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Q5 Design - אבזור

 מערכת מולטימדיה MMI עם מסך "7
SD וקורא כרטיס CD נגן 

 דיבורית Bluetooth הכוללת נגן מדיה
 Audi music interface 

 שקע AUX ו- USB Charge לחיבור התקנים חיצוניים
 מחשב דרך צבעוני

 מערכת בקרת אקלים אוטומטית מפוצלת ל-3 אזורי שליטה

 מראות חיצוניות מתכוונות, מתכהות ומתקפלות חשמלית עם חימום
 מראה מרכזית ללא מסגרת מתכהה אוטומטית למניעת סינוור 

 Start & Stop מערכת 
 Auto release function 

 מפתח חכם

תפעול

 6 כריות אוויר
Audi Pre sense city 

 מערכת בקרת שיוט הכוללת מגביל מהירות
 מערכת High-beam control למניעת סינוור אוטומטי באור גבוה

 פנסי קסנון קדמיים 
LED פנסים אחוריים בטכנולגיית 

 פונקציית תאורת יום
 מערכת לשטיפת הפנסים הקדמיים

 חיישני אור וגשם 
 חיישני חנייה קדמיים ואחוריים עם חיווי ויזואלי

 חיווי התראת ירידת לחץ אויר בצמיגים
 גלגל חלופי קטן מידות

 נקודות עיגון ISOFIX ו- Top Tether להתקנה קלה ובטוחה של מושבי 
בטיחות לילדים

ESC, ABS, BAS, ASR, EDL :מערכות בטיחות 

בטיחות

 הגה בעיצוב 3 זרועות עם שליטה על מערכת השמע ומחשב הדרך 
בכיסוי ותיפור עור
 ריפוד עור משולב

 מושבים קדמיים מתכווננים חשמלית עם תמיכה לגב התחתון
 מאפרה ומצת

 שמשה קדמית ושמשות צד קדמיות כפולות לבידוד רעשים
 שמשות אחוריות כהות

 Audi drive select - בורר מצבי נהיגה 
 חבילת תאי אחסון

 משענת יד למושב האחורי

נוחות

 פסי גג אורכיים עם כיסוי אלומיניום
 ספי דלת מאלומיניום

LED בתי מראות צד בצבע הרכב הכוללים איתות 

R18 235/60 5 עם צמיגים - Twin Spoke Dynamic חישוקי אלומיניום בעיצוב 
High-gloss חבילת 

חיצוני

 חלון גג פנוראמי
Aluminium Rhombus דיפונים בעיצוב 

 חבילת תאורה פנימית

פנימי

MMI Navigation Plus מערכת ניווט מלאה בממשק מתקדם 
Audi Virtual Cockpit 

Audi Smartphone interface 
 חבילת תאורה פנימית מורחבת

חבילת Teck Pack כוללת בנוסף את האבזור הבא:

 פגושים בצבע הרכב
R19 235/55 5 עם צמיגים - V Spoke Design חישוקי אלומיניום בעיצוב 

 חבילת Assistance City הכוללת: מערכת התראת שטח מת, מצלמת 
חנייה אחורית ומערכת בטיחות ליציאה מחנייה 

 דלת תא מטען עם פתיחה וסגירה חשמלית
 מושבים קדמיים מתכווננים חשמלית וזכרון למושב הנהג

 מגן שמש קדמי מתארך
 חבילת עור מורחבת

 חימום למושבים הקדמיים
 פנסי LED קדמיים עם תאורת איתות דינמית אחורית

חבילת Luxury כוללת בנוסף את האבזור הבא:

Q5 - אבזור נוסף*

*האבזור הנוסף בתוספת תשלום.



Q5 2.0 TDI DesignQ5 2.0 TFSI Design

 Line 4-cylinder diesel engine with
 common rail injection system and

exhaust gas turbocharger

 Line 4-cylinder engine with direct fuel
 injection, exhaust turbocharger and Audi

valvelift system

 quattroquattroהנעה

S tronic 7 הילוכיםS tronic 7 הילוכיםתיבת הילוכים

1,9681,984נפח מנוע )סמ"ק(

44מס' צילינדרים

40.8/1,750-3,00037.7/1,600-4,500מומנט מירבי )סל"ד/קג"מ(

3,800-4,200252/5,000-6,000 /190הספק מירבי )סל"ד/כ"ס(

218237מהירות מירבית )קמ"ש(

7.96.3תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות( 

5.48.4צריכת דלק בנסיעה עירונית )ל'/100 ק"מ(

4.86.1צריכת דלק בנסיעה חוץ עירונית )ל'/100 ק"מ(

5.07.0צריכת דלק בנסיעה משולבת )ל'/100 ק"מ(

1,8451,795משקל עצמי )ק"ג(

2,4402,400משקל כולל )ק"ג(

4,6634,663אורך )מ"מ(

1,8981,898רוחב )מ"מ(

1,6681,668גובה )מ"מ(

2,8322,832מרחק סרנים )מ"מ(

11.611.6קוטר סיבוב )מ'(

6570קיבולת מיכל דלק )ליטר(

540540נפח תא מטען )ליטר(

מנוע ותיבת הילוכים

ביצועים

משקלים

מידות

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

???Q5 design 2.0 TFSI quattro6
???Q5 design 2.0 TDI quattro6

פירוט מערכות הבטיחות:
מצלמת רוורסכריות אוויר6

חיישני לחץ אווירבקרת סטייה מנתיב
חיישני חגורות בטיחותxניטור מרחק מלפנים

שליטה באורות גבוהיםזיהוי כלי רכב בשטח מת
xבקרת שיוט אדפטיביתxבלימה אוטומטית בעת חירום

זיהוי תמרורי תנועהxזיהוי הולכי רגל

מקרא:

מערכת מותקנת בדגם הרכב 

מערכת אופציונאלית להתקנה

x מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דגם
צריכת דלק ממוצעת 
דרגתבליטרים ל-100 ק"מ

זיהום 
אויר משולבבינעירוניעירוני

Q5 design 2.0 TFSI quattro8.46.1714
Q5 design 2.0 TDI quattro5.44.8514

715/2007/EC :נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה, תקן
יתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.

אחריות מלאה לשלוש שנים ללא הגבלת ק"מ )בהתאם לתנאי תעודת אחריות(. המידע הנמסר בעלון זה הינו בעל אופי כללי בלבד. 
Audi והיבואן שומרים לעצמם את הזכות לבצע שינויים במפרטים הטכניים מכל סיבה שהיא וללא הודעה מוקדמת. התמונות 

להמחשה בלבד. בהתאם למחירון 057 החל מה- 15.10.2017. ט.ל.ח.
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רמת האבזור הבטיחותי:


