5.5

kombinētajā ciklā 5.9–5.8 5.9–5.8 5.9–5.8 6.7–6.4 6.7–6.6 6.7–6.6

CO₂ izmeši kombinētajā ciklā pēc NEDC metodes, g/km 136–131 136–132 136–132 152–145 152–150 152–150

Degvielas patēriņš pēc WLTP metodes, l/100 km

kombinētajā ciklā 7.3–6.5 7.3–6.6 7.3–6.6  7.9–7.2 7.9–7.5 7.9–7.5

CO₂ izmeši kombinētajā ciklā pēc WLTP metodes, g/km 165–148 165–150 166–150 179–164 179–170 179–170

Emisijas standarts Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

TFSI benzīna dzinējs ar tiešo degvielas iesmidzināšanu, turbokompresoru

TDI dīzeļa dzinējs ar Common Rail iesmidzināšanas sistēmu un turbokompresoru

quattro pastāvīgā visu riteņu piedziņa

 S tronic pārnesumkārba ar dubultā sajūga tehnoloģiju

 tiptronic automātiskā pārnesumkārba

    * Uzrādītie degvielas patēriņa un CO2 emisiju dati noteikti saskaņā ar NEDC procedūru, Eiropas Padomes direktīvas 80/1268/EEK aktuālajā redakcijā. ** Degvielas patēriņš un CO2 izmešu daudzums svārstās atkarībā no uzstādīto riepu/disku izmēra. 
*** Uzrādītā tehniskā informācija ir informatīva rakstura un var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma
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Audi A5 Coupé tehniskie dati
Dīzeļdzinēji

Dzinēja tips 35 TDI S tronic 40 TDI S tronic 40 TDI quattro S tronic 45 TDI quattro tiptronic

Cilindri / motora tilpums (cm3) 4 / 1968 4 / 1968 4 / 1968 6 / 2967

Pārnesumkārba, piedziņas veids 7 / S tronic 7 / S tronic 7 / S tronic / quattro 8 / tiptronic / quattro

Maksimālā jauda, kW/ZS 120 / 163 140 / 190 140 / 190 170 / 231

Maksimālais griezes moments, Nm pie apgr./min 380/1500 - 2750 400/1750 - 3000   400/1750 - 3000 500/1750 - 3250

Svari / tilpumi

Pašmasa, kg 1565 1565 1645 1735

Pilna masa, kg 2010 2015 2085 2200

Pieļaujamā slodze uz jumtu/pieļaujamais svars uz slodzes punktu, kg 75/80 75/80 75/80 75/80

Piekabes masa, kg, bez bremzēm 750 750 750 750

Degvielas tvertnes ietilpība, aptuveni, l 40 40 58 58

Bagāžas nodalījuma ietilpība, l 450 450 450 450

Pagrieziena diametrs, aptuveni, m 11.5 11.5 11.5 11.5

Veiktspēja / patēriņš  

Maksimālais ātrums, km/h 210 210 210 250

Paātrinājums 0-100 km/st sek. 8.2 7.7 7.4 6.0

Basis advanced S line Basis advanced S line Basis advanced S line Basis advanced S line

Degvielas patēriņš pēc NEDC metodes, l/100 km

pilsētā 4.5–4.2 4.5–4.3 4.5–4.3 5.1–4.8 5.1–4.8 5.1–4.8 5.9–5.6 5.9–5.6 5.9–5.6  6.8–6.5 6.8 6.8

ārpus pilsētas 3.8–3.4 3.8–3.5 3.8–3.5 4.2–3.8 4.2–3.8 4.2–3.8 4.8–4.4 4.8–4.4 4.8–4.4  4.6–4.3 4.6–4.5 4.6–4.5

kombinētajā ciklā 4.1–3.7 4.1–3.8 4.1–3.8 4.5–4.2 4.5–4.2 4.5–4.2 5.2–4.8 5.2–4.8 5.2–4.8 5.4–5.1  5.4–5.3  5.4–5.3

CO₂ izmeši kombinētajā ciklā pēc NEDC metodes, g/km 107–98 107–98 107–98 118–109 118–110 118–110 137–128 137–129 137–129 142–134 142–141 143–141

Degvielas patēriņš pēc WLTP metodes, l/100 km

kombinētajā ciklā  5.6–5.0  5.6–5.1  5.6–5.1 5.8–5.1 5.8–5.1 5.8–5.1 6.3–5.7  6.3–5.7 6.3–5.7 7.1–6.5 7.1–6.8  7.3–6.9

CO₂ izmeši kombinētajā ciklā pēc WLTP metodes, g/km 147–131 147–133  148–133 152–133 152–134 152–135 166–148 166–150 166–150 187–169 187–177  190–180

Emisijas standarts Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

TFSI benzīna dzinējs ar tiešo degvielas iesmidzināšanu, turbokompresoru

TDI dīzeļa dzinējs ar Common Rail iesmidzināšanas sistēmu un turbokompresoru

quattro pastāvīgā visu riteņu piedziņa

 S tronic pārnesumkārba ar dubultā sajūga tehnoloģiju

 tiptronic automātiskā pārnesumkārba

    * Uzrādītie degvielas patēriņa un CO2 emisiju dati noteikti saskaņā ar NEDC procedūru, Eiropas Padomes direktīvas 80/1268/EEK aktuālajā redakcijā. ** Degvielas patēriņš un CO2 izmešu daudzums svārstās atkarībā no uzstādīto riepu/disku izmēra. 
*** Uzrādītā tehniskā informācija ir informatīva rakstura un var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma



43www.audi.lv

Kontakti

Møller Auto Lidosta

Rīgā, Kalnciema ielā 170a

+371 67 097 188

lidosta@moller.lv

www.mollerautolidosta.audi.lv

Møller Auto Rīga 
Audi Sport dīleris 

Rīgā, S. Eizenšteina ielā 10

+371 67 097 107

riga@moller.lv

www.mollerautoriga.audi.lv


