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Os modelos e equipamentos reproduzidos e descritos neste catálogo, bem como alguns dos serviços 
apresentados não se encontram disponíveis em todos os países. Alguns veículos reproduzidos neste 
catálogo dispõem de equipamento opcional fornecido com acréscimo de preço. Os dados relativos às 
especificações de fornecimento, aspeto, desempenho, medidas e pesos, consumos e custos operacio-
nais dos veículos correspondem aos conhecimentos atuais na data de impressão. Reservado o direito 
a eventuais diferenças na cor e forma das reproduções, bem como a erros de impressão. Reservado 
o direito a alterações. A reprodução total ou parcial deste catálogo só é possível mediante autorização 
escrita da AUDI AG.

Este catálogo foi impresso em papel produzido a partir de pasta celulosa branqueada sem cloro.

Audi Na vanguarda da técnica
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Audi A5/S5

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54.
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Audi A5/S5

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54.
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Determina a direção. Mesmo parado. O Audi A5 Coupé combina espírito 
desportivo com elegância. Oferece uma nova perspetiva de vanguarda 
e estabelece novas referências em matéria de estética e de dinamismo. 
Com os faróis Audi Matrix LED, incorporados na musculada dianteira, a 
vincada linha de cintura, as marcantes cavas das rodas e a terceira luz de 
travagem, em design de filigrana, o Audi A5 Coupé fará furor na estrada. 
Um visual que prenuncia um desempenho de excelência. Em cada linha, 
em cada protuberância. 

O Audi A5 Coupé.

Audi A5 Coupé

Alguns dos equipamentos apresentados ou descritos são equipamentos opcionais fornecidos com acréscimo de preço. Para informações mais detalhadas sobre o equipamento de série e opcional, consulte o sítio da Internet 
www.audi.pt ou contacte o seu concessionário Audi. Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54.
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Determina a direção. Mesmo parado. O Audi A5 Coupé combina espírito 
desportivo com elegância. Oferece uma nova perspetiva de vanguarda 
e estabelece novas referências em matéria de estética e de dinamismo. 
Com os faróis Audi Matrix LED, incorporados na musculada dianteira, a 
vincada linha de cintura, as marcantes cavas das rodas e a terceira luz de 
travagem, em design de filigrana, o Audi A5 Coupé fará furor na estrada. 
Um visual que prenuncia um desempenho de excelência. Em cada linha, 
em cada protuberância. 

O Audi A5 Coupé.

Audi A5 Coupé

Alguns dos equipamentos apresentados ou descritos são equipamentos opcionais fornecidos com acréscimo de preço. Para informações mais detalhadas sobre o equipamento de série e opcional, consulte o sítio da Internet 
www.audi.pt ou contacte o seu concessionário Audi. Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54.
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Audi A5 Coupé

Extraordinariamente potentes, incrivelmente eficientes: os motores TFSI e TDI do A5 Coupé. 
Prestações dignas de um genuíno desportivo, associadas a emissões poluentes mais baixas. Com 
a tração integral permanente quattro, opcional, a força motriz é transportada para a estrada 
de uma forma controlada. Mais dinamismo, mais tração, mais agilidade. Menos concessões.

Uma performance impressionante.
                                                                                                 A baixos consumos.

Alguns dos equipamentos apresentados ou descritos são equipamentos opcionais fornecidos com acréscimo de preço. Para informações mais detalhadas sobre o equipamento de série e opcional, consulte o sítio da Internet 
www.audi.pt ou contacte o seu concessionário Audi. Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54.
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Audi A5 Coupé

Extraordinariamente potentes, incrivelmente eficientes: os motores TFSI e TDI do A5 Coupé. 
Prestações dignas de um genuíno desportivo, associadas a emissões poluentes mais baixas. Com 
a tração integral permanente quattro, opcional, a força motriz é transportada para a estrada 
de uma forma controlada. Mais dinamismo, mais tração, mais agilidade. Menos concessões.

Uma performance impressionante.
                                                                                                 A baixos consumos.

Alguns dos equipamentos apresentados ou descritos são equipamentos opcionais fornecidos com acréscimo de preço. Para informações mais detalhadas sobre o equipamento de série e opcional, consulte o sítio da Internet 
www.audi.pt ou contacte o seu concessionário Audi. Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54.
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Os faróis Audi Matrix LED, opcionais, caracterizam-se pela sua tecnologia avançada, com 
díodos de elevada precisão, que são controlados individualmente e se adaptam às diferentes 
condições de condução. A adaptação das luzes de médios e máximos, da luz de curva, cidade, 
autoestrada e mau-tempo realiza-se de forma totalmente automática, sendo controlada 
através de uma câmara. A luz de circulação diurna em LED confere ao seu Audi uma presença 
inconfundível. Os indicadores dinâmicos, integrados nos farolins traseiros em LED, constituem 
uma inovação tecnológica e um conceito estético referencial. 

8

Brilhar na escuridão. 
                                                                                                  E na estrada.
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Audi A5 Coupé

Alguns dos equipamentos apresentados ou descritos são equipamentos opcionais fornecidos com acréscimo de preço. Para informações mais detalhadas sobre o equipamento de série e opcional, consulte o sítio da Internet 
www.audi.pt ou contacte o seu concessionário Audi. Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54.
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Audi A5 Coupé

Alguns dos equipamentos apresentados ou descritos são equipamentos opcionais fornecidos com acréscimo de preço. Para informações mais detalhadas sobre o equipamento de série e opcional, consulte o sítio da Internet 
www.audi.pt ou contacte o seu concessionário Audi. Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54.
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Audi A5 Coupé

O lugar onde as inovações 
                     tomam forma: o habitáculo.

Concretize todas as suas ideias no interior do seu novo Audi A5. Através de um conjunto 
de opções de elevada qualidade, como os bancos exclusivos, o volante multifunções plus 
de 3 braços, em couro, o pacote de luzes de ambiente/contorno ou as inserções decorativas, 
pode dar asas à sua criatividade. Todos os detalhes são magistralmente elaborados com 
materiais de inexcedível qualidade. Uma imagem inigualável que convida a um segundo olhar.

Alguns dos equipamentos apresentados ou descritos são equipamentos opcionais fornecidos com acréscimo de preço. Para informações mais detalhadas sobre o equipamento de série e opcional, consulte o sítio da Internet 
www.audi.pt ou contacte o seu concessionário Audi. Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54.
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O lugar onde as inovações 
                     tomam forma: o habitáculo.
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Alguns dos equipamentos apresentados ou descritos são equipamentos opcionais fornecidos com acréscimo de preço. Para informações mais detalhadas sobre o equipamento de série e opcional, consulte o sítio da Internet 
www.audi.pt ou contacte o seu concessionário Audi. Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54.

A5_S5_Fas65_2016_09.indd   11 11.01.17   11:40v65_Text-Stand: 11.01.2017



AUD_Nancy_Lille_Paris_Brest_FAS_09_Bild_12   12 06.09.16   16:13v09-Bild-Korrektur: 07.09.2016

12

A5_S5_Fas65_2016_09.indd   12 11.01.17   11:40v65_Text-Stand: 11.01.2017 AUD_Nancy_Lille_Paris_Brest_FAS_09_Bild_13   13 06.09.16   16:13v09-Bild-Korrektur: 07.09.2016

Audi A5 Coupé

O expoente máximo do progresso: o cockpit virtual da Audi. Esta 
unidade de informação central consiste num painel de instrumen-
tos integralmente digital, versátil e inovador. Navegação, telefone, 
música, serviços Audi connect e informações dos sistemas de 
 assistência – tudo fica a cargo do notável ecrã LCD de 12,3 pole-
gadas que fornece todos os dados necessários à condução com 
a máxima precisão, e que inaugura um novo capítulo em matéria 
de Infotainment.

Alguns dos equipamentos apresentados ou descritos são equipamentos opcionais fornecidos com acréscimo de preço. Para informações mais detalhadas sobre o equipamento de série e opcional, consulte o sítio da Internet 
www.audi.pt ou contacte o seu concessionário Audi. Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54.
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Audi A5 Coupé

O expoente máximo do progresso: o cockpit virtual da Audi. Esta 
unidade de informação central consiste num painel de instrumen-
tos integralmente digital, versátil e inovador. Navegação, telefone, 
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Alguns dos equipamentos apresentados ou descritos são equipamentos opcionais fornecidos com acréscimo de preço. Para informações mais detalhadas sobre o equipamento de série e opcional, consulte o sítio da Internet 
www.audi.pt ou contacte o seu concessionário Audi. Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54.
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Audi S5 Coupé

Uma personalidade forte. 
                         Mesmo parado.

Excelente forma desportiva. Pura forma vanguardista. Este é o Audi S5 Coupé. Cada detalhe 
foi refinado – desde os marcantes para-choques e a específica grelha central, com frisos 
duplos, até aos retrovisores exteriores em alumínio, de aerodinâmica otimizada, e ao 
 logótipo S5 no elemento decorativo lateral. Os faróis com tecnologia LED e as jantes 
de  liga leve de 18˝ acentuam o caráter inconfundível do modelo. E estes são apenas dois 
dos muitos detalhes estéticos que potenciam a sua aparência dinâmica. 

Alguns dos equipamentos apresentados ou descritos são equipamentos opcionais fornecidos com acréscimo de preço. Para informações mais detalhadas sobre o equipamento de série e opcional, consulte o sítio da Internet 
www.audi.pt ou contacte o seu concessionário Audi. Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54.
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Audi S5 Coupé

Uma personalidade forte. 
                         Mesmo parado.

Excelente forma desportiva. Pura forma vanguardista. Este é o Audi S5 Coupé. Cada detalhe 
foi refinado – desde os marcantes para-choques e a específica grelha central, com frisos 
duplos, até aos retrovisores exteriores em alumínio, de aerodinâmica otimizada, e ao 
 logótipo S5 no elemento decorativo lateral. Os faróis com tecnologia LED e as jantes 
de  liga leve de 18˝ acentuam o caráter inconfundível do modelo. E estes são apenas dois 
dos muitos detalhes estéticos que potenciam a sua aparência dinâmica. 

Alguns dos equipamentos apresentados ou descritos são equipamentos opcionais fornecidos com acréscimo de preço. Para informações mais detalhadas sobre o equipamento de série e opcional, consulte o sítio da Internet 
www.audi.pt ou contacte o seu concessionário Audi. Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54.
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O progresso é imparável. 
                                    Especialmente com 354 CV.

O Audi S5 Coupé não aceita limites. Enfrenta-os. O novo motor 3.0 V6 TFSI turbo debita 
uma potência de 354 CV e acelera o Audi S5 em apenas 4,7 segundos. Uma performance 
 impressionante. Também na tração. A tração integral permanente quattro confere-lhe 
mais agilidade e segurança. E a caixa tiptronic de 8 velocidades incrementa a dinâmica 
e o conforto da condução, ao mesmo tempo que reduz o consumo. 
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Audi S5 Coupé

Alguns dos equipamentos apresentados ou descritos são equipamentos opcionais fornecidos com acréscimo de preço. Para informações mais detalhadas sobre o equipamento de série e opcional, consulte o sítio da Internet 
www.audi.pt ou contacte o seu concessionário Audi. Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54.
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Audi S5 Coupé

Alguns dos equipamentos apresentados ou descritos são equipamentos opcionais fornecidos com acréscimo de preço. Para informações mais detalhadas sobre o equipamento de série e opcional, consulte o sítio da Internet 
www.audi.pt ou contacte o seu concessionário Audi. Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54.
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O entusiasmo pela velocidade da luz: 
                                              o design desportivo do interior.

O habitáculo do Audi S5 Coupé demonstra que o estilo desportivo pode ser também confortável, graças aos bancos desportivos 
S com inserções em losango e logótipo S, dotados de função pneumática de massagem. Também em termos de personalização, 
o Audi S5 Coupé estabelece novos padrões no seu segmento. O equipamento opcional Pacote de luzes de ambiente/contorno 
adapta a iluminação interior ao seu gosto pessoal, criando uma atmosfera particularmente agradável e expressiva a bordo. 
Defina cada detalhe e confira ao seu Audi um toque estilístico de personalidade própria. 
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O novo Audi A5 Sportback oferece um compêndio de funcionalidades na sua forma 
mais  progressiva. O design apurado, a suspensão aperfeiçoada, os potentes motores 
e os  inovadores assistentes confirmam o estatuto inquestionável de vanguarda 
tecnológica da marca Audi. Mais uma vez.

O novo Audi A5 Sportback.

20
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Marca pontos na vanguarda. 
                    Impressiona em toda a linha.

A linha lateral arqueada e as marcantes cavas das rodas sublinham o design das jantes de 
liga leve de 19 ,̋ opcionais, e conferem expressão à tração integral permanente quattro, 
disponível de série. O perfil de proporções fluidas e as linhas precisas e marcantes fazem 
antever o caráter desportivo do modelo, chamando a atenção para o motor que se esconde 
por baixo do capot. Os motores TDI e TFSI evidenciam-se pelas suas excelentes prestações 
e emissões mais baixas. E superam quase todas as expectativas em matéria de prazer de 
condução.

22
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Espírito desportivo. 
                                                       Ao serviço do condutor.

A secção traseira mais pronunciada, com spoiler traseiro e difusor, compõe uma presença mais poderosa 
e desportiva. Os inúmeros sistemas de assistência à condução ajudam o condutor a chegar ao destino com 
mais segurança, conforto e eficiência. O assistente preditivo de eficiência, o cruise control adaptativo com 
função Stop&Go, o assistente de congestionamento, o assistente de parqueamento e os sinais de limitação 
da velocidade com câmara, opcionais, são tecnologias de ponta que apoiam o condutor em diversas situações. 
Para que se possa concentrar no que é realmente importante: o prazer de condução. 

24
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Conduza a céu aberto.
                                             E sinta-se nas nuvens.

Basta um pequeno toque no botão para que o teto de abrir em vidro panorâmico desvende novas 
perspetivas, contribuindo para uma maior luminosidade e um agradável fluxo de ar em andamento. 
O fecho centralizado permite que abra a capota antes de entrar no interior do veículo. Ou que 
a feche só depois de sair. O design progressista da capota combina na perfeição com as linhas 
 desportivas e elegantes do Audi A5. E com a sua individualidade. 

26
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Ninguém sabe o que o futuro lhe reserva.
                                 Mas nós sabemos qual é a sua forma.

Funcional e ergonómico – o MMI de navegação plus, com MMI touch (opcional), inclui representação 
de mapas em 3D e Audi connect. O inovador sistema de comando por voz lê literalmente os desejos 
dos lábios do condutor. Com o Audi tablet, opcional, tem acesso ao rádio, media, navegação e menu 
Car no exterior do veículo, de forma sempre simples, rápida e intuitiva. Também o opcional sistema 
Bang & Olufsen, com o seu poderoso som 3D, garante um prazer auditivo do mais alto nível. Transforme 
o habitáculo do seu Audi numa verdadeira sala de concertos. E faça de cada viagem uma reprise.
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Audi tablet – o melhor entretenimento de sempre, com ecrã tátil de 10,1 polegadas e excelente qualidade de imagem.

Audi A5 Sportback

Alguns dos equipamentos apresentados ou descritos são equipamentos opcionais fornecidos com acréscimo de preço. Para informações mais detalhadas sobre 
o equipamento de série e opcional, consulte o sítio da Internet www.audi.pt ou contacte o seu concessionário Audi. Os valores de consumo de combustível e de 
emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54.
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Potencia o espírito desportivo: o novo Audi S5 Sportback. O para-choques específico dos 
modelos S e a dupla ponteira cromada sublinham o desempenho desportivo deste modelo. 
Os farolins traseiros em LED, com sinalização dinâmica da viragem, acentuam o seu porte 
atlético. Numa questão de segundos, o Audi S5 Sportback indica a direção que pretende 
seguir, o que ficará, por muito tempo, na lembrança dos condutores que seguem atrás. 
Mesmo depois de se ter perdido o S5 Sportback de vista.

O novo Audi S5 Sportback.
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Um elevado desempenho. 
                                         Adrenalina garantida.

Bastam escassos momentos para decidir sobre a primeira impressão. 
O potente motor V6 TFSI de 333 CV debita um binário máximo de 
500 Nm e acelera o Audi S5 Sportback dos 0–100 km/h em apenas 
4,7 segundos. E confirma o que a imponente grelha do radiador, as 
jantes de liga leve de 19˝ (opcionais) e os retrovisores exteriores em 
alumínio anunciam: o Audi S5 Sportback é um desportivo nato.

32
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34

Linha A5 design – jantes de liga leve com design de 5 raios dinâmicos – grelha do radiador em Preto Titânio com frisos cromados 
– aplicações cromadas nos manípulos das portas – outros equipamentos diferenciados no interior

Mais expressivo.
Com as linhas de equipamento A5 design e Audi design selection.

O Audi A5 oferece espaço suficiente para concretizar as suas próprias ideias. A linha A5 design permite 
que confira ao seu Audi A5 detalhes elegantes que refletem o seu estilo pessoal. Reforce a originalidade 
do seu Audi. A linha Audi design selection propõe uma combinação estética muito sofisticada, graças aos 
acabamentos e cores especiais para o interior. As exclusivas inserções decorativas combinadas com bancos 
em couro, que ostentam atrativas costuras de contraste, formam um ambiente requintado.
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Linhas & Pacotes | A5 design | Audi design selection

Audi design selection – estofos em couro Vermelho Arras, com costuras de contraste e contorno em Cinzento Granito; 
opcionalmente, em Cinzento Rocha com costuras de contraste e contorno em Castanho Wapiti, Bege Atlas ou em 
 Castanho Cedro com costuras de contraste e contorno em Cinzento Granito – volante desportivo multifunções plus, 
em couro, com design de 3 braços – inserções decorativas em madeira de Carvalho Cinzento Natural Para conhecer 
mais destaques, consulte www.audi.pt

Audi design selection – elementos para o interior em couro sintético: 
apoio de braços a condizer com a cor do banco (Preto, Cinzento Rocha, 
Bege Atlas, Castanho Cedro, Vermelho Arras; com revestimento em 
alcantara/couro ou couro, com costuras de contraste) – consola central 
em Preto, Cinzento Rocha ou Bege Atlas (com revestimento em alcantara/
couro ou couro de cor Cinzento Rocha ou Bege Atlas, com costuras de 
contraste)

Alguns dos equipamentos apresentados ou descritos são equipamentos opcionais fornecidos com acréscimo de preço. Para informações mais detalhadas sobre o equipamento de série e opcional, consulte o sítio 
da Internet www.audi.pt ou contacte o seu concessionário Audi. Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54.
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Linha A5 design – jantes de liga leve com design de 5 raios dinâmicos – grelha do radiador em Preto Titânio com frisos cromados 
– aplicações cromadas nos manípulos das portas – outros equipamentos diferenciados no interior

Mais expressivo.
Com as linhas de equipamento A5 design e Audi design selection.

O Audi A5 oferece espaço suficiente para concretizar as suas próprias ideias. A linha A5 design permite 
que confira ao seu Audi A5 detalhes elegantes que refletem o seu estilo pessoal. Reforce a originalidade 
do seu Audi. A linha Audi design selection propõe uma combinação estética muito sofisticada, graças aos 
acabamentos e cores especiais para o interior. As exclusivas inserções decorativas combinadas com bancos 
em couro, que ostentam atrativas costuras de contraste, formam um ambiente requintado.
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Linhas & Pacotes | A5 design | Audi design selection

Audi design selection – estofos em couro Vermelho Arras, com costuras de contraste e contorno em Cinzento Granito; 
opcionalmente, em Cinzento Rocha com costuras de contraste e contorno em Castanho Wapiti, Bege Atlas ou em 
 Castanho Cedro com costuras de contraste e contorno em Cinzento Granito – volante desportivo multifunções plus, 
em couro, com design de 3 braços – inserções decorativas em madeira de Carvalho Cinzento Natural Para conhecer 
mais destaques, consulte www.audi.pt

Audi design selection – elementos para o interior em couro sintético: 
apoio de braços a condizer com a cor do banco (Preto, Cinzento Rocha, 
Bege Atlas, Castanho Cedro, Vermelho Arras; com revestimento em 
alcantara/couro ou couro, com costuras de contraste) – consola central 
em Preto, Cinzento Rocha ou Bege Atlas (com revestimento em alcantara/
couro ou couro de cor Cinzento Rocha ou Bege Atlas, com costuras de 
contraste)

Alguns dos equipamentos apresentados ou descritos são equipamentos opcionais fornecidos com acréscimo de preço. Para informações mais detalhadas sobre o equipamento de série e opcional, consulte o sítio 
da Internet www.audi.pt ou contacte o seu concessionário Audi. Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54.
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Linha A5 sport – difusor pintado na cor da carroçaria, com friso decorativo horizontal em Prata Alumínio Mate – ponteiras de escape cromadas
Para conhecer mais destaques, consulte www.audi.pt

Mais desportivo.
Com a linha A5 sport e o pacote desportivo S line.

Viva o seu lado mais desportivo em toda a sua plenitude com a linha A5 sport. Opte 
por detalhes estilísticos que sublinham o temperamento dinâmico do Audi A5 de 
modo impressionante. Os equipamentos exclusivos do pacote desportivo S line 
reforçam ainda mais o carácter desportivo do veículo.

A5_S5_Det65_2016_09.indd   36 11.01.17   11:42v65_Text-Stand: 11.01.2017 AUD_Nancy_Lille_Paris_Brest_DET_09_Bild_37   37 06.09.16   10:47v09-Bild-Korrektur: 07.09.2016

Pacote desportivo S line – jantes de liga leve com 
design de 5 raios duplos em estrela (design S)

Pacote desportivo S line – bancos dianteiros desportivos, com logótipo S embutido nos encostos – estofos S line em couro 
Cinzento Rotor, com costuras de contraste em Antracite; opcionalmente, em Preto com costuras de contraste em Cinzento 
Rocha – habitáculo, painel de bordo e forro do tejadilho em Preto – volante desportivo multifunções plus, em couro, com 
 design de 3 braços e fundo plano, opcional – inserções decorativas em Alumínio Escovado Mate – pedais e apoios de pé em 
aço inoxidável

Alguns dos equipamentos apresentados ou descritos são equipamentos opcionais fornecidos com acréscimo de preço. Para informações mais detalhadas sobre o equipamento de série e opcional, consulte o sítio 
da Internet www.audi.pt ou contacte o seu concessionário Audi. Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54.

Linhas & Pacotes | A5 design | Audi design selection
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Linha A5 sport – difusor pintado na cor da carroçaria, com friso decorativo horizontal em Prata Alumínio Mate – ponteiras de escape cromadas
Para conhecer mais destaques, consulte www.audi.pt

Mais desportivo.
Com a linha A5 sport e o pacote desportivo S line.

Viva o seu lado mais desportivo em toda a sua plenitude com a linha A5 sport. Opte 
por detalhes estilísticos que sublinham o temperamento dinâmico do Audi A5 de 
modo impressionante. Os equipamentos exclusivos do pacote desportivo S line 
reforçam ainda mais o carácter desportivo do veículo.
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Pacote desportivo S line – jantes de liga leve com 
design de 5 raios duplos em estrela (design S)

Pacote desportivo S line – bancos dianteiros desportivos, com logótipo S embutido nos encostos – estofos S line em couro 
Cinzento Rotor, com costuras de contraste em Antracite; opcionalmente, em Preto com costuras de contraste em Cinzento 
Rocha – habitáculo, painel de bordo e forro do tejadilho em Preto – volante desportivo multifunções plus, em couro, com 
 design de 3 braços e fundo plano, opcional – inserções decorativas em Alumínio Escovado Mate – pedais e apoios de pé em 
aço inoxidável

Alguns dos equipamentos apresentados ou descritos são equipamentos opcionais fornecidos com acréscimo de preço. Para informações mais detalhadas sobre o equipamento de série e opcional, consulte o sítio 
da Internet www.audi.pt ou contacte o seu concessionário Audi. Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54.

Linhas & Pacotes | A5 design | Audi design selection
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38

Pacote exterior S line – para-choques dianteiro e traseiro, entradas de ar laterais e difusor em design acentuadamente desportivo 
– grelha do radiador em Cinzento Twilight Mate – frisos em Prata Alumínio Mate – frisos nas soleiras das portas na cor da carroçaria 
– embaladeiras das portas com luzes de acesso, inserções em alumínio e logótipo S – logótipo S line nos guarda-lamas dianteiros

Mais carismático.
Com o pacote exterior S line.

Com este pacote, estará não só a sublinhar o caráter do seu Audi A5, mas também 
a intensificá-lo. O pacote exterior S line deixa antever, logo ao primeiro olhar, um 
desempenho perfeito. Os detalhes exclusivos reforçam o seu design de linhas 
marcantes, conferindo-lhe um porte atlético.

A5_S5_Det65_2016_09.indd   38 11.01.17   11:42v65_Text-Stand: 11.01.2017 AUD_Nancy_Lille_Paris_Brest_DET_09_Bild_39   39 06.09.16   10:47v09-Bild-Korrektur: 07.09.2016

Novo elemento decorativo cromado, com logótipo S

Grelha central em Cinzento Twilight Mate, com frisos em 
Prata Alumínio Mate
Para conhecer mais destaques, consulte www.audi.com

Difusor pintado em Cinzento Twilight Mate – entalhe no 
para-choques traseiro em estrutura alveolar – ponteiras 
de escape cromadas

Linhas & Pacotes | Pacote exterior Audi S line

Alguns dos equipamentos apresentados ou descritos são equipamentos opcionais fornecidos com acréscimo de preço. Para informações mais detalhadas sobre o equipamento de série e opcional, consulte o sítio 
da Internet www.audi.pt ou contacte o seu concessionário Audi. Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54.

A5_S5_Det65_2016_09.indd   39 11.01.17   11:42v65_Text-Stand: 11.01.2017



AUD_Nancy_Lille_Paris_Brest_DET_09_Bild_38   38 06.09.16   10:47v09-Bild-Korrektur: 07.09.2016

38

Pacote exterior S line – para-choques dianteiro e traseiro, entradas de ar laterais e difusor em design acentuadamente desportivo 
– grelha do radiador em Cinzento Twilight Mate – frisos em Prata Alumínio Mate – frisos nas soleiras das portas na cor da carroçaria 
– embaladeiras das portas com luzes de acesso, inserções em alumínio e logótipo S – logótipo S line nos guarda-lamas dianteiros

Mais carismático.
Com o pacote exterior S line.

Com este pacote, estará não só a sublinhar o caráter do seu Audi A5, mas também 
a intensificá-lo. O pacote exterior S line deixa antever, logo ao primeiro olhar, um 
desempenho perfeito. Os detalhes exclusivos reforçam o seu design de linhas 
marcantes, conferindo-lhe um porte atlético.
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Novo elemento decorativo cromado, com logótipo S

Grelha central em Cinzento Twilight Mate, com frisos em 
Prata Alumínio Mate
Para conhecer mais destaques, consulte www.audi.com

Difusor pintado em Cinzento Twilight Mate – entalhe no 
para-choques traseiro em estrutura alveolar – ponteiras 
de escape cromadas

Linhas & Pacotes | Pacote exterior Audi S line

Alguns dos equipamentos apresentados ou descritos são equipamentos opcionais fornecidos com acréscimo de preço. Para informações mais detalhadas sobre o equipamento de série e opcional, consulte o sítio 
da Internet www.audi.pt ou contacte o seu concessionário Audi. Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54.
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Volante multifunções plus, de 3 braços, em couro 

Pacote em couro Audi exclusive (pacote 1) com bancos dianteiros desportivos em Vermelho 
Clássico/Branco Alabastro – elementos de comando em couro Audi exclusive Vermelho Clássico, 
com costuras de contraste em Branco Alabastro – inserções decorativas em Branco Ártico – 
 inserções nos revestimentos das portas em Branco Alabastro – tapetes Audi exclusive, com 
 contorno em Vermelho Clássico e costuras de contraste em Branco Alabastro

40

Alguns dos equipamentos apresentados ou descritos são equipamentos opcionais fornecidos com acréscimo de preço. Para informações mais detalhadas sobre o equipamento de série e opcional, consulte o sítio 
da Internet www.audi.pt ou contacte o seu concessionário Audi. Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54.
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Mais brilhante.
Com as cores especiais Audi exclusive.

Escolha a sua cor preferida e confira ao seu Audi A5 a expressão máxima de individualidade. A vasta 
gama de cores exteriores contempla todos os estilos, permitindo destacar o caráter desportivo ou 
evidenciar o lado mais elegante do modelo. Para mais informações, consulte www.audi.pt

Audi A5 Coupé na cor especial Audi exclusive em Dark Burgundy – jantes de liga leve Audi Sport com design de 5 raios Blade, 
dimensões 8,5 J x 19 com pneus 255/35 R 19

Linhas & Pacotes | Audi exclusive A5 Coupé
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Volante multifunções plus, de 3 braços, em couro 

Pacote em couro Audi exclusive (pacote 1) com bancos dianteiros desportivos em Vermelho 
Clássico/Branco Alabastro – elementos de comando em couro Audi exclusive Vermelho Clássico, 
com costuras de contraste em Branco Alabastro – inserções decorativas em Branco Ártico – 
 inserções nos revestimentos das portas em Branco Alabastro – tapetes Audi exclusive, com 
 contorno em Vermelho Clássico e costuras de contraste em Branco Alabastro

40

Alguns dos equipamentos apresentados ou descritos são equipamentos opcionais fornecidos com acréscimo de preço. Para informações mais detalhadas sobre o equipamento de série e opcional, consulte o sítio 
da Internet www.audi.pt ou contacte o seu concessionário Audi. Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54.
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Mais brilhante.
Com as cores especiais Audi exclusive.

Escolha a sua cor preferida e confira ao seu Audi A5 a expressão máxima de individualidade. A vasta 
gama de cores exteriores contempla todos os estilos, permitindo destacar o caráter desportivo ou 
evidenciar o lado mais elegante do modelo. Para mais informações, consulte www.audi.pt

Audi A5 Coupé na cor especial Audi exclusive em Dark Burgundy – jantes de liga leve Audi Sport com design de 5 raios Blade, 
dimensões 8,5 J x 19 com pneus 255/35 R 19

Linhas & Pacotes | Audi exclusive A5 Coupé
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Azul Lua
Metalizado

Vermelho Matador
Metalizado

Verde Gotlândia
Metalizado

Azul Navarra
Metalizado

Prata Florett 
Metalizado

Cinzento Daytona 
Metalizado
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Castanho Argus 
Metalizado

Cor especial 
Audi exclusive 
Dark Burgundy

Uma presença que se impõe.
Opte pela cor que melhor combina com a sua personalidade. Independentemente 
da sua escolha, a qualidade será sempre um dado adquirido, pois o seu Audi não 
tem apenas uma, mas quatro camadas de tinta. Este avançado processo confere ao 
seu Audi uma aparência brilhante, ao mesmo tempo que o protege das influências 
atmosféricas e do desgaste natural ao longo de toda a sua vida útil.

Outros equipamentos | Cores exteriores

Alguns dos equipamentos apresentados ou descritos são equipamentos opcionais fornecidos com acréscimo de 
preço. Para informações mais detalhadas sobre o equipamento de série e opcional, consulte o sítio da Internet 
www.audi.pt ou contacte o seu concessionário Audi. Os valores de consumo de combustível e de emissões de 
CO₂ podem ser consultados a partir da página 54. 
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Azul Lua
Metalizado

Vermelho Matador
Metalizado

Verde Gotlândia
Metalizado

Azul Navarra
Metalizado

Prata Florett 
Metalizado

Cinzento Daytona 
Metalizado
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Castanho Argus 
Metalizado

Cor especial 
Audi exclusive 
Dark Burgundy

Uma presença que se impõe.
Opte pela cor que melhor combina com a sua personalidade. Independentemente 
da sua escolha, a qualidade será sempre um dado adquirido, pois o seu Audi não 
tem apenas uma, mas quatro camadas de tinta. Este avançado processo confere ao 
seu Audi uma aparência brilhante, ao mesmo tempo que o protege das influências 
atmosféricas e do desgaste natural ao longo de toda a sua vida útil.

Outros equipamentos | Cores exteriores

Alguns dos equipamentos apresentados ou descritos são equipamentos opcionais fornecidos com acréscimo de 
preço. Para informações mais detalhadas sobre o equipamento de série e opcional, consulte o sítio da Internet 
www.audi.pt ou contacte o seu concessionário Audi. Os valores de consumo de combustível e de emissões de 
CO₂ podem ser consultados a partir da página 54. 
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Jantes de liga leve de 19˝
com design de raios múltiplos, de acabamento 
em cinzento contrastante, parcialmente polidas

Jantes de liga leve Audi Sport de 19˝
com design de 5 raios Blade 
(uma proposta da quattro GmbH)

Jantes de liga leve de 18˝
com design de 5 raios duplos em estrela 
(design S) 
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Outros equipamentos | Jantes

Jantes de liga leve de 19˝
com design de 5 raios paralelos

Jantes de liga leve de 19˝
com design de 5 raios Cavo (design S), 
de acabamento em cinzento 
 contrastante, parcialmente polidas

Jantes de liga leve de 18˝
com design de 5 raios dinâmicos

Uma presença marcante.
As jantes da Audi sublinham o seu estilo pessoal e reforçam o caráter desportivo do Audi A5. Selecione as 
jantes que mais lhe agradam e confira ao seu Audi uma maior expressividade. As viagens ficarão sempre 
marcadas pelo puro prazer de conduzir. As jantes Audi são sujeitas a rigorosos testes, de modo a garantir 
a máxima segurança e qualidade.

Tenha em atenção a especificidade das jantes na página 57. Alguns dos equipamentos apresentados ou descritos são equipamentos opcionais fornecidos com 
acréscimo de preço. Para informações mais detalhadas sobre o equipamento de série e opcional, consulte o sítio da Internet www.audi.pt 

ou contacte o seu concessionário Audi. Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54.
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Jantes de liga leve de 19˝
com design de raios múltiplos, de acabamento 
em cinzento contrastante, parcialmente polidas

Jantes de liga leve Audi Sport de 19˝
com design de 5 raios Blade 
(uma proposta da quattro GmbH)

Jantes de liga leve de 18˝
com design de 5 raios duplos em estrela 
(design S) 

A5_S5_Det65_2016_09.indd   44 11.01.17   11:42v65_Text-Stand: 11.01.2017 AUD_Nancy_Lille_Paris_Brest_DET_09_Bild_45   45 06.09.16   10:47v09-Bild-Korrektur: 07.09.2016

Outros equipamentos | Jantes

Jantes de liga leve de 19˝
com design de 5 raios paralelos

Jantes de liga leve de 19˝
com design de 5 raios Cavo (design S), 
de acabamento em cinzento 
 contrastante, parcialmente polidas

Jantes de liga leve de 18˝
com design de 5 raios dinâmicos

Uma presença marcante.
As jantes da Audi sublinham o seu estilo pessoal e reforçam o caráter desportivo do Audi A5. Selecione as 
jantes que mais lhe agradam e confira ao seu Audi uma maior expressividade. As viagens ficarão sempre 
marcadas pelo puro prazer de conduzir. As jantes Audi são sujeitas a rigorosos testes, de modo a garantir 
a máxima segurança e qualidade.

Tenha em atenção a especificidade das jantes na página 57. Alguns dos equipamentos apresentados ou descritos são equipamentos opcionais fornecidos com 
acréscimo de preço. Para informações mais detalhadas sobre o equipamento de série e opcional, consulte o sítio da Internet www.audi.pt 

ou contacte o seu concessionário Audi. Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54.
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Couro Milano Preto Alcantara/Couro Bege Atlas 
com costuras de contraste 

Couro Cinzento Rocha 
com costuras de contraste 
e contorno em Castanho Wapiti

Tecido System 
Preto-Azul
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Mais qualidade.
Com os estofos em tecido e couro.

No seu Audi, os passageiros são recebidos a bordo com honras. Os bancos 
dianteiros e traseiros oferecem um conforto e uma comodidade de luxo, 
graças aos materiais de qualidade inexcedível e aos acabamentos de primeira 
qualidade. Independentemente dos estofos que vier a escolher, o conforto 
será sempre uma primazia a bordo do seu Audi.

Tecido Fazit/Couro 
Preto

Couro natural/couro sintético perfurado 
Castanho Nougat

Alcantara Frequenz/couro
Preto 

Revestimentos em couro Audi exclusive
Uma proposta da quattro GmbH

Alguns dos equipamentos apresentados ou descritos são equipamentos opcionais fornecidos 
com acréscimo de preço. Para informações mais detalhadas sobre o equipamento de série 
e opcional, consulte o sítio da Internet www.audi.pt ou contacte o seu concessionário Audi.

Outros equipamentos | Estofos

A5_S5_Det65_2016_09.indd   47 11.01.17   11:42v65_Text-Stand: 11.01.2017



AUD_Nancy_Lille_Paris_Brest_DET_09_Bild_46   46 16.09.16   15:45v09-Bild-Korrektur: 19.09.2016

46

Couro Milano Preto Alcantara/Couro Bege Atlas 
com costuras de contraste 

Couro Cinzento Rocha 
com costuras de contraste 
e contorno em Castanho Wapiti

Tecido System 
Preto-Azul
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Mais qualidade.
Com os estofos em tecido e couro.

No seu Audi, os passageiros são recebidos a bordo com honras. Os bancos 
dianteiros e traseiros oferecem um conforto e uma comodidade de luxo, 
graças aos materiais de qualidade inexcedível e aos acabamentos de primeira 
qualidade. Independentemente dos estofos que vier a escolher, o conforto 
será sempre uma primazia a bordo do seu Audi.

Tecido Fazit/Couro 
Preto

Couro natural/couro sintético perfurado 
Castanho Nougat

Alcantara Frequenz/couro
Preto 

Revestimentos em couro Audi exclusive
Uma proposta da quattro GmbH

Alguns dos equipamentos apresentados ou descritos são equipamentos opcionais fornecidos 
com acréscimo de preço. Para informações mais detalhadas sobre o equipamento de série 
e opcional, consulte o sítio da Internet www.audi.pt ou contacte o seu concessionário Audi.

Outros equipamentos | Estofos
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Preto Piano
Uma proposta da quattro GmbH

Alumínio Elipse Alumínio Trimaran
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Alumínio Escovado Mate Fibra de carbono

Mais exclusividade.
Com as inserções decorativas.

A exclusividade de um ambiente é uma mera questão de estilo. De estilo pessoal, que 
pode ser refinado até ao mais ínfimo detalhe. Acentue o charme e a elegância do seu 
Audi através das exclusivas inserções decorativas. Descubra o fascínio dos materiais 
criteriosamente selecionados. As inserções decorativas em madeiras nobres ou alumínio 
podem ser combinadas de acordo com o seu gosto pessoal.

Outros equipamentos | Inserções decorativas

Inserções decorativas em madeira 
Audi exclusive
Uma proposta da quattro GmbH

Alguns dos equipamentos apresentados ou descritos são equipamentos opcionais fornecidos com acréscimo de preço. 
Para informações mais detalhadas sobre o equipamento de série e opcional, consulte o sítio da Internet www.audi.pt ou contacte o seu 
concessionário Audi.
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Preto Piano
Uma proposta da quattro GmbH

Alumínio Elipse Alumínio Trimaran
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Alumínio Escovado Mate Fibra de carbono

Mais exclusividade.
Com as inserções decorativas.

A exclusividade de um ambiente é uma mera questão de estilo. De estilo pessoal, que 
pode ser refinado até ao mais ínfimo detalhe. Acentue o charme e a elegância do seu 
Audi através das exclusivas inserções decorativas. Descubra o fascínio dos materiais 
criteriosamente selecionados. As inserções decorativas em madeiras nobres ou alumínio 
podem ser combinadas de acordo com o seu gosto pessoal.

Outros equipamentos | Inserções decorativas

Inserções decorativas em madeira 
Audi exclusive
Uma proposta da quattro GmbH

Alguns dos equipamentos apresentados ou descritos são equipamentos opcionais fornecidos com acréscimo de preço. 
Para informações mais detalhadas sobre o equipamento de série e opcional, consulte o sítio da Internet www.audi.pt ou contacte o seu 
concessionário Audi.
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Um design intemporal aliado a um desempenho notável – os Acessórios Originais 
Audi reforçam a originalidade do Audi A5 Coupé e do Audi A5 Sportback. Quer 
se encontre numa vibrante metrópole ou numa estrada sinuosa, os vários equi-
pamentos de elevada estética e funcionalidade imprimem um conforto adicional 
à condução e conferem ao seu Audi um visual marcante que reflete o seu estilo 
pessoal. De exclusiva qualidade e fiabilidade a toda a prova, os Acessórios Originais 
Audi foram feitos expressamente à medida do seu Audi A5.

Capas dos retrovisores exteriores – em fibra de 
carbono de alta qualidade. Reforçam o carácter 
desportivo do seu automóvel

Carregador por indução – para o carregamento sem fios 
do Apple iPhone 6 e do 6s. Certificado de acordo com as 
normas da Apple (MFi)

Tapetes de fibra têxtil Premium – feitos à medida do 
piso do Audi A5. Em alcatifa aveludada muito resistente 
e densa; com logótipo A5

Tão individuais como 
o seu estilo de vida.

Para mais informações, consulte o Catálogo 
de Acessórios Originais do Audi A5 ou o sítio 
da Internet www.audi.pt, ou contacte o seu 
concessionário Audi.

Acessórios Originais AudiA5
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Jantes de inverno de liga leve, no expressivo design de 5 raios Ramus – dimensões 8,5 J x 19; disponíveis em Preto brilhante e Prata brilhante (imagem superior)
Equipamento exterior – spoiler dianteiro com lâmina para complementar na perfeição o visual desportivo. Outros equipamentos: spoiler na tampa traseira, saia traseira 
e inserção decorativa no para-choques traseiro (sem imagem)
Box para esquis e bagagem – em design Audi, com fecho antirroubo. Pode ser aberta de ambos os lados. Disponível nos tamanhos 300 l, 360 l e 405 l (imagem superior)

Acessórios Originais Audi

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54.
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Um design intemporal aliado a um desempenho notável – os Acessórios Originais 
Audi reforçam a originalidade do Audi A5 Coupé e do Audi A5 Sportback. Quer 
se encontre numa vibrante metrópole ou numa estrada sinuosa, os vários equi-
pamentos de elevada estética e funcionalidade imprimem um conforto adicional 
à condução e conferem ao seu Audi um visual marcante que reflete o seu estilo 
pessoal. De exclusiva qualidade e fiabilidade a toda a prova, os Acessórios Originais 
Audi foram feitos expressamente à medida do seu Audi A5.

Capas dos retrovisores exteriores – em fibra de 
carbono de alta qualidade. Reforçam o carácter 
desportivo do seu automóvel

Carregador por indução – para o carregamento sem fios 
do Apple iPhone 6 e do 6s. Certificado de acordo com as 
normas da Apple (MFi)

Tapetes de fibra têxtil Premium – feitos à medida do 
piso do Audi A5. Em alcatifa aveludada muito resistente 
e densa; com logótipo A5

Tão individuais como 
o seu estilo de vida.

Para mais informações, consulte o Catálogo 
de Acessórios Originais do Audi A5 ou o sítio 
da Internet www.audi.pt, ou contacte o seu 
concessionário Audi.

Acessórios Originais AudiA5
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Jantes de inverno de liga leve, no expressivo design de 5 raios Ramus – dimensões 8,5 J x 19; disponíveis em Preto brilhante e Prata brilhante (imagem superior)
Equipamento exterior – spoiler dianteiro com lâmina para complementar na perfeição o visual desportivo. Outros equipamentos: spoiler na tampa traseira, saia traseira 
e inserção decorativa no para-choques traseiro (sem imagem)
Box para esquis e bagagem – em design Audi, com fecho antirroubo. Pode ser aberta de ambos os lados. Disponível nos tamanhos 300 l, 360 l e 405 l (imagem superior)

Acessórios Originais Audi

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54.

A5_S5_Det65_2016_09.indd   51 11.01.17   11:42v65_Text-Stand: 11.01.2017



AUD_Nancy_Lille_Paris_Brest_DET_09_Bild_52   52 06.09.16   10:48v09-Bild-Korrektur: 07.09.2016

52

O fascínio Audi A5.
             Mais – online.

Descubra o mundo do novo Audi A5. Mais informações, 
mais individualidade e mais exclusividade. Agora, em www.audi.pt

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54.
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A5 na Web

A5_S5_Det65_2016_09.indd   53 11.01.17   11:42v65_Text-Stand: 11.01.2017



AUD_Nancy_Lille_Paris_Brest_DET_09_Bild_52   52 06.09.16   10:48v09-Bild-Korrektur: 07.09.2016

52

O fascínio Audi A5.
             Mais – online.

Descubra o mundo do novo Audi A5. Mais informações, 
mais individualidade e mais exclusividade. Agora, em www.audi.pt

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54.
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[ ] Dados para S tronic/tiptronic. As explicações de ¹ a ¹⁷ encontram-se na página 57.

Modelo Audi A5 1.4 TFSI 

(150 Cv)

Audi A5 2.0 TFSI

(190 Cv)

Audi A5 2.0 TFSI 

(252 Cv)

Audi A5 2.0 TFSI quattro

(252 Cv)

Tipo de motor Motor a gasolina de 4 cilindros em linha, 

com injeção direta

Motor a gasolina de 4 cilindros em linha, 

com injeção direta, turbocompressor e 

sistema Audi valvelift

Motor a gasolina de 4 cilindros em linha, 

com injeção direta, turbocompressor e 

sistema Audi valvelift

Motor a gasolina de 4 cilindros em linha, 

com injeção direta, turbocompressor e 

sistema Audi valvelift

Cilindrada em cm³ (válvulas por cilindro) 1.395 (4) 1.984 (4) 1.984 (4) 1.984 (4)

Potência² máx. em CV (kW) às rpm 150 (110)/5.000–6.000 190 (140)/4.200–6.000 252 (185)/5.000–6.000 252 (185)/5.000–6.000

Binário máx. em Nm às rpm 250/1.500–3.500 320/1.450–4.200 370/1.600–4.500 370/1.600–4.500

Transmissão

Tipo de tração Tração dianteira Tração dianteira Tração dianteira Tração integral permanente quattro

Transmissão [S tronic de 7 velocidades] Caixa manual de 6 velocidades

[S tronic de 7 velocidades]

[S tronic de 7 velocidades] [S tronic de 7 velocidades]

Peso/Volume Coupé Coupé Coupé Sportback Coupé Sportback

Tara³ em kg [1.465] 1.465 [1.495] [1.520] [1.545] [1.575] [1.610]

Peso total admissível em kg [1.890] 1.900 [1.930] [1.945] [2.040] [2.000] [2.105]

Peso tejadilho/carga vertical em kg [75/80] 75/80 [75/80] [75/80] [90/80] 75/80 [90/80]

Peso admissível de reboque⁴ em kg

sem travão

inclinação de 12 %

inclinação de 8 %

[730]

[1.400]

[1.600]

730 [740]

1.500 [1.500]

1.700 [1.700]

[750]

[1.700]

[1.900]

[750]

[1.700]

[1.900]

[750]

[1.700]

[1.900]

[750]

[1.700]

[1.900]

Capacidade do depósito aprox. em l [54] 54 [54] [54] [54] [58] [58]

Prestações/consumo⁶

Velocidade máxima em km/h [210]⁷ 240⁷ [240]⁷ [250]⁷ [250]⁷ [250]⁷ [250]⁷

Aceleração 0–100 km/h em s [8,7] 7,2 [7,3] [6,3] [6,5] [5,8] [6,0]

Tipo de combustível Super sem chumbo 95 ROZ⁸ Super sem chumbo 95 ROZ⁸ Super sem chumbo 95 ROZ⁸ Super sem chumbo 95 ROZ⁸

Consumo de comb.¹⁰, ¹¹ em l/100 km

urbano

extraurbano

combinado

[6,7–6,8]

[4,4–4,8]

[5,3–5,5]

7,3–7,6  [6,5–6,6]

4,7–4,9  [4,3–4,7]

5,6–5,9 [5,1–5,4]

[7,6]

[4,8–5,1]

[5,8–6,0]

[7,6–7,7]

[4,9–5,1]

[5,9–6,1]

[7,4–7,6]

[4,8–5,2]

[5,9–6,3]

[7,7–7,9]

[5,0–5,4]

[5,9–6,3]

Emissões¹⁰, ¹¹ de  CO₂ em g/km

combinado

[122–127] 127–134 [117–123] [132–137] [133–137] [136–144] [136–144]

Norma de emissões [EU6] EU6  [EU6] [EU6] [EU6] [EU6] [EU6]
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Modelo Audi S5 3.0 TFSI quattro

(354 Cv)

Audi A5 2.0 TDI ultra

(190 Cv)¹

Audi A5 2.0 TDI

(190 Cv)¹

Audi A5 2.0 TDI quattro

(190 Cv)¹

Tipo de motor Motor a gasolina de 6 cilindros em V, 

com injeção direta, turbocompressor e 

sistema Audi valvelift

Motor Diesel de 4 cilindros em linha, 

com injeção direta common-rail 

turbocompressor e intercooler

Motor Diesel de 4 cilindros em linha, 

com injeção direta common-rail 

turbocompressor e intercooler

Motor Diesel de 4 cilindros em linha, 

com injeção direta common-rail 

turbocompressor e intercooler

Cilindrada em cm³ (válvulas por cilindro) 2.995 (4) 1.968 (4) 1.968 (4) 1.968 (4)

Potência² máx. em CV (kW) às rpm 354 (260)/5.400–6.400 190 (140)/3.800–4.200 190 (140)/3.800–4.200 190 (140)/3.800–4.200

Binário máx. em Nm às rpm 500/1.370–4.500 400/1.750–3.000 400/1.750–3.000 400/1.750–3.000

Transmissão

Tipo de tração Tração integral permanente quattro Tração dianteira Tração dianteira Tração integral permanente quattro

Transmissão [tiptronic de 8 velocidades] Caixa manual de 6 velocidades 

[S tronic de 7 velocidades]

Caixa manual de 6 velocidades

[S tronic de 7 velocidades]

[S tronic de 7 velocidades]

Peso/Volume Coupé Sportback Coupé Sportback Coupé Sportback Coupé Sportback

Tara³ em kg [1.690] [1.735] 1.535 [1.565] 1.575 [1.595] 1.535 [1.565] 1.575 [1.595] [1.640] [1.675]

Peso total admissível em kg [2.115] [2.230] 1.985 [2.015] 2.095 [2.115] 1.985 [2.015] 2.095 [2.115] [2.080] [2.185]

Peso tejadilho/carga vertical em kg [75/80] [90/80] 75/80 [75/80] 90/80 [90/80] 75/80 [75/80] 90/80 [90/80] [75/80] [90/80]

Peso admiss. de reboque⁴ em kg

sem travão

inclinação de 12 %

inclinação de 8 %

[750]

[1.900]

[2.100]

[750]

[1.900]

[2.100]

750 [750]

1.400 [1.400] 

1.600 [1.600]

750 [750]

1.400 [1.400]

1.600 [1.600]

750 [750]

1.700 [1.700]

1.900 [1.900]

750 [750]

1.700 [1.700]

1.900 [1.900]

[750]

[1.800]

[2.000]

[750]

[1.800]

[2.000]

Capacidade do depósito aprox. em l [58] [58] 40 [40] 40 [40] 40 [40] 40 [40] [58] [58]

Prestações/consumo⁶

Velocidade máxima em km/h [250]⁷ [250]⁷ 210⁷ [210]⁷ 210⁷ [210]⁷ 240 [238] 238 [235] [235] [235]

Aceleração 0–100 km/h em s [4,7] [4,7] 7,7 [7,7] 8,0 [7,9] 7,7 [7,7] 7,8 [7,9] [7,2] [7,4]

Tipo de combustível Super sem chumbo 95 ROZ⁸ Diesel⁹ Diesel⁹ Diesel⁹

Consumo de comb.¹⁰, ¹¹ em l/100 km

urbano

extraurbano

combinado

[9,8–9,9]

[5,8–6,0]

[7,3–7,4]

[9,8–9,9]

[5,9–6,1]

[7,3–7,5]

5,0–5,1 [4,7–4,9]

3,7–3,8 [3,6–3,8]

4,1–4,2 [4,0–4,2]

5,0–5,1 [4,8–4,9]

3,7–3,9 [3,7–4,0]

4,1–4,3 [4,1–4,3]

5,1–5,4 [4,8–5,0]

3,8–4,1 [3,7–4,0]

4,3–4,5 [4,1–4,3]

5,2/–5,4* [4,9]

3,8–4,1 [3,8–4,1]

4,4–4,6 [4,2–4,4]

[5,1–5,3]

[4,0–4,3]

[4,4–4,6]

[5,2–5,3]

[4,1–4,4]

[4,5–4,7]

Emissões¹⁰, ¹¹ de  CO₂ em g/km

combinado

[166–170] [166–170] 106–111 [105–111] 113–108 [112–106] 111–118 [107–113] 114–119 [109–114] [114–121] [117–124]

Norma de emissões [EU6] [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] [EU6] [EU6]

Dados técnicos
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[ ] Dados para S tronic/tiptronic. As explicações de ¹ a ¹⁷ encontram-se na página 57.

Modelo Audi A5 1.4 TFSI 

(150 Cv)

Audi A5 2.0 TFSI

(190 Cv)

Audi A5 2.0 TFSI 

(252 Cv)

Audi A5 2.0 TFSI quattro

(252 Cv)

Tipo de motor Motor a gasolina de 4 cilindros em linha, 

com injeção direta

Motor a gasolina de 4 cilindros em linha, 

com injeção direta, turbocompressor e 

sistema Audi valvelift

Motor a gasolina de 4 cilindros em linha, 

com injeção direta, turbocompressor e 

sistema Audi valvelift

Motor a gasolina de 4 cilindros em linha, 

com injeção direta, turbocompressor e 

sistema Audi valvelift

Cilindrada em cm³ (válvulas por cilindro) 1.395 (4) 1.984 (4) 1.984 (4) 1.984 (4)

Potência² máx. em CV (kW) às rpm 150 (110)/5.000–6.000 190 (140)/4.200–6.000 252 (185)/5.000–6.000 252 (185)/5.000–6.000

Binário máx. em Nm às rpm 250/1.500–3.500 320/1.450–4.200 370/1.600–4.500 370/1.600–4.500

Transmissão

Tipo de tração Tração dianteira Tração dianteira Tração dianteira Tração integral permanente quattro

Transmissão [S tronic de 7 velocidades] Caixa manual de 6 velocidades

[S tronic de 7 velocidades]

[S tronic de 7 velocidades] [S tronic de 7 velocidades]

Peso/Volume Coupé Coupé Coupé Sportback Coupé Sportback

Tara³ em kg [1.465] 1.465 [1.495] [1.520] [1.545] [1.575] [1.610]

Peso total admissível em kg [1.890] 1.900 [1.930] [1.945] [2.040] [2.000] [2.105]

Peso tejadilho/carga vertical em kg [75/80] 75/80 [75/80] [75/80] [90/80] 75/80 [90/80]

Peso admissível de reboque⁴ em kg

sem travão

inclinação de 12 %

inclinação de 8 %

[730]

[1.400]

[1.600]

730 [740]

1.500 [1.500]

1.700 [1.700]

[750]

[1.700]

[1.900]

[750]

[1.700]

[1.900]

[750]

[1.700]

[1.900]

[750]

[1.700]

[1.900]

Capacidade do depósito aprox. em l [54] 54 [54] [54] [54] [58] [58]

Prestações/consumo⁶

Velocidade máxima em km/h [210]⁷ 240⁷ [240]⁷ [250]⁷ [250]⁷ [250]⁷ [250]⁷

Aceleração 0–100 km/h em s [8,7] 7,2 [7,3] [6,3] [6,5] [5,8] [6,0]

Tipo de combustível Super sem chumbo 95 ROZ⁸ Super sem chumbo 95 ROZ⁸ Super sem chumbo 95 ROZ⁸ Super sem chumbo 95 ROZ⁸

Consumo de comb.¹⁰, ¹¹ em l/100 km

urbano

extraurbano

combinado

[6,7–6,8]

[4,4–4,8]

[5,3–5,5]

7,3–7,6  [6,5–6,6]

4,7–4,9  [4,3–4,7]

5,6–5,9 [5,1–5,4]

[7,6]

[4,8–5,1]

[5,8–6,0]

[7,6–7,7]

[4,9–5,1]

[5,9–6,1]

[7,4–7,6]

[4,8–5,2]

[5,9–6,3]

[7,7–7,9]

[5,0–5,4]

[5,9–6,3]

Emissões¹⁰, ¹¹ de  CO₂ em g/km

combinado

[122–127] 127–134 [117–123] [132–137] [133–137] [136–144] [136–144]

Norma de emissões [EU6] EU6  [EU6] [EU6] [EU6] [EU6] [EU6]

A5_S5_Det65_2016_09.indd   54 11.01.17   11:42v65_Text-Stand: 11.01.2017 AUD_Nancy_Lille_Paris_Brest_DET_09_Bild_55   55 06.09.16   10:48v09-Bild-Korrektur: 07.09.2016

Modelo Audi S5 3.0 TFSI quattro

(354 Cv)

Audi A5 2.0 TDI ultra

(190 Cv)¹

Audi A5 2.0 TDI

(190 Cv)¹

Audi A5 2.0 TDI quattro

(190 Cv)¹

Tipo de motor Motor a gasolina de 6 cilindros em V, 

com injeção direta, turbocompressor e 

sistema Audi valvelift

Motor Diesel de 4 cilindros em linha, 

com injeção direta common-rail 

turbocompressor e intercooler

Motor Diesel de 4 cilindros em linha, 

com injeção direta common-rail 

turbocompressor e intercooler

Motor Diesel de 4 cilindros em linha, 

com injeção direta common-rail 

turbocompressor e intercooler

Cilindrada em cm³ (válvulas por cilindro) 2.995 (4) 1.968 (4) 1.968 (4) 1.968 (4)

Potência² máx. em CV (kW) às rpm 354 (260)/5.400–6.400 190 (140)/3.800–4.200 190 (140)/3.800–4.200 190 (140)/3.800–4.200

Binário máx. em Nm às rpm 500/1.370–4.500 400/1.750–3.000 400/1.750–3.000 400/1.750–3.000

Transmissão

Tipo de tração Tração integral permanente quattro Tração dianteira Tração dianteira Tração integral permanente quattro

Transmissão [tiptronic de 8 velocidades] Caixa manual de 6 velocidades 

[S tronic de 7 velocidades]

Caixa manual de 6 velocidades

[S tronic de 7 velocidades]

[S tronic de 7 velocidades]

Peso/Volume Coupé Sportback Coupé Sportback Coupé Sportback Coupé Sportback

Tara³ em kg [1.690] [1.735] 1.535 [1.565] 1.575 [1.595] 1.535 [1.565] 1.575 [1.595] [1.640] [1.675]

Peso total admissível em kg [2.115] [2.230] 1.985 [2.015] 2.095 [2.115] 1.985 [2.015] 2.095 [2.115] [2.080] [2.185]

Peso tejadilho/carga vertical em kg [75/80] [90/80] 75/80 [75/80] 90/80 [90/80] 75/80 [75/80] 90/80 [90/80] [75/80] [90/80]

Peso admiss. de reboque⁴ em kg

sem travão

inclinação de 12 %

inclinação de 8 %

[750]

[1.900]

[2.100]

[750]

[1.900]

[2.100]

750 [750]

1.400 [1.400] 

1.600 [1.600]

750 [750]

1.400 [1.400]

1.600 [1.600]

750 [750]

1.700 [1.700]

1.900 [1.900]

750 [750]

1.700 [1.700]

1.900 [1.900]

[750]

[1.800]

[2.000]

[750]

[1.800]

[2.000]

Capacidade do depósito aprox. em l [58] [58] 40 [40] 40 [40] 40 [40] 40 [40] [58] [58]

Prestações/consumo⁶

Velocidade máxima em km/h [250]⁷ [250]⁷ 210⁷ [210]⁷ 210⁷ [210]⁷ 240 [238] 238 [235] [235] [235]

Aceleração 0–100 km/h em s [4,7] [4,7] 7,7 [7,7] 8,0 [7,9] 7,7 [7,7] 7,8 [7,9] [7,2] [7,4]

Tipo de combustível Super sem chumbo 95 ROZ⁸ Diesel⁹ Diesel⁹ Diesel⁹

Consumo de comb.¹⁰, ¹¹ em l/100 km

urbano

extraurbano

combinado

[9,8–9,9]

[5,8–6,0]

[7,3–7,4]

[9,8–9,9]

[5,9–6,1]

[7,3–7,5]

5,0–5,1 [4,7–4,9]

3,7–3,8 [3,6–3,8]

4,1–4,2 [4,0–4,2]

5,0–5,1 [4,8–4,9]

3,7–3,9 [3,7–4,0]

4,1–4,3 [4,1–4,3]

5,1–5,4 [4,8–5,0]

3,8–4,1 [3,7–4,0]

4,3–4,5 [4,1–4,3]

5,2/–5,4* [4,9]

3,8–4,1 [3,8–4,1]

4,4–4,6 [4,2–4,4]

[5,1–5,3]

[4,0–4,3]

[4,4–4,6]

[5,2–5,3]

[4,1–4,4]

[4,5–4,7]

Emissões¹⁰, ¹¹ de  CO₂ em g/km

combinado

[166–170] [166–170] 106–111 [105–111] 113–108 [112–106] 111–118 [107–113] 114–119 [109–114] [114–121] [117–124]

Norma de emissões [EU6] [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] [EU6] [EU6]

Dados técnicos
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Modelo Audi A5 3.0 TDI 

(218 Cv)¹

Tipo de motor Motor Diesel de 6 cilindros em V, 

com injeção direta common-rail 

turbocompressor e intercooler

Cilindrada em cm³ (válvulas por cilindro) 2.967 (6)

Potência² máx. em CV (kW) às rpm 218 (160)/4.000–5.000

Binário máx. em Nm às rpm 400/1.250–3.750

Transmissão

Tipo de tração Tração dianteira

Transmissão [S tronic de 7 velocidades]

Peso/Volume Coupé

Tara³ em kg [1.610]

Peso total admissível em kg [2.035]

Peso tejadilho/carga vertical em kg [75/80]

Peso admiss. de reboque⁴ em kg

sem travão

inclinação de 12 %

inclinação de 8 %

[750]

[1.700]

[1.900]

Capacidade do depósito aprox. em l [54]

Prestações/consumo⁶

Velocidade máxima em km/h [250]⁷

Aceleração 0–100 km/h em s [6,6]

Tipo de combustível Diesel⁹

Consumo de comb.¹⁰, ¹¹ em l/100 km

urbano

extraurbano

combinado

[4,8–4,9]

[3,9–4,2]

[4,3–4,5]

Emissões¹⁰, ¹¹ de  CO₂ em g/km

combinado

[111–115]

Norma de emissões [EU6]

[ ] Dados para S tronic/tiptronic. As explicações de ¹ a ¹⁷ encontram-se na página 57.
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Dados técnicos

Explicações

¹  O nível do depósito AdBlue®¹⁷ é indicado no visor do painel de instrumentos. Recomenda-se que o nível do 
depósito AdBlue seja reposto num concessionário Audi.

²  Os dados indicados foram estabelecidos de acordo com o método de medição prescrito (UN-R 85 na versão 
atualmente em vigor).

³  Tara do veículo com condutor (75 kg) e depósito de combustível cheio a 90 %, de acordo com o regulamento 
(UE) N.º 1230/2012 na versão atualmente em vigor. Os equipamentos opcionais montados podem aumentar 
a tara do veículo e o coeficiente de resistência aerodinâmica, com a correspondente redução da carga útil e da 
velocidade máxima.

⁴  A performance do motor vai diminuindo à medida que se conduz em altitudes cada vez maiores. A partir de 
1.000 m acima do nível do mar, e por cada 1.000 m adicionais, é necessário diminuir em 10 % o peso rebocado 
(carga rebocada + peso total do veículo trator). Valor válido para o dispositivo de engate de reboque fornecido 
de fábrica. Em caso de utilização comercial do veículo com dispositivo de engate de reboque, é necessário, em 
determinadas condições, um aparelho de controlo.

⁵  Disponível como equipamento opcional.

⁶  Indicação dos consumos de combustível e das emissões de CO₂ em função do conjunto de pneus/jantes utilizado.

⁷  Eletronicamente limitada.

⁸  É recomendada a utilização de gasolina Super sem chumbo de 95 ROZ, de acordo com a norma DIN EN 228. 
Quando indisponível: gasolina normal sem chumbo de 91 ROZ, de acordo com a norma DIN EN 228, com 
ligeira redução das prestações. A gasolina sem chumbo de 95 ROZ com uma mistura máxima de 10 % de 
etanol (E10) também pode ser utilizada. Os valores de consumo dizem respeito à utilização de gasolina de 
95 ROZ, de acordo com o regulamento 692/2008/CE.

⁹  É recomendada a utilização de gasóleo sem enxofre de acordo com a norma DIN EN 590. Quando indisponível: 
Diesel segundo a norma EN 590.

¹⁰  Os dados indicados foram estabelecidos de acordo com o método de medição prescrito. Os dados não se 
referem individualmente a um veículo e não fazem parte da oferta, destinando-se apenas a servir de 
termo de comparação entre os diversos modelos.

¹¹  O consumo de combustível e as emissões de CO₂ de um veículo dependem não só de uma eficiente utilização 
do combustível pelo veículo, como são também influenciados pelo estilo de condução e por outros fatores 
não técnicos. O CO₂ é o principal gás responsável pelo efeito de estufa e pelo aquecimento global do planeta.

¹²  Em combinação com pneus otimizados em termos de resistência ao rolamento.

¹³  Em combinação com pneus otimizados em relação à resistência do rolamento, a velocidade máxima é de 210 km/h.

¹⁴  Em combinação com pneus otimizados em relação à resistência de rolamento e a uma velocidade máxima 
de 210 km/h.

¹⁵  As características técnicas dos pneus podem ser consultadas nesta página.

¹⁶  Tenha em atenção a especificidade das jantes indicada nesta página.

¹⁷  Marca registada da Federação dos Produtores de Automóveis e. V. (VDA).

Aviso importante

Especificidades das jantes: as jantes de liga leve com superfície brilhante, polida ou parcialmente polida não 
devem ser utilizadas em estradas com neve ou gelo. A superfície destas jantes não fornece proteção adequada 
à corrosão devido ao seu processo de fabrico, pelo que pode ficar irreversivelmente danificada pelo sal da estrada 
ou por outros agentes semelhantes.

Não é possível encomendar pneus com outras características. 
Para mais informações sobre a gama de pneus disponível no seu mercado, consulte o seu Concessionário Audi.

Classificação dos pneus

Na tabela seguinte, pode consultar a classe de eficiência energética, a classe de aderência em pavimento molhado 
e a classe de ruído exterior de rolamento para os diferentes tamanhos de pneus do Audi A5 Coupé e A5 Sportback.

Dimensões 

dos pneus

Classe de 

eficiência 

energética

Classe de aderência 

em pavimento 

molhado

Classe de ruído 

exterior de 

rolamento

Pneus de verão 205/60 R 16 C–B C–B 72–67 –

225/50 R 17 E–B C–A 72–69 –

245/40 R 18 E–B C–A 72–70 –

245/45 R 18 F C 72

255/35 R 19 E C–B 73–66 –

265/30 R 20 E B 74–68 –

Pneus de inverno 205/60 R 16 E–C C 72–68 –

225/50 R 17 E–C C–B 72

225/45 R 18 F C 72

245/40 R 18 E B 72

255/35 R 19 E C 73
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Modelo Audi A5 3.0 TDI 

(218 Cv)¹

Tipo de motor Motor Diesel de 6 cilindros em V, 

com injeção direta common-rail 

turbocompressor e intercooler

Cilindrada em cm³ (válvulas por cilindro) 2.967 (6)

Potência² máx. em CV (kW) às rpm 218 (160)/4.000–5.000

Binário máx. em Nm às rpm 400/1.250–3.750

Transmissão

Tipo de tração Tração dianteira

Transmissão [S tronic de 7 velocidades]

Peso/Volume Coupé

Tara³ em kg [1.610]

Peso total admissível em kg [2.035]

Peso tejadilho/carga vertical em kg [75/80]

Peso admiss. de reboque⁴ em kg

sem travão

inclinação de 12 %

inclinação de 8 %

[750]

[1.700]

[1.900]

Capacidade do depósito aprox. em l [54]

Prestações/consumo⁶

Velocidade máxima em km/h [250]⁷

Aceleração 0–100 km/h em s [6,6]

Tipo de combustível Diesel⁹

Consumo de comb.¹⁰, ¹¹ em l/100 km

urbano

extraurbano

combinado

[4,8–4,9]

[3,9–4,2]

[4,3–4,5]

Emissões¹⁰, ¹¹ de  CO₂ em g/km

combinado

[111–115]

Norma de emissões [EU6]

[ ] Dados para S tronic/tiptronic. As explicações de ¹ a ¹⁷ encontram-se na página 57.
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Dados técnicos

Explicações

¹  O nível do depósito AdBlue®¹⁷ é indicado no visor do painel de instrumentos. Recomenda-se que o nível do 
depósito AdBlue seja reposto num concessionário Audi.

²  Os dados indicados foram estabelecidos de acordo com o método de medição prescrito (UN-R 85 na versão 
atualmente em vigor).

³  Tara do veículo com condutor (75 kg) e depósito de combustível cheio a 90 %, de acordo com o regulamento 
(UE) N.º 1230/2012 na versão atualmente em vigor. Os equipamentos opcionais montados podem aumentar 
a tara do veículo e o coeficiente de resistência aerodinâmica, com a correspondente redução da carga útil e da 
velocidade máxima.

⁴  A performance do motor vai diminuindo à medida que se conduz em altitudes cada vez maiores. A partir de 
1.000 m acima do nível do mar, e por cada 1.000 m adicionais, é necessário diminuir em 10 % o peso rebocado 
(carga rebocada + peso total do veículo trator). Valor válido para o dispositivo de engate de reboque fornecido 
de fábrica. Em caso de utilização comercial do veículo com dispositivo de engate de reboque, é necessário, em 
determinadas condições, um aparelho de controlo.

⁵  Disponível como equipamento opcional.

⁶  Indicação dos consumos de combustível e das emissões de CO₂ em função do conjunto de pneus/jantes utilizado.

⁷  Eletronicamente limitada.

⁸  É recomendada a utilização de gasolina Super sem chumbo de 95 ROZ, de acordo com a norma DIN EN 228. 
Quando indisponível: gasolina normal sem chumbo de 91 ROZ, de acordo com a norma DIN EN 228, com 
ligeira redução das prestações. A gasolina sem chumbo de 95 ROZ com uma mistura máxima de 10 % de 
etanol (E10) também pode ser utilizada. Os valores de consumo dizem respeito à utilização de gasolina de 
95 ROZ, de acordo com o regulamento 692/2008/CE.

⁹  É recomendada a utilização de gasóleo sem enxofre de acordo com a norma DIN EN 590. Quando indisponível: 
Diesel segundo a norma EN 590.

¹⁰  Os dados indicados foram estabelecidos de acordo com o método de medição prescrito. Os dados não se 
referem individualmente a um veículo e não fazem parte da oferta, destinando-se apenas a servir de 
termo de comparação entre os diversos modelos.

¹¹  O consumo de combustível e as emissões de CO₂ de um veículo dependem não só de uma eficiente utilização 
do combustível pelo veículo, como são também influenciados pelo estilo de condução e por outros fatores 
não técnicos. O CO₂ é o principal gás responsável pelo efeito de estufa e pelo aquecimento global do planeta.

¹²  Em combinação com pneus otimizados em termos de resistência ao rolamento.

¹³  Em combinação com pneus otimizados em relação à resistência do rolamento, a velocidade máxima é de 210 km/h.

¹⁴  Em combinação com pneus otimizados em relação à resistência de rolamento e a uma velocidade máxima 
de 210 km/h.

¹⁵  As características técnicas dos pneus podem ser consultadas nesta página.

¹⁶  Tenha em atenção a especificidade das jantes indicada nesta página.

¹⁷  Marca registada da Federação dos Produtores de Automóveis e. V. (VDA).

Aviso importante

Especificidades das jantes: as jantes de liga leve com superfície brilhante, polida ou parcialmente polida não 
devem ser utilizadas em estradas com neve ou gelo. A superfície destas jantes não fornece proteção adequada 
à corrosão devido ao seu processo de fabrico, pelo que pode ficar irreversivelmente danificada pelo sal da estrada 
ou por outros agentes semelhantes.

Não é possível encomendar pneus com outras características. 
Para mais informações sobre a gama de pneus disponível no seu mercado, consulte o seu Concessionário Audi.

Classificação dos pneus

Na tabela seguinte, pode consultar a classe de eficiência energética, a classe de aderência em pavimento molhado 
e a classe de ruído exterior de rolamento para os diferentes tamanhos de pneus do Audi A5 Coupé e A5 Sportback.

Dimensões 

dos pneus

Classe de 

eficiência 

energética

Classe de aderência 

em pavimento 

molhado

Classe de ruído 

exterior de 

rolamento

Pneus de verão 205/60 R 16 C–B C–B 72–67 –

225/50 R 17 E–B C–A 72–69 –

245/40 R 18 E–B C–A 72–70 –

245/45 R 18 F C 72

255/35 R 19 E C–B 73–66 –

265/30 R 20 E B 74–68 –

Pneus de inverno 205/60 R 16 E–C C 72–68 –

225/50 R 17 E–C C–B 72

225/45 R 18 F C 72

245/40 R 18 E B 72

255/35 R 19 E C 73
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Aviso legal para o Audi connect
Para utilizar os serviços suportados pelo Audi connect, o seu veículo tem de 
estar equipado com um sistema de navegação. Os serviços Audi connect são 
disponibilizados pela AUDI AG. A transmissão de dados para os serviços Audi 
connect é realizada pelo operador de serviços telefónicos móveis através de 
um cartão SIM instalado no veículo. Os custos resultantes da transmissão 
de dados estão incluídos no preço dos serviços Audi connect. Os custos da 
ligação WiFi não estão incluídos. A transmissão de dados para a ligação WiFi 
pode ser subscrita junto de um operador de serviços telefónicos móveis, me-
diante pagamento de um plano de dados. Para informações sobre tarifários 
e subscrição, aceda à página my.audi.com.
Como alternativa, a transmissão de dados pode realizar-se através da utiliza-
ção de um cartão SIM externo no leitor de cartões. Em combinação com a 
Audi phone box, opcional, é necessário um smartphone com ligação Bluetooth 
e remote SIM Access Profile (rSAP)¹ para utilizar a função de telefone inte-
grada no veículo. Se for introduzido um cartão SIM externo no leitor de car-
tões ou se este for ativado por rSAP, a transmissão de dados para os serviços 
Audi connect, bem como para a ligação WiFi será estabelecida através do re-
ferido cartão SIM externo. Neste caso, a faturação dos custos daí resultantes 
processa-se exclusivamente através do cartão SIM externo. Os serviços dispo-
nibilizados pelo Audi connect variam em função do país. Os serviços  Audi 
connect são disponibilizados durante o período mínimo de 1 ano, a  contar 
da data de entrega do veículo. Dois anos após a entrega do veículo, o acesso 
aos serviços Audi connect é prolongado por mais 1 ano, de forma  gratuita. 
No caso de não desejar o prolongamento dos serviços, contacte-nos por escrito 
para a seguinte morada:

AUDI AG
Kundenbetreuung Deutschland
85045 Ingolstadt
E-Mail: kundenbetreuung@audi.de
Telefone: +49 800 28347378423

O seu concessionário informá-lo-á sobre as possibilidades de prolongamento 
dos serviços Audi connect. Dependendo do modelo do veículo, o Audi con-
nect possibilita o acesso ao Google e ao Twitter. Não é possível garantir uma 
disponibilidade permanente, competindo ao Google e ao Twitter essa res-
ponsabilidade. Para mais informações sobre o Audi connect, consulte o sítio 
da Internet www.audi.com/connect ou contacte o seu Concessionário Audi. 
Para informações sobre tarifários, consulte o seu operador de serviços tele-
fónicos móveis.

Aviso legal sobre o Audi connect Chamada de Emergência & Serviço
Estes serviços são disponibilizados através da instalação de um cartão SIM 
no veículo. Os custos resultantes das chamadas telefónicas e das ligações 
de dados estão incluídos no preço dos serviços. Os serviços disponibilizados 
pela Audi só estão disponíveis no âmbito da cobertura da rede do operador 
de serviços telefónicos móveis selecionado pela marca Audi. Os serviços 
Audi connect Chamada de Emergência online, Pedido de assistência online e 
Serviço de Marcação online para uma oficina Audi estão disponíveis durante 
o período de 10 anos, a contar da data de entrega do veículo, para os seguin-
tes países: Bélgica, Bulgária, Alemanha, Finlândia, França, Gibraltar, Grécia, 
Grã-Bretanha, Itália, Irlanda, Liechtenstein, Lituânia, Malta, Mónaco, Holanda, 
Noruega, Áustria, Polónia, Portugal, Roménia, Suécia, Suíça, Espanha, Hungria. 
Sobre a data implementação nos restantes países da Europa e a disponibili-
dade do equipamento opcional, consulte o seu concessionário Audi.

Aviso legal sobre ambos os equipamentos Audi connect Chamada de 
Emergência & Serviço e Audi connect
Eventuais interferências nos serviços podem resultar de casos de força maior, 
disposições administrativas, medidas técnicas ou de outras medidas levadas 
a cabo nas instalações da AUDI AG, do fornecedor ou do prestador de serviços, 
que se afiguram necessárias para garantir o bom funcionamento dos proces-
sos (por exemplo, manutenção, reparação, atualizações de sistemas, software, 
upgrades). A AUDI AG empreenderá todos os esforços razoáveis para corrigir 
imediatamente tais falhas ou trabalhar no sentido da sua eliminação.

Aviso legal para o Audi tablet
As funções do Audi tablet podem variar em função da região. Pode estar su-
jeito a tarifas. Os dados apresentados sobre o veículo dependem do modelo 
e do respetivo equipamento. A função de navegação requer acesso à Internet 
e uma ligação sem fios aos serviços Audi connect; dependendo do país, inclui 
Follow Mode com indicação da posição atual do veículo. A funcionalidade 
Google Play Store™ ² exige um acesso à Internet.

¹  Para mais informações sobre a compatibilidade de telemóveis, consulte o 
seu Concessionário Audi ou o sítio da Internet www.audi.com/bluetooth.

²  Google e o logótipo Google são marcas registadas da Google Inc.
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Dados técnicos

Equipamento do Audi A5 Coupé representado (pág. 4–13):
Cor exterior: Cinzento Manhattan Metalizado
Jantes: Jantes de liga leve com design de raios múltiplos, de acabamento em cinzento contrastante, 
parcialmente polidas¹⁶
Bancos/estofos: Bancos dianteiros desportivos com estofos em couro de cor Vermelho Arras
Inserções decorativas: Madeira de Carvalho Cinzento Natural
Outros equipamentos: Audi design selection, pacote exterior S line

Equipamento do Audi S5 Coupé representado (pág. 14–19):
Cor exterior: Azul Navarra Metalizado
Jantes: Jantes de liga leve com design de 5 raios Cavo (design S), de acabamento em cinzento contrastante, 
parcialmente polidas¹⁶
Bancos/estofos: Bancos dianteiros desportivos S com estofos em couro de cor Cinzento Rotor
Inserções decorativas: Carbono Atlas

Audi S5 Coupé Dados em mm

Dados com o veículo sem carga. Volume da bagageira¹: 465 l 
(o segundo valor refere-se ao banco traseiro rebatido e carga até ao nível da chapeleira). 
Ângulo de viragem aproximado: 11,5 m.
*  Espaço máximo do banco ao tejadilho. ** Largura ao nível dos cotovelos. *** Largura ao nível dos ombros.

Audi A5 Coupé Dados em mm

Dados com o veículo sem carga. Volume da bagageira¹: 465 l 
(o segundo valor refere-se ao banco traseiro rebatido e carga até ao nível da chapeleira). 
Ângulo de viragem aproximado: 11,5 m.
*  Espaço máximo do banco ao tejadilho. ** Largura ao nível dos cotovelos. *** Largura ao nível dos ombros.
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Aviso legal para o Audi connect
Para utilizar os serviços suportados pelo Audi connect, o seu veículo tem de 
estar equipado com um sistema de navegação. Os serviços Audi connect são 
disponibilizados pela AUDI AG. A transmissão de dados para os serviços Audi 
connect é realizada pelo operador de serviços telefónicos móveis através de 
um cartão SIM instalado no veículo. Os custos resultantes da transmissão 
de dados estão incluídos no preço dos serviços Audi connect. Os custos da 
ligação WiFi não estão incluídos. A transmissão de dados para a ligação WiFi 
pode ser subscrita junto de um operador de serviços telefónicos móveis, me-
diante pagamento de um plano de dados. Para informações sobre tarifários 
e subscrição, aceda à página my.audi.com.
Como alternativa, a transmissão de dados pode realizar-se através da utiliza-
ção de um cartão SIM externo no leitor de cartões. Em combinação com a 
Audi phone box, opcional, é necessário um smartphone com ligação Bluetooth 
e remote SIM Access Profile (rSAP)¹ para utilizar a função de telefone inte-
grada no veículo. Se for introduzido um cartão SIM externo no leitor de car-
tões ou se este for ativado por rSAP, a transmissão de dados para os serviços 
Audi connect, bem como para a ligação WiFi será estabelecida através do re-
ferido cartão SIM externo. Neste caso, a faturação dos custos daí resultantes 
processa-se exclusivamente através do cartão SIM externo. Os serviços dispo-
nibilizados pelo Audi connect variam em função do país. Os serviços  Audi 
connect são disponibilizados durante o período mínimo de 1 ano, a  contar 
da data de entrega do veículo. Dois anos após a entrega do veículo, o acesso 
aos serviços Audi connect é prolongado por mais 1 ano, de forma  gratuita. 
No caso de não desejar o prolongamento dos serviços, contacte-nos por escrito 
para a seguinte morada:

AUDI AG
Kundenbetreuung Deutschland
85045 Ingolstadt
E-Mail: kundenbetreuung@audi.de
Telefone: +49 800 28347378423

O seu concessionário informá-lo-á sobre as possibilidades de prolongamento 
dos serviços Audi connect. Dependendo do modelo do veículo, o Audi con-
nect possibilita o acesso ao Google e ao Twitter. Não é possível garantir uma 
disponibilidade permanente, competindo ao Google e ao Twitter essa res-
ponsabilidade. Para mais informações sobre o Audi connect, consulte o sítio 
da Internet www.audi.com/connect ou contacte o seu Concessionário Audi. 
Para informações sobre tarifários, consulte o seu operador de serviços tele-
fónicos móveis.

Aviso legal sobre o Audi connect Chamada de Emergência & Serviço
Estes serviços são disponibilizados através da instalação de um cartão SIM 
no veículo. Os custos resultantes das chamadas telefónicas e das ligações 
de dados estão incluídos no preço dos serviços. Os serviços disponibilizados 
pela Audi só estão disponíveis no âmbito da cobertura da rede do operador 
de serviços telefónicos móveis selecionado pela marca Audi. Os serviços 
Audi connect Chamada de Emergência online, Pedido de assistência online e 
Serviço de Marcação online para uma oficina Audi estão disponíveis durante 
o período de 10 anos, a contar da data de entrega do veículo, para os seguin-
tes países: Bélgica, Bulgária, Alemanha, Finlândia, França, Gibraltar, Grécia, 
Grã-Bretanha, Itália, Irlanda, Liechtenstein, Lituânia, Malta, Mónaco, Holanda, 
Noruega, Áustria, Polónia, Portugal, Roménia, Suécia, Suíça, Espanha, Hungria. 
Sobre a data implementação nos restantes países da Europa e a disponibili-
dade do equipamento opcional, consulte o seu concessionário Audi.

Aviso legal sobre ambos os equipamentos Audi connect Chamada de 
Emergência & Serviço e Audi connect
Eventuais interferências nos serviços podem resultar de casos de força maior, 
disposições administrativas, medidas técnicas ou de outras medidas levadas 
a cabo nas instalações da AUDI AG, do fornecedor ou do prestador de serviços, 
que se afiguram necessárias para garantir o bom funcionamento dos proces-
sos (por exemplo, manutenção, reparação, atualizações de sistemas, software, 
upgrades). A AUDI AG empreenderá todos os esforços razoáveis para corrigir 
imediatamente tais falhas ou trabalhar no sentido da sua eliminação.

Aviso legal para o Audi tablet
As funções do Audi tablet podem variar em função da região. Pode estar su-
jeito a tarifas. Os dados apresentados sobre o veículo dependem do modelo 
e do respetivo equipamento. A função de navegação requer acesso à Internet 
e uma ligação sem fios aos serviços Audi connect; dependendo do país, inclui 
Follow Mode com indicação da posição atual do veículo. A funcionalidade 
Google Play Store™ ² exige um acesso à Internet.

¹  Para mais informações sobre a compatibilidade de telemóveis, consulte o 
seu Concessionário Audi ou o sítio da Internet www.audi.com/bluetooth.

²  Google e o logótipo Google são marcas registadas da Google Inc.
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Dados técnicos

Equipamento do Audi A5 Coupé representado (pág. 4–13):
Cor exterior: Cinzento Manhattan Metalizado
Jantes: Jantes de liga leve com design de raios múltiplos, de acabamento em cinzento contrastante, 
parcialmente polidas¹⁶
Bancos/estofos: Bancos dianteiros desportivos com estofos em couro de cor Vermelho Arras
Inserções decorativas: Madeira de Carvalho Cinzento Natural
Outros equipamentos: Audi design selection, pacote exterior S line

Equipamento do Audi S5 Coupé representado (pág. 14–19):
Cor exterior: Azul Navarra Metalizado
Jantes: Jantes de liga leve com design de 5 raios Cavo (design S), de acabamento em cinzento contrastante, 
parcialmente polidas¹⁶
Bancos/estofos: Bancos dianteiros desportivos S com estofos em couro de cor Cinzento Rotor
Inserções decorativas: Carbono Atlas

Audi S5 Coupé Dados em mm

Dados com o veículo sem carga. Volume da bagageira¹: 465 l 
(o segundo valor refere-se ao banco traseiro rebatido e carga até ao nível da chapeleira). 
Ângulo de viragem aproximado: 11,5 m.
*  Espaço máximo do banco ao tejadilho. ** Largura ao nível dos cotovelos. *** Largura ao nível dos ombros.

Audi A5 Coupé Dados em mm

Dados com o veículo sem carga. Volume da bagageira¹: 465 l 
(o segundo valor refere-se ao banco traseiro rebatido e carga até ao nível da chapeleira). 
Ângulo de viragem aproximado: 11,5 m.
*  Espaço máximo do banco ao tejadilho. ** Largura ao nível dos cotovelos. *** Largura ao nível dos ombros.
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Equipamento do Audi A5 Sportback representado (pág. 20–29):
Cor exterior: Vermelho Matador Metalizado
Jantes: Jantes de liga leve com design de 5 raios paralelos¹⁶
Bancos/estofos: Bancos dianteiros desportivos com estofos em couro Bege Atlas 
Inserções decorativas: Alumínio Trimaran
Outros equipamentos: Audi design selection, pacote exterior S line

Equipamento do Audi S5 Sportback representado (pág. 30–33):
Cor exterior: Azul Navarra Metalizado
Jantes: Jantes de liga leve com design de 5 raios Cavo (design S), de acabamento em cinzento contrastante, 
parcialmente polidas¹⁶
Bancos/estofos: Bancos dianteiros desportivos com estofos em Cinzento Rotor 
Inserções decorativas: Carbono Atlas

Audi S5 Sportback Dados em mm

Dados com o veículo sem carga. Volume da bagageira¹: 465 l 
(o segundo valor refere-se ao banco traseiro rebatido e carga até ao nível da chapeleira). 
Ângulo de viragem aproximado: 11,5 m.
*  Espaço máximo do banco ao tejadilho. ** Largura ao nível dos cotovelos. *** Largura ao nível dos ombros. 
**** A altura do veículo com antena de tejadilho é de 1.395 mm.

Audi A5 Sportback Dados em mm

Dados com o veículo sem carga. Volume da bagageira¹: 465 l 
(o segundo valor refere-se ao banco traseiro rebatido e carga até ao nível da chapeleira). 
Ângulo de viragem aproximado: 11,5 m.
*  Espaço máximo do banco ao tejadilho. ** Largura ao nível dos cotovelos. *** Largura ao nível dos ombros. 
**** A altura do veículo com antena de tejadilho é de 1.398 mm.
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Os modelos e equipamentos reproduzidos e descritos neste catálogo, bem como alguns dos serviços 
apresentados não se encontram disponíveis em todos os países. Alguns veículos reproduzidos neste 
catálogo dispõem de equipamento opcional fornecido com acréscimo de preço. Os dados relativos às 
especificações de fornecimento, aspeto, desempenho, medidas e pesos, consumos e custos operacio-
nais dos veículos correspondem aos conhecimentos atuais na data de impressão. Reservado o direito 
a eventuais diferenças na cor e forma das reproduções, bem como a erros de impressão. Reservado 
o direito a alterações. A reprodução total ou parcial deste catálogo só é possível mediante autorização 
escrita da AUDI AG.

Este catálogo foi impresso em papel produzido a partir de pasta celulosa branqueada sem cloro.
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