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Massasta erottuminen on helpompaa kuin voisi kuvitella. Siihen tarvitaan vain uuden Audi A5:n selkeä muotokieli. 

Kennokuvioitu jäähdyttimensäleikkö, konepellin alapuolelle sijoitetut erottuvat ilmanottoaukot sekä leveät ilman- 

ottoaukot yhdessä kiiltävän mustien elementtien kanssa tekevät keulan ilmeestä urheilullisemman. Takaosan 

suorakaiteenmuotoiset pakoputkenpäät ja muodoltaan erottuva puskuri vetävät katseet puoleensa.

Voimakkaita yksityiskohtia, järjestelmien äly-

kästä yhteistoimintaa, mukaansa tempaavaa 

urheilullisuutta. Koe muotoilu, tekniikka ja 

suorituskyky Audin mittapuun mukaan. Kaikki 

nämä yhdistyvät uusien Audi A5- ja S5-mallien 

yksilöllisyydessä.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 34.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita.  
Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä. 

Helppoa
kuin mikä.

 Huomion 
 herättäminen?
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Uuden Audi A5:n urheilullisuus tekee vaikutuksen – jo ensim-

mäisestä ajokokemuksesta lähtien. Matalan kattolinjan ja 

dynaamisen kylkilinjan ansiosta tämän Sportbackin ilme  

vaikuttaa puoleensavetävän keveältä. Ilmettä täydentävät  

uudelleenmuotoillut, keskeltä korostetut helmalistat, jotka 

korostavat urheilullisuutta. Erottuvat lokasuojat tuovat  

20-tuumaiset alumiinivanteet upeasti esiin.

 Ihastuttavaa
 muotoilua.

Upeaa
ajetta-

vuutta.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 34.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita.  
Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä. 
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Ei
ole

tarpeen.

Kompromissi?

Edistyksellistä muotoilua niin sisätiloissa kuin 

ulkopuolellakin: uuden Audi A5:n leveää ta-

kaosaa on korostettu alumiininvärisellä matta-

pintaisella somistelistalla (Business S line 

-malleissa). Sisätiloissa valitsee lumoava tilan 

tuntu, joka on uudelleenmuotoillun keskikon-

solin sekä monivärisen led-valoilla toteutetun 

laajennetun LED-sisävalopaketin (lisävaruste) 

ansiota. Lisävarusteena saatavilla olevan 

Design selection -sisätilapaketin värimaailman 

Okapi-ruskea antaa sisätilojen laadukkaille 

materiaaleille kontrastia ja luonnetta.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 34. Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. 
Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä. 
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Ilo
silmälle.

 Kaunis
 ulkomuoto.

Houkuttelevan dynaaminen: uuden Audi  

A5 Cabrioletin terävälinjainen muotoilu.  

Etukulmien suurten ilmanottoaukkojen sekä 

konepellin alapuolelle sijoitettujen ilmanot-

toaukkojen ansiosta keulan ilme on erittäin  

urheilullinen ja voimakas. Muotoilun täydentä-

vät takaosan suorakaiteenmuotoiset pakoput-

kenpäät. Iloa silmälle tarjoavat neljä kattoväriä, 

joista voit valita oman makusi mukaan. Katon 

voi avata ajon aikana nopeuteen 50 km/h saakka 

15 sekunnissa ja sulkea 18 sekunnissa.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 34.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. 
Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta 
www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä. 9

Audi A5 Cabriolet



Ilo
silmälle.

 Kaunis
 ulkomuoto.

Houkuttelevan dynaaminen: uuden Audi  

A5 Cabrioletin terävälinjainen muotoilu.  

Etukulmien suurten ilmanottoaukkojen sekä 

konepellin alapuolelle sijoitettujen ilmanot-

toaukkojen ansiosta keulan ilme on erittäin  

urheilullinen ja voimakas. Muotoilun täydentä-

vät takaosan suorakaiteenmuotoiset pakoput-

kenpäät. Iloa silmälle tarjoavat neljä kattoväriä, 

joista voit valita oman makusi mukaan. Katon 

voi avata ajon aikana nopeuteen 50 km/h saakka 

15 sekunnissa ja sulkea 18 sekunnissa.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 34.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. 
Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta 
www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä. 9

Audi A5 Cabriolet



Näe,

mitä muut
eivät näe.

Uusi Audi A5 tuo enemmän valo pimeyteen. 

Uudelleenmuotoillut selkeälinjaiset Matrix LED 

-ajovalot tekevät vaikutuksen mukautuvalla  

valaistuksellaan. Lisävarusteena saatavan Audin 

laservalon pidemmän kantavuuden ansiosta 

näet paljon pidemmälle. Erityisenä kohokohta-

na ovat keulassa ja takana dynaaminen Coming 

Home-/Leaving Home -valotoiminto.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat 
tiedot alkaen sivulta 34. Kuvissa näkyvät tai  
kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa 
olevia lisävarusteita. Yksityiskohtaiset tiedot  
vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta 
www.audi.com tai Audi-jälleenmyyjältä. 
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Ole kuin 
kotonasi.

Uusia haasteita?

Nauti innovatiivisesta tuesta, jota tarjoavat 

matkasi varrelle uuden Audi A5:n kuljettajaa 

avustavat järjestelmät. Valittavissa on laaja 

valikoima kuljettajaa avustavia järjestelmiä 

niin pitkille ajomatkoille, kaupunkiajoon kuin 

pysäköintiin. Ne tuovat myös tehokkuutta 

ennakoivaan ajoon. Nyt voit nauttia jopa 

pysäköinnistä. 

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 34.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita.  
Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä. 
¹Muista: Järjestelmät toimivat vain järjestelmärajoitusten puitteissa. Ne tukevat kuljettajaa, mutta 
vastuu ajamisesta ja riittävästä tarkkaavaisuudesta liikenteessä on aina kuljettajalla. 13
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Todellakin.

 Rennompaa
matkantekoa?

Monipuolisten kuljettajaa avustavien järjestel-

mien¹ avulla voit muodostaa tiiviisti yhteen  

pelaavan tiimin Audi A5:n kanssa. Kaupunkilii-

kenteessä saat apua poistumisvaroittimelta, 

joka auttaa välttämään huomaamatta jääneet 

vaaratilanteet. Uuden matkakumppanisi urhei-

lullisemmasta ilmeestä vastaa S line -sisätila-

paketti, joka tuo autoosi upeita mustia, alumii-

ninvärisiä ja jaloteräksisiä yksityiskohtia.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 34.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita.  
Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.  
¹Muista: Järjestelmät toimivat vain järjestelmärajoitusten puitteissa. Ne tukevat kuljettajaa, mutta 
vastuu ajamisesta ja riittävästä tarkkaavaisuudesta liikenteessä on aina kuljettajalla.
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Kaikkea
muuta.

Tiukasti rajattu?

Hyödynnä uuden Audi A5:n koko potentiaali – 

käytössäsi on functions on demand. Sen kautta 

voi ostaa autoon lisää toimintoja omien tarpei-

desi mukaan myAudi-sovelluksen¹ kautta. Voit 

käyttää älypuhelimesi tuttuja toimintoja Audi 

smartphone interfacen¹ kautta. Audi phone 

boxin¹ ansiosta voit hyödyntää langatonta la-

tausta ja puheluiden erinomaista kuuluvuutta. 

Voit myös avata Audi A5:n ovet lukituksesta 

sekä lukita ovet älypuhelimesi kautta Audi 

connect -avaimella¹ – ilman auton avainta.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä 
koskevat tiedot alkaen sivulta 34.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet 
ovat lisähintaan saatavissa olevia lisäva-
rusteita. Yksityiskohtaiset tiedot vakio-  
ja lisävarusteista saat osoitteesta 
www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.  
¹ Huomioi vastuuvapauslauseke sivulla 36.
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Intuitio?

Tärkeät 
tiedot

näkyvissä.

Enemmän aikaa keskittyä olennaiseen. Audin 

virtuaalinen mittaristo plus tekee toimintojen 

käyttämisestä erityisen helppoa mukautuvan 

käyttötapansa ja kuljettajan tarpeisiin keskit-

tyvien näyttöjensä ansiosta. Valittavissasi on 

kolme tyylikästä ulkoasua mittariston näytöll-

le: Classic, Sport tai Dynamic. Käyttö sujuu  

kätevästi korkearesoluutioisella MMI-koske-

tusnäytöllä, joka antaa akustista palautetta.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 34.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita.  
Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä. 
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Vaihteleva.

Paras
ajotapa?

Olet tulossa ohituskaistalle. Nautit matkasta. 

Sillä dynaamisen ohjauksen (lisävaruste) an-

siosta uusi Audi A5 Sportback välittää vastus-

tamattoman urheilullisuutensa suoraan tiehen. 

Voit siis nauttia ajokokemuksesta Audi drive 

selectissä tekemiesi asetusten mukaisesti:  

voit valita asetukseksi auto, comfort, dynamic, 

efficiency tai individual ja varmistaa näin oman 

ajotyylisi mukaiset asetukset.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 34.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita.  
Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä. 
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Ja nauti.

Aja.

Hyvä tunne tulee paljon muustakin kuin upeas-

ta ajotuntumasta. Se tulee myös taloudelli-

suuden kautta. Sen vuoksi Audi A5 -mallit on 

varustettu uusilla moottoreilla ja kevythybri- 

ditekniikalla. Näin voit nauttia energian tal-

teenoton tuomasta alhaisemmasta polttoai-

neenkulutuksesta, alhaisemmista päästöistä  

ja taloudellisemmasta ajosta. Uuden Audi  

A5 Cabrioletin pääntilan lämmityksen ansiosta 

voit nauttia ajomatkasta muulloinkin kuin  

kesällä.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 34.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita.  
Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä. 23
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Alkaa jo 
kadulta.

 Urheilullisuus?

Katseet puoleensa vetävä ulkomuoto. Mukaansa tempaava suorituskyky. Uudessa Audi S5 Coupéssa 

on tehokas 3,0 litran TDI-moottori, 8-vaihteinen tiptronic-vaihteisto ja jatkuva neliveto quattro. 

Yhdessä Sport differential -takatasauspyörästön kanssa quattro-neliveto mahdollistaa epätavallisen 

dynaamisen ajokokemuksen.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 34.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita.  
Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä. 
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Audi S5 Coupé



Alkaa jo 
kadulta.

 Urheilullisuus?

Katseet puoleensa vetävä ulkomuoto. Mukaansa tempaava suorituskyky. Uudessa Audi S5 Coupéssa 

on tehokas 3,0 litran TDI-moottori, 8-vaihteinen tiptronic-vaihteisto ja jatkuva neliveto quattro. 

Yhdessä Sport differential -takatasauspyörästön kanssa quattro-neliveto mahdollistaa epätavallisen 

dynaamisen ajokokemuksen.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 34.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita.  
Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä. 
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Audi S5 Coupé



Pieniä
yksityiskohtia.

Suurenmoinen 
 kokonaisuus?

Muotoilu kertoo halusta pyrkiä eteenpäin. Audi 

S5 Sportbackin ulkomuoto alkaa mattapintai-

sesta titaaninmustasta jäähdyttimensäleikös-

tä, jossa on kennomainen rakenne. Ilmettä 

täydentävät S5-spoileri, joka sijaitsee LED- 

takavalojen ja S-tyylisten kromattujen kaksois-

pakoputkien yllä. Muita yksityiskohtia ovat  

valaistut etuovien kynnyslista S-tekstillä. Ne 

kutsuvat tutustumaan tähän suurenmoiseen 

kokonaisuuteen. Astu sisään.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat 
tiedot alkaen sivulta 34. Kuvissa näkyvät tai  
kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa 
olevia lisävarusteita. Yksityiskohtaiset tiedot 
vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta 
www.audi.com tai Audi-jälleenmyyjältä. 
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Audi S5 Sportback



Pieniä
yksityiskohtia.

Suurenmoinen 
 kokonaisuus?

Muotoilu kertoo halusta pyrkiä eteenpäin. Audi 

S5 Sportbackin ulkomuoto alkaa mattapintai-

sesta titaaninmustasta jäähdyttimensäleikös-

tä, jossa on kennomainen rakenne. Ilmettä 

täydentävät S5-spoileri, joka sijaitsee LED- 

takavalojen ja S-tyylisten kromattujen kaksois-

pakoputkien yllä. Muita yksityiskohtia ovat  

valaistut etuovien kynnyslista S-tekstillä. Ne 

kutsuvat tutustumaan tähän suurenmoiseen 

kokonaisuuteen. Astu sisään.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat 
tiedot alkaen sivulta 34. Kuvissa näkyvät tai  
kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa 
olevia lisävarusteita. Yksityiskohtaiset tiedot 
vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta 
www.audi.com tai Audi-jälleenmyyjältä. 
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Audi S5 Sportback



Urheilullisuus kohtaa mukavuuden. Mukavuus kohtaa muotoilun. Uuden  

Audi S5:n S-urheiluistuimet tekevät vaikutuksen joka suhteessa: tukeva  

pito ja miellyttävä istuma-asento yhdistettynä laadukkaaseen työnjälkeen. 

Koristesaumaompeleet ja timanttikuviointi korostavat sisätilojen urheilullista 

tunnelmaa.

Kaikki
toiveet

täytetty.

Onko
vaatimuksia?

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 34.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita.  
Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä. 
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Audi S5 Cabriolet



Urheilullisuus kohtaa mukavuuden. Mukavuus kohtaa muotoilun. Uuden  

Audi S5:n S-urheiluistuimet tekevät vaikutuksen joka suhteessa: tukeva  

pito ja miellyttävä istuma-asento yhdistettynä laadukkaaseen työnjälkeen. 

Koristesaumaompeleet ja timanttikuviointi korostavat sisätilojen urheilullista 

tunnelmaa.

Kaikki
toiveet

täytetty.

Onko
vaatimuksia?

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 34.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita.  
Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä. 
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Audi S5 Cabriolet



Jotakin ihan muuta?

Valitse  
Audi exclusive.

Tee Audi S5 Sportbackista ainutlaatuinen, yhtä 

monipuolinen kuin sinä itse. Valitse Audi 

exclusive. Valitse runsaasta värivalikoimasta 

valikoidut somisteet, värillinen nahka ja yksilöl-

liset ulkovärit. Juuri kuten sinä haluat.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat  
tiedot alkaen sivulta 34. Audi exclusive on saatavissa 
lisävarusteena Audi Sport GmbH:n valikoimasta.  
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan 
saatavissa olevia lisävarusteita. Yksityiskohtaiset  
tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta 
www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä. 

01_ Nahkaverhoilu Feinnappa-nahkaa Audi exclusive Havanna-ruskeana  
merensinisin koristesaumaompelein – käyttöelementit Audi exclusive  
-nahkaa Havanna ruskeana/mustana merensinisin koristesaumaompelein –  
värilliset maalatut somistelistat Audi exclusive yösinisenä helmiäisvärinä

02_ Citrus-keltainen   03_ Catalunya-punainen metalliväri   04_ Samoa-oranssi 
metalliväri   05_ Argus-ruskea metalliväri   06_ Shiraz-punainen metalliväri   
 
07_ Audi S5 Sportback, jonka ulkovärinä on yksilöllinen Audi exclusive -väri yönsininen  
helmiäisväri – 5-kaksoispuolaiset alumiinivanteet Polygon antrasiitinmusta, kiillotetut,  
Audi Sport¹
 
Katso muita ulkovärejä osoitteesta www.audi.fi
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07

¹ Huomioi vanteiden erityisominaisuudet sivulla 35.30 31

Audi exclusive
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Valitse  
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Tee Audi S5 Sportbackista ainutlaatuinen, yhtä 

monipuolinen kuin sinä itse. Valitse Audi 

exclusive. Valitse runsaasta värivalikoimasta 

valikoidut somisteet, värillinen nahka ja yksilöl-

liset ulkovärit. Juuri kuten sinä haluat.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat  
tiedot alkaen sivulta 34. Audi exclusive on saatavissa 
lisävarusteena Audi Sport GmbH:n valikoimasta.  
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan 
saatavissa olevia lisävarusteita. Yksityiskohtaiset  
tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta 
www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä. 
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Katso muita ulkovärejä osoitteesta www.audi.fi

01

02
03

04

05

06

07

¹ Huomioi vanteiden erityisominaisuudet sivulla 35.30 31

Audi exclusive



Audi Genuine Accessories -valikoima tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia ja korostaa Audi A5:n erityis-

piirteitä. Nämä varusteet lunastavat Audin laatuvaatimukset joka päivä yhä uudelleen. Ota kaikki 

hyöty irti juuri sinun autoosi suunnitelluista ratkaisuista, jotka hämmästyttävät upealla muotoilul-

laan ja selkeällä toiminnallisuudellaan. Lisätietoja näistä varusteista ja muista parhaista paloista 

saat Audi-jälleenmyyjältä.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat 
tiedot alkaen sivulta 34. 
Audi Genuine Accessories -lisävarusteet ovat 
lisähintaan saatavissa olevia varusteita AUDI AG:n 
valikoimasta. Varusteita ei ole huomioitu ilmoi-
tettaessa auton kulutus- ja päästöarvoja. Asen-
taminen on sen vuoksi mahdollista vasta auton 
käyttöönoton jälkeen.  
¹ Huomioi vanteiden erityisominaisuudet  
sivulla 35.

Sekä että.

Toimivuus
vai muotoilu?

01_ Suksi- ja tavaraboksi – saatavissa briljantinmusta-
na tai platinanharmaana sekä koot 300 l, 360 l ja 405 l; 
käytettävissä vain erikseen hankittavan perustelineen 
yhteydessä; kattoboksilaukut – sopivat suksi- ja tava-
raboksiin, vesitiivis pohja. Saatavissa kolme kokoa: 
S (43 l), M (76 l) ja L (82 l); 5-puolaiset alumiinivan-
teet Falx, mattamustat, kiillotetut¹, koko 9 J x 20.  
Ulkopeilien kotelot – hiilikuitua, lisävarusteena suoraan 
tehtaalta tai jälkiasennettuna Audi-jälleenmyyjältä.
 
02_ Tervetulo-LED – heijastaa auton ovea avattaessa 
maahan Audin renkaat. Saatavissa kahden LEDin setti 
eteen ja taakse.
 
03_ Tuoksuannostelija Audi Singleframe – tuo miel-
lyttävää tuoksua auton sisätiloihin, tuoksun voimak-
kuutta voi säätää. Saatavissa kolme eri tuoksua. Täy-
tettävissä uudelleen ja helppo kiinnittää ilmasuutti- 
men ripoihin.
 
04_ Turvaistuin Dualfix I-SIZE – pienille matkustajille 
vastasyntyneestä aina 105 cm:n pituuteen saakka. 
360 asteen kääntömahdollisuus helpottaa lapsen 
asettumista turvaistuimeen ja siitä nousemista sekä 
istuimen käyttämistä joustavasti selkä tai kasvot 
menosuuntaan. Turvaistuin kiinnitetään ISOFIX-kiinni-
tyksellä.
 
05_ Kumimatot – mittatarkat, valmistettu kestävästä 
ja 100-prosenttisesti kierrätetystä kumista.

01

02

04 05

03

Lisätietoa saa lisävarusteluet-
telosta www.audi.fi ja Audi- 
jälleenmyyjältä.
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Audi Genuine Accessories



Audi Genuine Accessories -valikoima tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia ja korostaa Audi A5:n erityis-

piirteitä. Nämä varusteet lunastavat Audin laatuvaatimukset joka päivä yhä uudelleen. Ota kaikki 

hyöty irti juuri sinun autoosi suunnitelluista ratkaisuista, jotka hämmästyttävät upealla muotoilul-

laan ja selkeällä toiminnallisuudellaan. Lisätietoja näistä varusteista ja muista parhaista paloista 

saat Audi-jälleenmyyjältä.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat 
tiedot alkaen sivulta 34. 
Audi Genuine Accessories -lisävarusteet ovat 
lisähintaan saatavissa olevia varusteita AUDI AG:n 
valikoimasta. Varusteita ei ole huomioitu ilmoi-
tettaessa auton kulutus- ja päästöarvoja. Asen-
taminen on sen vuoksi mahdollista vasta auton 
käyttöönoton jälkeen.  
¹ Huomioi vanteiden erityisominaisuudet  
sivulla 35.
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02_ Tervetulo-LED – heijastaa auton ovea avattaessa 
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tettävissä uudelleen ja helppo kiinnittää ilmasuutti- 
men ripoihin.
 
04_ Turvaistuin Dualfix I-SIZE – pienille matkustajille 
vastasyntyneestä aina 105 cm:n pituuteen saakka. 
360 asteen kääntömahdollisuus helpottaa lapsen 
asettumista turvaistuimeen ja siitä nousemista sekä 
istuimen käyttämistä joustavasti selkä tai kasvot 
menosuuntaan. Turvaistuin kiinnitetään ISOFIX-kiinni-
tyksellä.
 
05_ Kumimatot – mittatarkat, valmistettu kestävästä 
ja 100-prosenttisesti kierrätetystä kumista.
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Lisätietoa saa lisävarusteluet-
telosta www.audi.fi ja Audi- 
jälleenmyyjältä.
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Audi Genuine Accessories



Tärkeä ohje

Vanteiden erityisominaisuudet: Kokonaan tai osittain kiillotettuja alumiinivanteita ei ole hyvä käyttää talviolosuh-
teissa. Näiden vanteiden pinnassa ei ole valmistuksesta johtuen riittävää korroosiosuojaa, joten tiesuola tai vastaava 
saattaa vaurioittaa vanteita pysyvästi.

Tietyn renkaan tilaaminen ei ole mahdollista. 
Tiedustele maakohtaisia rengasvaihtoehtoja Audi-jälleenmyyjältä.

Rengasparametrien luokitus

Taulukossa on ilmoitettu Audi A5 Coupén, A5 Sportbackin ja A5 Cabrioletin, S5 Coupén, S5 Sportbackin ja  
S5 Cabrioletin eri rengaskoolle polttoaineen taloudellisuusluokka, märän kelin luokka ja ulkoisen rengasmelun  
luokka.

Rengaskoko Polttoaineen 
taloudellisuusluokka

Märän kelin luokka Ulkoisen rengasmelun 
luokitus

Kesärenkaat 225/50 R 17 B–C A–B 68–72 –

245/40 R 18 B–E A–B 70–72

255/35 R 19 E A–B 66–73 –

265/30 R 20 E A–C 71–73

Esitteessä kuvatun Audi A5 Coupén varusteet (sivut 1–17):
Ulkoväri: District-vihreä metalliväri
Vanteet: 5-kaksoispuolainen alumiinivanne Polygon, kiiltävä antrasiitinmusta, kiillotettu, Audi Sport¹, ²
Istuimet/istuinverhoilut: urheiluetuistuimet Frequency Alcantaraa / mustaa nahkaa kivenharmain 
koristesaumaompelein
Somistelistat: Ellipse-alumiini, harmaa
Muut varusteet: edition one, sisätilojen S line -paketti

Esitteessä kuvatun Audi A5 Sportbackin varusteet (sivut 4 –33):
Ulkoväri: Quantum-harmaa
Vanteet: 5-kaksoispuolainen alumiinivanne Polygon, kiiltävä antrasiitinmusta, kiillotettu, Audi Sport¹, ²
Istuimet/istuinverhoilut: urheiluetuistuimet nahkaa/keinonahkaa Okapi-ruskea teräksenharmain terein 
ja koristesaumaompelein
Somistelistat: tammi, luonnonvaalea
Muut varusteet: S line, Musta Optiikka -paketti, sisätilojen design selection -paketti

Esitteessä kuvatun Audi A5 Cabrioletin varusteet (sivut 8–23):
Ulkoväri: Florett-hopea, metalliväri
Vanteet: 5-kaksoispuolainen alumiinivanne Polygon, kiiltävä antrasiitinmusta, kiillotettu, Audi Sport¹, ²
Istuimet/istuinverhoilut: urheiluetuistuimet Mangan-harmaata Feinnappa-nahkaa kivenharmain 
koristesaumaompelein ja terein
Somistelistat: tammi, luonnonvaalea
Muut varusteet: advanced, musta kangaskatto, sisätilojen design selection -paketti

Esitteessä kuvatun Audi S5 Coupén varusteet (S. 24–25):
Ulkoväri: Tango-punainen, metalliväri
Vanteet: 5-V-puolainen Star, matta titaaninvärinen, kiillotettu, Audi Sport¹, ²
Istuimet/istuinverhoilut: S-urheiluetuistuimet Rotor-harmaata Feinnappa-nahkaa kivenharmain 
koristesaumaompelein
Somistelistat: harjattu alumiini
Muut varusteet: ulkopeilien kotelot korinväriset

Esitteessä kuvatun Audi S5 Sportbackin varusteet (sivut 26–27):
Ulkoväri: Turbo-sininen
Vanteet: 5-kaksoispuolainen alumiinivanne Polygon, kiiltävä antrasiitinmusta, kiillotettu, Audi Sport¹, ²
Istuimet/istuinverhoilut: S-urheiluetuistuimet Rotor-harmaata Feinnappa-nahkaa antrasiitinvärisin 
koristesaumaompelein
Somistelistat: Carbon Atlas

Esitteessä kuvatun Audi S5 Cabrioletin varusteet (sivut 28–29):
Ulkoväri: Daytona-harmaa, helmiäisväri
Vanteet: 5-kaksoispuolainen alumiinivanne (S-Design), kontrastiharmaa, osittain kiillotettu¹
Istuimet/istuinverhoilut: S-urheiluetuistuimet Magma-punaista Feinnappa-nahkaa graniitinharmain 
koristesaumaompelein
Somistelistat: Carbon Atlas
Muut varusteet: musta kangaskatto

¹ Huomioi vanteiden erityisominaisuudet tällä sivulla. ² Audi Sport GmbH:n valikoimasta.

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

Vaihteisto 7-vaihteinen S tronic 7-vaihteinen S tronic 7-vaihteinen S tronic

Polttoaineenkulutus¹, l/100 km Sportback Sportback Sportback

yhdistetty 6,7–7,5 5,2–5,7 5,8–6,4

CO₂-päästöt¹ g/km 

yhdistetty

 

153–169

 

137–151

 

153–169

Päästönormi EU6 EU6 EU6

Malli Audi A5 45 TDI quattro (170 kW) Audi A5 50 TDI quattro (210 kW)

Vaihteisto 8-vaihteinen triptronic 8-vaihteinen triptronic

Polttoaineenkulutus¹, l/100 km Sportback Sportback

yhdistetty 6,9–7,3 7,2–7,5

CO₂-päästöt¹ g/km 

yhdistetty

 

182–191

 

188–197

Päästönormi EU6 EU6

Kaikki esitteessä mainitut korimallit ja moottoriversiot eivät ole välttämättä saatavilla Suomen markkinoilla. Tarkista korimallin saatavuus Audi-jälleenmyyjältäsi.

Selitykset

¹  Ilmoitetut kulutus- ja päästöarvot on mitattu lakisääteisten mittausmenetelmien mukaan. Alkaen 1. syyskuuta 2017 tietyt uudet autot tyyppihyväksytään henkilöautoille ja kevyille hyötyajoneuvoille  
tarkoitetun kansainvälisesti yhtenäistetyn testimenetelmän mukaisesti (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP). Kyseessä on todenmukainen testimenetelmä polttoaineenkulutuksen ja 
CO₂-päästöjen mittaamiseen. 1. syyskuuta 2018 alkaen WLTP-menetelmä korvaa vaiheittain uuden eurooppalaisen ajosyklin (NEDC). Todenmukaisten testausolosuhteiden ansiosta WLTP-menetelmän 
mukaisesti mitattu polttoaineenkulutus ja CO₂-päästöt ovat usein korkeammat kuin NEDC-menetelmän mukaisesti mitatut arvot. Lisätietoja WLTP- ja NEDC-testausmenetelmien eroista saa osoitteesta  
www.audi.de/wltp.
 Tällä hetkellä on edelleen velvollisuus ilmoittaa NEDC-arvot. Mikäli kyseessä on uusi auto, joka on tyyppihyväksytty WLTP-testausmenetelmän mukaan, NEDC-arvot määritetään WLTP-arvojen perusteella.  
WLTP-arvot voidaan haluttaessa ilmoittaa vapaaehtoisesti siihen saakka, kunnes niiden ilmoitusvelvollisuus astuu voimaan. NEDC-arvot eivät koske yksittäisiä autoja vaan on tarkoitettu eri autotyyppien 
väliseen vertailuun. Lisävarusteet ja tarvikkeet (muut osat, renkaat jne.) saattavat muuttaa oleellisia parametreja, kuten painoa, vierintävastusta ja aerodynamiikkaa, ja vaikuttaa näin sää- ja liikenneolo-
suhteiden ja yksilöllisen ajotavan myötä myös polttoaineenkulutukseen, virrankulutukseen ja CO₂-päästöihin sekä auton tehoarvoihin.

  Lisätietoja uusien henkilöautojen virallisesta polttoaineenkulutuksesta ja CO₂-päästöistä saa jälleenmyyjältä. 
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Tekniset tiedot



Tärkeä ohje

Vanteiden erityisominaisuudet: Kokonaan tai osittain kiillotettuja alumiinivanteita ei ole hyvä käyttää talviolosuh-
teissa. Näiden vanteiden pinnassa ei ole valmistuksesta johtuen riittävää korroosiosuojaa, joten tiesuola tai vastaava 
saattaa vaurioittaa vanteita pysyvästi.

Tietyn renkaan tilaaminen ei ole mahdollista. 
Tiedustele maakohtaisia rengasvaihtoehtoja Audi-jälleenmyyjältä.

Rengasparametrien luokitus

Taulukossa on ilmoitettu Audi A5 Coupén, A5 Sportbackin ja A5 Cabrioletin, S5 Coupén, S5 Sportbackin ja  
S5 Cabrioletin eri rengaskoolle polttoaineen taloudellisuusluokka, märän kelin luokka ja ulkoisen rengasmelun  
luokka.

Rengaskoko Polttoaineen 
taloudellisuusluokka

Märän kelin luokka Ulkoisen rengasmelun 
luokitus

Kesärenkaat 225/50 R 17 B–C A–B 68–72 –

245/40 R 18 B–E A–B 70–72

255/35 R 19 E A–B 66–73 –

265/30 R 20 E A–C 71–73

Esitteessä kuvatun Audi A5 Coupén varusteet (sivut 1–17):
Ulkoväri: District-vihreä metalliväri
Vanteet: 5-kaksoispuolainen alumiinivanne Polygon, kiiltävä antrasiitinmusta, kiillotettu, Audi Sport¹, ²
Istuimet/istuinverhoilut: urheiluetuistuimet Frequency Alcantaraa / mustaa nahkaa kivenharmain 
koristesaumaompelein
Somistelistat: Ellipse-alumiini, harmaa
Muut varusteet: edition one, sisätilojen S line -paketti

Esitteessä kuvatun Audi A5 Sportbackin varusteet (sivut 4 –33):
Ulkoväri: Quantum-harmaa
Vanteet: 5-kaksoispuolainen alumiinivanne Polygon, kiiltävä antrasiitinmusta, kiillotettu, Audi Sport¹, ²
Istuimet/istuinverhoilut: urheiluetuistuimet nahkaa/keinonahkaa Okapi-ruskea teräksenharmain terein 
ja koristesaumaompelein
Somistelistat: tammi, luonnonvaalea
Muut varusteet: S line, Musta Optiikka -paketti, sisätilojen design selection -paketti

Esitteessä kuvatun Audi A5 Cabrioletin varusteet (sivut 8–23):
Ulkoväri: Florett-hopea, metalliväri
Vanteet: 5-kaksoispuolainen alumiinivanne Polygon, kiiltävä antrasiitinmusta, kiillotettu, Audi Sport¹, ²
Istuimet/istuinverhoilut: urheiluetuistuimet Mangan-harmaata Feinnappa-nahkaa kivenharmain 
koristesaumaompelein ja terein
Somistelistat: tammi, luonnonvaalea
Muut varusteet: advanced, musta kangaskatto, sisätilojen design selection -paketti

Esitteessä kuvatun Audi S5 Coupén varusteet (S. 24–25):
Ulkoväri: Tango-punainen, metalliväri
Vanteet: 5-V-puolainen Star, matta titaaninvärinen, kiillotettu, Audi Sport¹, ²
Istuimet/istuinverhoilut: S-urheiluetuistuimet Rotor-harmaata Feinnappa-nahkaa kivenharmain 
koristesaumaompelein
Somistelistat: harjattu alumiini
Muut varusteet: ulkopeilien kotelot korinväriset

Esitteessä kuvatun Audi S5 Sportbackin varusteet (sivut 26–27):
Ulkoväri: Turbo-sininen
Vanteet: 5-kaksoispuolainen alumiinivanne Polygon, kiiltävä antrasiitinmusta, kiillotettu, Audi Sport¹, ²
Istuimet/istuinverhoilut: S-urheiluetuistuimet Rotor-harmaata Feinnappa-nahkaa antrasiitinvärisin 
koristesaumaompelein
Somistelistat: Carbon Atlas

Esitteessä kuvatun Audi S5 Cabrioletin varusteet (sivut 28–29):
Ulkoväri: Daytona-harmaa, helmiäisväri
Vanteet: 5-kaksoispuolainen alumiinivanne (S-Design), kontrastiharmaa, osittain kiillotettu¹
Istuimet/istuinverhoilut: S-urheiluetuistuimet Magma-punaista Feinnappa-nahkaa graniitinharmain 
koristesaumaompelein
Somistelistat: Carbon Atlas
Muut varusteet: musta kangaskatto

¹ Huomioi vanteiden erityisominaisuudet tällä sivulla. ² Audi Sport GmbH:n valikoimasta.

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

Vaihteisto 7-vaihteinen S tronic 7-vaihteinen S tronic 7-vaihteinen S tronic

Polttoaineenkulutus¹, l/100 km Sportback Sportback Sportback

yhdistetty 6,7–7,5 5,2–5,7 5,8–6,4

CO₂-päästöt¹ g/km 

yhdistetty

 

153–169

 

137–151

 

153–169

Päästönormi EU6 EU6 EU6

Malli Audi A5 45 TDI quattro (170 kW) Audi A5 50 TDI quattro (210 kW)

Vaihteisto 8-vaihteinen triptronic 8-vaihteinen triptronic

Polttoaineenkulutus¹, l/100 km Sportback Sportback

yhdistetty 6,9–7,3 7,2–7,5

CO₂-päästöt¹ g/km 

yhdistetty

 

182–191

 

188–197

Päästönormi EU6 EU6

Kaikki esitteessä mainitut korimallit ja moottoriversiot eivät ole välttämättä saatavilla Suomen markkinoilla. Tarkista korimallin saatavuus Audi-jälleenmyyjältäsi.

Selitykset

¹  Ilmoitetut kulutus- ja päästöarvot on mitattu lakisääteisten mittausmenetelmien mukaan. Alkaen 1. syyskuuta 2017 tietyt uudet autot tyyppihyväksytään henkilöautoille ja kevyille hyötyajoneuvoille  
tarkoitetun kansainvälisesti yhtenäistetyn testimenetelmän mukaisesti (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP). Kyseessä on todenmukainen testimenetelmä polttoaineenkulutuksen ja 
CO₂-päästöjen mittaamiseen. 1. syyskuuta 2018 alkaen WLTP-menetelmä korvaa vaiheittain uuden eurooppalaisen ajosyklin (NEDC). Todenmukaisten testausolosuhteiden ansiosta WLTP-menetelmän 
mukaisesti mitattu polttoaineenkulutus ja CO₂-päästöt ovat usein korkeammat kuin NEDC-menetelmän mukaisesti mitatut arvot. Lisätietoja WLTP- ja NEDC-testausmenetelmien eroista saa osoitteesta  
www.audi.de/wltp.
 Tällä hetkellä on edelleen velvollisuus ilmoittaa NEDC-arvot. Mikäli kyseessä on uusi auto, joka on tyyppihyväksytty WLTP-testausmenetelmän mukaan, NEDC-arvot määritetään WLTP-arvojen perusteella.  
WLTP-arvot voidaan haluttaessa ilmoittaa vapaaehtoisesti siihen saakka, kunnes niiden ilmoitusvelvollisuus astuu voimaan. NEDC-arvot eivät koske yksittäisiä autoja vaan on tarkoitettu eri autotyyppien 
väliseen vertailuun. Lisävarusteet ja tarvikkeet (muut osat, renkaat jne.) saattavat muuttaa oleellisia parametreja, kuten painoa, vierintävastusta ja aerodynamiikkaa, ja vaikuttaa näin sää- ja liikenneolo-
suhteiden ja yksilöllisen ajotavan myötä myös polttoaineenkulutukseen, virrankulutukseen ja CO₂-päästöihin sekä auton tehoarvoihin.

  Lisätietoja uusien henkilöautojen virallisesta polttoaineenkulutuksesta ja CO₂-päästöistä saa jälleenmyyjältä. 
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Tekniset tiedot



Vastuuvapauslauseke koskien myAudi-sovellusta

Saatavuus vaihtelee maan mukaan. Yhteensopiva alkaen Apple iOS 10.0.0 
ja Android 6. Etukäteen tehtävä rekisteröinti osoitteessa www.audi.com/
myaudi. Edellyttää aktiivista WLAN-yhteyttä älypuhelimen ja Audi MMI 
-järjestelmän välillä, jotta voidaan käyttää Audi connect -palveluja, kuten 
Online Media Streaming ja kalenteri.

Vastuuvapauslauseke koskien Audi smartphone 
interfacea

Audi ei pysty vaikuttamaan siihen, mitä sovelluksia Audi smartphone inter-
facen kautta näytetään. Sovelluksien sisältö ja toiminnot ovat kulloisenkin 
palveluntarjoajan vastuulla. Tiedot saatavuudesta Audi-jälleenmyyjältä. 
Tiedot yhteensopivista matkapuhelimista saat Audi-jälleenmyyjältä.

Vastuuvapauslauseke koskien Audi phone boxia

Tiedot yhteensopivista matkapuhelimista saat Audi-jälleenmyyjältä tai 
internetosoitteesta www.audi.fi/bluetooth. 

Tietoja koskien Audi connect Navigation & 
Infotainment -palveluja käytettäessä kiinteästi autoon 
asennettua SIM-korttia.

Audi connectin tukemien palvelujen käyttö on mahdollista vain lisävarus-
teena saatavan navigointijärjestelmän yhteydessä. Audi connect -palvelut 
toimittaa AUDI AG/Importeure. Audi connect -palvelujen edellyttämä  
datayhteys muodostetaan autoon kiinteästi asennetun SIM-kortin avulla 
matkapuhelinoperaattorin toimesta. Datayhteyden kustannukset sisälty-
vät Audi connect -palvelujen hintaan. Tästä poikkeuksena ovat muun 
muassa WLAN Hotspotin datayhteys, Online Radio -palvelun käyttö, hybri-
diradio sekä muut Audi Smartphone -sovelluksen kautta tarjottavat palve-
lut. WLAN Hotspotin, Online Radio -palvelun, hybridiradion ja muiden Audi 
Smartphone sovelluksen tarjottavien palvelujen datayhteys on toteutettu 
autoon kiinteästi asennetun SIM-kortin ja Audin palveluntarjoajan edulli-
sen datatariffin avulla. Lisätietoja tariffeista ja yhteyden tilaamisesta saa 
osoitteesta my.audi.com/myaudi.

Audi connect Navigation & Infotainment -palvelujen käytettävyys on maa-
kohtaista. Palvelut ovat käytettävissä vähintään vuoden ajan auton toimi-
tuspäivästä lukien. Jos Audi connect -palvelut perustuvat kolmannen osa-
puolen tuottamiin palveluihin, jatkuvaa käytettävyyttä ei voida taata, sillä 
se on kolmannen osapuolen vastuulla. 24 kuukauden kuluttua auton käyt-
töönotosta Audi connect -palvelujen käyttöoikeus jatkuu maksutta yhden 
12 kuukauden jakson ajan. Jos et halua ottaa käyttöön käyttöoikeuden jat-
koa, ilmoita siitä meille kirjallisesti osoitteeseen: 
 
AUDI AG 
Kundenbetreuung Deutschland 
85045 Ingolstadt 
Sähköposti: kundenbetreuung@audi.de 
Puh.: +49 800 28347378423 
 
Lisätietoja Audi connect -palvelujen tilauksen jatkamisesta Audi-jälleen-
myyjältä. Audi connect mahdollistaa automallin mukaan pääsyn Googlen 
palveluihin. Jatkuvaa käyttöä ei voida taata, vaan se määräytyy Googlen 
mukaan. Lisätietoja Audi connectista saa osoitteesta www.audi.com/connect 
ja Audi-jälleenmyyjältä; tietoa maksun muodostumisesta saa omalta mat-
kapuhelinoperaattorilta.

Vastuuvapauslauseke koskien Audi connect Safety & 
Service -palvelua ja auton ohjausta

Palvelut tarjotaan autoon kiinteästi asennetun SIM-kortin kautta. Datayh-
teyden kustannukset sisältyvät Audi connect Safety & Service -palvelun 
hintaan. Audin tarjoamat palvelut ovat käytettävissä vain Audin valitseman 
matkapuhelinoperaattorin matkapuhelinverkon alueella. Lisätietoja palve-
lujen toimivuudesta eri maissa sekä Audi connect -palvelujen käyttöjaksosta 
saa Audi-jälleenmyyjältä. Audi connectin auton toimintojen ohjauspalvelut 
ovat käytettävissä maksutta kolmen vuoden ajan. Voimassaoloaikaa voidaan 
jatkaa maksusta.

Lisätietoa:  
Palveluissa saattaa esiintyä häiriöitä, jotka johtuvat ylivoimaisen esteen  
aiheuttamasta Force majeure -tilanteesta tai viranomaisten määräyksestä 
tai teknisestä tai muusta toimenpiteestä, joka johtaa AUDI AG:n, muiden 
toimittajien tai verkko-operaattorin laitteistojen määräystenmukaiseen 
operaatioon (esim. huoltoon, korjaukseen, järjestelmäkohtaiseen ohjelmis-
topäivitykseen, laajennuksiin). AUDI AG pyrkii kaikin keinoin varmistamaan, 
että tällaiset häiriöt korjataan tai pyritään korjaamaan viipymättä.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 34.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita.  
Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä. 
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Esitteessä voi olla kuvattuna malleja, varusteita ja palveluja, jotka eivät sisälly kaikkien maiden tuontiohjelmaan. Kuvien autoissa  
saattaa lisäksi olla varusteita, jotka eivät sisälly niihin vakiona. Mallistoa, autojen ulkonäköä, suorituskykyä, mittoja, painoja, polttoai-
neenkulutusta jne. koskevat tiedot perustuvat julkaisuhetken tietoihin. Oikeus kuvien värien ja muotojen poikkeamiin sekä virheisiin  
ja painovirheisiin pidätetään. Oikeus muutoksiin pidätetään. Jälkipainos, myös osittainen, vain AUDI AG:n kirjallisella luvalla. 
 
 

AUDI AG 
Auto-Union-Straße 1
85045 Ingolstadt
www.audi.fi
Tilanne: marraskuu 2019
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