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Com o lançamento de sua nova geração, o Audi Q5 vem confirmar o lugar especial que ocupa entre os SUVs 
de luxo. O motivo? Talvez seja seu tamanho ideal, perfeito tanto para o trânsito urbano como para um fim 
de semana na praia ou na montanha. Talvez seja seu design poderoso, agora atualizado com rodas 
esportivas de 20 polegadas e faróis full LED (versão Ambition), além da elegante grade singleframe com 
acabamento “high gloss black”. Ou talvez seja tudo isso junto.

Liberdade sem abrir mão de nada.
Novo Audi Q5.



O novo Audi Q5 passou por uma renovação 
tecnológica completa. Uma das mais fascinantes 
novidades é o Audi Virtual Cockpit (versões 
Ambiente e Ambition), que projeta mapas e 
outras informações diretamente atrás do volante, 
em um painel de instrumentos 100% digital.

As mesmas versões contam com a nova central 
multimídia MMI, equipada com display colorido 
de 8,4 polegadas e sistema de navegação. As 
funções podem ser facilmente operadas no 
console central, tanto pelo botão giratório como 
pelo prático trackpad.



Item de série em todas as versões do Audi Q5, a tração quattro® ultra com diferencial autoblocante distribui a 
força motriz de forma variável por todas as quatro rodas, de acordo com a necessidade. No Audi Q5, esse sistema 
vem acompanhado pelo câmbio de dupla embreagem S tronic, que permite trocas de marcha ultrarrápidas, e por 
um eficiente motor 2.0 turbo FSI de 252 cv, o que resulta em uma máquina que vai de 0 a 100 km/h em apenas 
6,3 segundos, proporcionando força e segurança excepcionais em todos os terrenos.

Perfeito para todos os cenários.



Olhando de fora, o Audi Q5 Blindado é tão majestoso e elegante quanto as outras versões do Audi Q5. Mas existe uma diferença: 
sua blindagem de fábrica nível III-A, feita sob medida para garantir a segurança da sua família. Projetada especificamente para 
receber a blindagem, essa versão conta com sistema de freio mais robusto e suspensão a ar adaptativa, ajustada para o peso 
adicional. Outro item exclusivo são os pneus Run Flat, que rodam mesmo se estiverem furados.

segurança que vem de fábrica.
Audi Q5 Blindado:



1. Rack de teto
Jogo de rack de teto em alumínio 
anodizado. Partes plásticas extraduráveis e 
com tratamento antidesbotamento. Base 
para módulos como rack de bike, caixa 
de bagagem, rack de caiaque, etc. Possui 
mecanismo antifurto com chave. Peso 
máximo suportado: 75 kg.

Rack de bike
Suporte de bicicletas composto em perfil de 
alumínio anodizado, com chave antifurto. 
Para quadros de bicicleta de até 100 mm 
(quadro oval 8 x 10 cm ou redondo 2,2 
a 8,0 cm). Peso máximo: 17 kg. (Para a 
instalação, é necessário o rack de teto.) 

2. Audi Beam
Versão aperfeiçoada em LED das luzes 
de cortesia. Projeta as argolas Audi ou o 
logo quattro quando as portas são abertas 
(disponível para portas dianteiras e/ou 
traseiras).

3. Audi Media Box
Um sistema de interatividade e navegação 
completamente inédito. Com o Media 
Box, você pode usar o MMI para acessar 
o Waze, ler e-mails e visualizar páginas da 
internet, tudo isso enquanto escuta sua 
rádio on-line preferida. 

4. Tapete de porta-malas
Feito em plástico PP-Flex, lavável e 
robusto. Com bordas elevadas, protege 
o revestimento do porta-malas de 
líquidos e detritos e facilita a limpeza do 
compartimento.
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*A utilização dos recursos on-line do Audi Media Box utiliza a tecnologia móvel de transmissão de dados, compartilhada 
pelo telefone celular do usuário (não inclusos no Audi Media Box). Consulte sua operadora de telefonia móvel sobre 
franquia e valores de contratação de serviços de dados. Aplicativo de navegação geográfica com base em GPS Waze é 
uma marca registrada Google Inc.

Acessórios Genuínos Audi
Curta seu Audi Q5 com a qualidade dos nossos acessórios genuínos, criados e desenvolvidos especialmente para completar o seu veículo. 

São inúmeras opções que refletem seu lifestyle em qualquer lugar. Consulte seu concessionário e saiba mais.

5. Cabos de conexão
Utilize os recursos do MMI e carregue 
seu dispositivo com os cabos de conexão 
genuínos. Reforçados para o uso contínuo 
e diário, resistentes a altas temperaturas e 
em formato de espiral, que facilita o uso e o 
manuseio dentro do veículo. 

6. Capas de retrovisor em fibra de carbono
Com um toque de requinte e sofisticação, as 
capas em legítima fibra de carbono conferem 
a seu Q5 a exclusividade que você procura. 

7. Pedaleiras em aço escovado
Acabamento esportivo para sua Q5. Para 
câmbio automático, possui 3 peças: pedal do 
acelerador, freio e descansa-pé.

8. Rodas 
5-Spoke-Falx-Design Aro 20”
Medidas: 8 J x 20  ET 39
Utiliza pneus 255/45 R20 101W

9. Tapetes de borracha
Feitos em borracha de alta densidade com 
bordas elevadas, protegem o interior de seu 
Audi de sujeiras pesadas e líquidos. Ideais 
para viagens à praia ou ao campo. Possuem 
clipes de fixação no assoalho para sua 
segurança e perfeito encaixe, além de contar 
com o emblema Q5 estampado.

Tapetes de carpete premium
Interior do carro ainda mais requintado: 
fabricados em carpete premium de maior 
densidade, com bordas em nobuck cinza e 
bordados com emblema Q5.
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Motorização

O motor do Audi Q5 ficou mais forte: agora o propulsor 2.0 Turbo 
FSI® de quatro cilindros gera 252 cavalos e chega de 0 a 100 km/h 
em 6,3 segundos (7,9 segundos no Q5 Blindado). Mas essa potência 
toda não significa consumo exagerado: graças às suas tecnologias 
inovadoras de eficiência, o Audi Q5 foi eleito o mais econômico de 
seu segmento nos Estados Unidos.

Dirigibilidade

No Audi Q5 você encontra dois clássicos contemporâneos da 
indústria automotiva: a transmissão S tronic de dupla embreagem, 
conhecida pela troca de marchas rápida e suave, e a tração quattro® 
permanente nas quatro rodas, que distribui a força entre os eixos 
conforme a necessidade, aumentando a dirigibilidade nas curvas ou 
em pistas molhadas.

Áudio e Comunicação

Todas as versões trazem como itens de série o Audi smartphone 
interface, que permite conectar ao carro celulares com sistema 
operacional iOS ou Android, e o Audi Connect, que transforma seu 
Audi em um hotspot wi-fi. O Q5 Blindado traz ainda o sistema de 
som premium Bang & Olufsen 3D, projetado pela aclamada empresa 
dinamarquesa especialmente para a Audi. 

Opcionais

Disponível na versão Ambition, como opcional, o pacote 
Assistance Tour traz o controle de cruzeiro adaptativo e o Active 
Lane Assist, que auxilia o condutor a se manter dentro da faixa. 
A combinação dessas duas tecnologias possibilita a função de 
assistente de tráfego (Traffic Jam Assist), que auxilia o condutor 
em situações de trânsito entre 0-65 km/h.

Imagens meramente ilustrativas.
As condições aqui expressas podem sofrer alterações sem prévio aviso.

Para informações sobre vendas corporativas, envie um e-mail para cs@audi.com.br

Audi Q5

Cilindros

Cilindrada (cm³)

Potência (cv @ min-1)

Torque (Nm @ min-1)

Câmbio

Tração

Aceleração de 0 a 100 km/h (seg.)

Velocidade máxima (km/h)

Peso (kg)

Comprimento (mm)

Largura (mm)

Altura (mm)

Entre-eixos (mm)

Capacidade do tanque de combustível (L)

Capacidade do porta-malas (L)

Q5 2.0L Turbo FSI®

Blindado

 4 cilindros

1984

252 @ 5000 - 6000

370 @ 1600 - 4500

S tronic (7 veloc.)

quattro®

7,9

235

2295

4663

1893

1659

2819

70

550

Q5 2.0L Turbo FSI®

Attraction / Ambiente / Ambition

 4 cilindros

1984

252 @ 5000 - 6000

370 @ 1600 - 4500

S tronic (7 veloc.)

quattro®

6,3

237

1720

4663

1893

1659

2819

70

550
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