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| Audi A5 Sportback

Novo Audi A5 Sportback.
Poucas vezes a palavra “fascinante” fez tanto sentido.
Quem aprecia carros esportivos não consegue ficar indiferente à nova geração do Audi A5 Sportback. O novo design, com
linhas mais fluidas, novas entradas de ar e grade frontal mais larga, deu ao modelo uma aparência não apenas sofisticada,
mas também incrivelmente dinâmica e imponente.
As expectativas criadas por esse visual são confirmadas pelo desempenho dos motores: nas versões Attraction e Ambiente,
o motor 2.0 de 190 cv acelera de 0 a 100 km/h em 7,5 segundos; nas versões Ambition e Ambition Plus, o propulsor é
especialmente preparado para gerar 252 cv, fazendo o Audi A5 Sportback avançar ainda mais rápido, chegando a 100 km/h
em apenas 6,0 segundos. Essas duas últimas versões contam, também, com a dirigibilidade perfeita da tração integral quattro®.
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O Audi A5 Sportback foi concebido como um Gran Turismo – isto é,
um automóvel de luxo e alto desempenho, ideal para ser dirigido
por longas distâncias. Essa intenção fica clara na cabine, que oferece
conforto excepcional e itens tecnológicos de última geração.
Dentre eles, o Virtual Cockpit, painel digital que mostra mapas e
outras informações diretamente atrás do volante, e o Smartphone
Interface, para você conectar seu smartphone ao sistema
multimídia do carro, são referências em tecnologia de ponta. Ambos
são itens de série nas versões Ambiente, Ambition e Ambition Plus.
O teto solar elétrico panorâmico, que confere ainda mais
sofisticação ao Audi A5 Sportback, é item de série na versão
Ambition Plus e opcional nas demais. Essa versão traz também
faróis full LED que, além de um design incrível, oferecem
iluminação muito mais econômica e eficiente.

Esportivo e elegante para quem olha.
Prático e versátil para quem dirige.
Quem vê o Audi A5 Sportback logo identifica um luxuoso esportivo. O que nem todos conhecem é sua versatilidade no dia
a dia. Embora se inspire nas linhas clássicas dos coupés, esse cinco-portas tem um espaço interno realmente generoso,
com nada menos do que 480 litros de capacidade no porta-malas.

Acessórios Genuínos Audi
Curta seu Audi A5 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.
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1. Audi Media Box*
Um sistema de interatividade e navegação
completamente inédito. Com esse sistema,
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 ou escolhe entre mais de 30.000
estações de rádio do mundo todo.

6. Kit aerodinâmico
Compreendem o conjunto de spoiler
dianteiro, traseiro, difusores de ar
traseiros e aerofólio. Todas as peças são
finalizadas com acabamento primer, para
receberem a pintura na cor do veículo –
harmonizando o conjunto como um todo.
Podem ser adquiridos separadamente.

2. Tapete protetor do porta-malas
Evita que itens carregados dentro do
porta-malas danifiquem ou manchem o
revestimento, além de facilitar a limpeza do
compartimento. Impermeável e com bordas
elevadas para manter os detritos isolados do
carpete, mesmo em curvas.

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

3. Pedaleiras em aço escovado
Pegada esportiva para o seu Audi. Feitas em
aço escovado com acabamento em borracha
de alta densidade.

Caixa de bagagem
Caixa compacta com superfícies de fácil
limpeza. Acabamento em black piano.
Com chave para segurança de seus itens.
Suas linhas aerodinâmicas reduzem
o ruído de vento com mais eficácia.
Capacidade: 360 litros. (Para instalação, é
necessário o rack de teto.)

4. Tapetes
Tapetes de borracha
Feitos em borracha de alta densidade com
bordas elevadas, protegem o interior de seu
Audi de sujeiras pesadas. Ideais para uso em
viagens à praia ou ao campo. Possuem clipes
de fixação no assoalho para maior segurança.
Tapetes de carpete premium
Fabricados em carpete premium de maior
densidade, com bordas em nobuck cinza e
bordados com emblema do modelo.
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5. Retrovisor em fibra de carbono
A capa do retrovisor externo feita
em legítima fibra de carbono
inspira-se na linha RS.

8. Audi Beam
Versão aperfeiçoada em LED das luzes de
série. Disponível em duas versões, projeta
as argolas Audi ou o logo quattro quando
as portas são abertas.
9. Rodas aro 19”
Rodas de liga leve
Modelo 5-Spoke-Ramus Design
Medidas: 8,5 J x 19 Offset 32

*Aplicativo de navegação geográfica com base em GPS Waze é uma marca registrada Google Inc.
Consulte em um concessionário a disponibilidade e compatibilidade dos acessórios genuínos Audi com seu veículo.

Motorização
O Audi A5 Sportback está disponível em duas opções de motorização. As versões
Attraction e Ambiente estão equipadas com um motor 2.0 Turbo FSI® de 190
cv, que leva o veículo de 0 a 100 km/h em 7,5 segundos. Nas versões Ambition
e Ambition Plus, o motor 2.0 gera incríveis 252 cv e acelera de 0 a 100 km/h em
apenas 6,0 segundos. Todas as versões contam com a tecnologia FSI, que injeta
o combustível em doses precisas na câmara de combustão, o que contribui para
diminuir o consumo e a emissão de poluentes.

Transmissão
Presente em todas as versões, o câmbio de dupla embreagem S tronic, que
proporciona trocas de marcha extremamente rápidas. Nas versões Ambition e
Ambition Plus, essa moderna transmissão trabalha em conjunto com a tração
integral quattro®, que distribui a força entre os eixos conforme a necessidade,
aumentando a dirigibilidade nas curvas ou em pistas molhadas.

Áudio e Comunicação
Com a preparação para Bluetooth, você pode aproveitar todas as funcionalidades
do seu celular sem precisar tocá-lo. As versões Ambiente, Ambition e Ambition
Plus vêm equipadas, ainda, com o rádio MMI plus, que permite operar o sistema
de navegação e fazer chamadas pelo celular em um touchpad sensível ao toque.
Essas três versões também trazem o Smartphone Interface, com duas entradas
USB para você conectar seu smartphone ao sistema multimídia do carro, podendo
até reproduzir determinados aplicativos bem na altura dos seus olhos.

Itens exclusivos
O teto solar panorâmico está disponível como opcional nas versões Attraction,
Ambiente e Ambition e é item de série na versão Ambition Plus.
As versões Ambiente, Ambition e Ambition Plus também oferecem, como
opcional, o sistema de som premium Bang & Olufsen, o kit esportivo S line e o
head-up display, um sistema que exibe informações importantes da condução
diretamente no campo de visão do motorista.
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Attraction

Ambiente

Ambition / Ambition Plus

4 em linha

4 em linha

4 em linha

1984

1984

1984

Cilindros
Cilindrada (cm³)

190 @

190 @

252 @

4200 - 6000

4200 - 6000

5000 - 6000

Potência (cv @ min )
-1

320 @

320 @

370 @

1450 - 4200

1450 - 4200

1600 - 4500

Torque (Nm @ min-1)

S tronic

S tronic

S tronic

(7 veloc.)

(7 veloc.)

(7 veloc.)

dianteira

dianteira

quattro®

Aceleração de 0 a 100 km/h (s)

7,5

7,5

6,0

Velocidade máxima (km/h)

239

239

250

Peso (kg)

1475

1475

1555

Comprimento (mm)

4733

4733

4733

Largura (mm)

1843

1843

1843

Altura (mm)

1386

1386

1386

Entre-eixos (mm)

2824

2824

2824

54

54

58

480

480

480

Câmbio

Tração

Capacidade do tanque de combustível (L)
Capacidade do porta-malas (L)

Nessas versões, estão ainda disponíveis dois pacotes de itens tecnológicos que
aumentam o conforto e a segurança. O primeiro é o Assistance City, que inclui o
Audi pre sense, um sistema que detecta uma manobra de emergência assim que ela
começa a ser feita e, então, prepara o carro para a eventualidade de uma colisão,
além do Audi side assist, que detecta veículos no “ponto cego” do retrovisor e alerta
o motorista. Já o pacote Assistance Tour traz sensor de estacionamento dianteiro,
controle de cruzeiro adaptativo com traffic jam assist, assistente para luz alta e
assistente para troca de pistas (active lane assist).
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