
14. Cobertura de proteção interna para pets
Cobertura de proteção interna para bancos traseiros, acolchoada para o conforto de 
seu melhor amigo. Protege também as paredes laterais e portas traseiras da sujeira. 

15. Cinto de segurança para cães
Transporte seu melhor amigo com segurança. Acolchoado, confortável e aprovado 
pela TÜV. Disponível em 4 tamanhos.

16. Rack de bike
Feito em alumínio anodizado, com proteção antidesbotamento nas partes 
plásticas. Possui chave antifurto para maior segurança de sua bike. Carga 
máxima: 17 kg.

17. Caixa de bagagem
Caixa compacta com superfícies de fácil limpeza. Acabamento em black piano. 
Com chave para trancamento. Suas linhas aerodinâmicas reduzem o ruído de vento 
com mais eficácia. Capacidade: 360 litros.
(É necessário rack de teto.)

01. Capa de cobertura para ambientes internos
Capa de tecido durável e lavável para proteger o veículo em 
ambientes internos. Bolsa de armazenamento na mesma cor.

02. Tapetes de borracha dianteiros e traseiros
Pretos, com logo Q5, em borracha de alta densidade, testada.

03. Tapetes de carpete ‘Premium Floor Mats’
4 peças (jogo dianteiro e traseiro), e bordado Q5.

04. Bandeja de proteção para o porta-malas
Bandeja de proteção do porta-malas, com altura lateral de 20 cm. 
Adequada para carregar itens que deixam rastros no transporte. Com 
estrias que impedem o deslizamento da carga, durável e de fácil limpeza.

05. Tapete protetor do porta-malas
Bordas altas para evitar derramamento de líquidos no porta-malas. 
Material robusto e lavável, com logo Q5.

06. Audi MediaBox
Acesse o Waze on-line, mais de 30.000 estações de rádio, leitura de e-mails 
e acesso à websites de internet. Tudo isso na tela de seu MMI.

07. Telas de proteção solar – 3 peças ou 2 peças
Para janelas laterais traseiras e vidro traseiro – 3 peças; ou janelas laterais 
traseiras – 2 peças.

08. Película de proteção da linha do porta-malas
Película transparente, evita arranhões na área do compartimento de carga.

09. Para-barros dianteiros e traseiros
Protegem a pintura de pedriscos e lama arremessados pelos pneus contra 
a carroceria. Em plástico de alta densidade.
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11. Frisos laterais em fibra de carbono
Conjunto de frisos laterais inferiores em legítima fibra de carbono. Design marcante
que acentua a esportividade do Q5, e são inspirados nos modelos RS.
Complemente o conjunto com os retrovisores de fibra de carbono, para ter o visual
completo.

12. Retrovisor em fibra de carbono
As capas de retrovisor em legítima fibra de carbono concedem um caráter esportivo
ao veículo, arrematando com este detalhe exclusivo seu Q5. 

13. Pedaleiras em aço escovado
Para câmbio automático, 3 peças: pedal do acelerador, freio e apoio dos pés. 

Aço inoxidável de alta qualidade e borracha antiderrapante.

Parabéns por ter escolhido um veículo Audi! Essa decisão revela que você valoriza qualidade técnica, 
desempenho e eficiência – além, é claro, da sofisticação e da modernidade associadas à marca Audi.

Para celebrar essa conquista e deixá-la ainda mais exclusiva, oferecemos neste catálogo uma série 
de itens de customização. Com eles, você poderá aumentar o conforto e a funcionalidade de seu 
Audi Q5, ou então dar um toque personalizado à sua aparência.

Seja bem-vindo ao mundo Audi e aproveite tudo que ele tem a lhe oferecer!

10. Kit Offroad

Spoiler dianteiro
Spoiler dianteiro com design offroad e proteção contra impactos 
em aço inoxidável.

Para-choque dianteiro
Cobertura do para-choque dianteiro com grelhas laterais 
em design offroad.

Arcos de caixa de roda

Spoiler traseiro
Com protetor de impactos na parte inferior em aço inoxidável. 

Cobertura de porta
As tampas das portas sublinham o design offroad marcante do 
veículo, além de proteger as laterais. Também pode ser instalado
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Waze é marca registrada Goolge Inc. Imagens meramente ilustrativas. 

os estribos laterais, com pads de borracha para melhor alcance dos
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