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Audi A5

Listen to your eyes
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Comfortably sporty.

Interior design



Myth Black, 
Metallic (0E0E) 

Quantum Gray 
(5J5J)

Tango Red, 
Metallic (Y1Y1)

Navarra Blue 
Metallic (2D2D) 

Glacier White 
Metallic (2Y2Y)

Exterior Colour 
Options
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A5 Sportback 40TFSI (2.0T) 

Engine 
Output        140 kW (190 HP) 4200 - 6000rpm
Torque        320Nm 1450-4200rpm
Consumption (combined)  6.0 - 5.6 l/100km¹

Exterior

Full exterior chrome package 

S line package (S line bumpers, Scuff plates with aluminum 
inserts in front, illuminated with “S” logo, S line emblem on 
the front fenders )

High-gloss styling package

Body-colored exterior mirror housings

Electrically adjustable, heated and foldable exterior mirrors, 
automatically dimming on both sides,including automatic 
kerb-side function for passenger mirror, with memory 
function.

Cast Alloy wheels, 5-double-spoke star style, 8.5J x 18, 
245/40 R18 tires

Windshield with acoustic glass 

Privacy glass (Rear window, door and rear side windows 
darkened)

 Sliding glass sunroof

Light

Audi Matrix LED headlights with dynamic flashing lights

LED rear combination lamps with dynamic turn signal

Automatic adjustment of light distribution

Light/rain sensor

Interior

3-zone climate control system 

Interior mirror frameless design, with automatic anti-glare 
feature

Sports contour leather-wrapped multi-function steering 
wheel, with shift paddles, 3-spoke, flat-bottomed

Decorative inserts in Gray Natural Oak

Electrically adjustable front seats, including memory 
function for the driver›s seat

4-way lumbar support for front seats 

Capacity           1984 cc
Gearbox            7-speed S tronic 
Acceleration    0-100 km/h in 7.5 sec

 التصميم الخارجي

حليات خارجية من الكروم

باقة S line )مصدات  S line  بطالء كامل، ألواح Scuff مع ديكورات من 
األلومنيوم  من االمام مضادة بشعار”S”, شعار  S line خارجي(

باقة نواكل خارجية عالية  اللمعان

أغطية مرايات خارجية بلون الهيكل

مرايات خارجية قابلة للتعديل والتسخين و الطى كهربائيا مع خاصية 
الذاكرة و إمكانية التعتيم التلقائي علي كال الجانبين

عجالت رياضية من األلومنيوم مقاس  8.5j x 18 بإطارات 245/40 
R18

زجاج أمامي عازل للصوت

زجاج جانبي و خلفي معتم

فتحة سقف زجاجية

اإلضاءة

مصابيح أمامية Audi Matrix LED مع إشارة إنعطاف ديناميكية

مصابيح خلفية بتقنية LED مع إشارة إنعطاف ديناميكية

الضبط التلقائي لتوزيع الضوء

حساسات الضوء / المطر

التصميم الداخلي

تكييف ثالثي التوزيع

مرآة داخلية بدون إطار ، بخاصية التعتيم  التلقائي

عجلة قيادة رياضية ثالثية أضالع مكسوة بالجلد و متعددة الوظائف مع 
بدالت ناقل الحركة

Gray Natural Oak حليات ديكور داخلية

مقاعد كهربائية أمامية مع خاصية الذاكرة لمقعد السائق

4 أنواع لدعم أسفل الظهر بالمقاعد األمامية

Interior

Sport front seats in leather/leatherette "mono.pur 550" 
combination

Storage package

Split folding rear seat back

Cigarette lighter and ashtray

Ambient lighting Package Plus

12-V outlet in rear seat area

Cigarette lighter and ashtray

Assistance

luggage compartment lid, electrically opening and closing 
with gesture foot sensor

Cruise control system with speed limiter

Sports suspension

Parking Aid Plus (front and rear sensors)

Rearview camera 

Audi Drive Select

Start/Stop system

Mild hybrid technology

Infotainment & Navigation

MMI Plus with MMI touch response

Bluetooth interface

Audi Smartphone interface (Apple Car play/Android Auto)

Audi Sound System

Audi Virtual Cockpit Plus

التصميم الداخلي

 mono.pur"  مقاعد رياضية أمامية  مكسوة  بمزيج  من أنواع الجلد
"550

باقة التخزين

مقاعد خلفية فابلة للطي

والعة ومنفضة سجائر

إضاءة داخلية خافتة متعددة األلوان

V-12مخرج في منطقة المقعد الخلفي

والعة ومنفضة سجائر

األنظمة المساعدة

غطاء صندوق األمتعة ، يفتح ويغلق كهربائًيا مع خاصية حساسات 
القدم

مثبت ومحدد السرعة

نظام تعليق رياضي

حساسات ركن أمامية و خلفية

كاميرا بخاصية الرؤية الخلفية

Audi اختيار أنظمة قيادة

  نظام بدء / إيقاف

)Mild hybrid( نظام كهربائي بقوه 12 فولت تقنية

خصائص الترفية و المالحة

  MMI بخاصية اللمس مع نظام  MMI  شاشة

Bluetooth  واجهة

)Apple Car play / Android Auto( Audi  الهاتف الذكي

Audi نظام سماعات

Audi Plus عدادات رقمية



A5 Sportback 40TFSI (2.0T) 

Engine 
Output        140 kW (190 HP) 4200 - 6000rpm
Torque        320Nm 1450-4200rpm
Consumption (combined)  6.0 - 5.6 l/100km¹

Safety

Anti-lock Brake System (ABS) with Electronic Brake-force 
Distribution (EBD)

Electronic Stability Control (ESC)

 Anti-theft alarm system

Comfort key with SAFELOCK

Tire-pressure monitoring system

Electronic immobilizer

Anti-theft wheel bolts 

Space-saving spare wheel 

Electrically operated child lock

2 ISOFIX child seat mounting

Airbags :

A- Driver and front passenger airbag with front passenger 
airbag deactivation (2)

 B- Front side airbags and head airbag system (4)

Capacity           1984 cc
Gearbox            7-speed S tronic 
Acceleration    0-100 km/h in 7.5 sec

عوامل السالمة و األمان 

نظام الفرامل المانعة لالنغالق )ABS( مع التوزيع اإللكتروني لقوة 
)EBD( الفرامل

(ESC) نظام التحكم اإللكتروني بالثبات

نظام إنذار ضد السرقة

خاصية الغلق اآلمن

نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات

مانع الحركة اإللكتروني

مسامير العجالت المضادة للسرقة

عجلة احتياطية موفرة للمساحة

قفل اطفال يعمل كهربائيا

  ISOFIX مثببتين مقعد أطفال

الوسائد الهوائية :

أ- وسادة هوائية للسائق والراكب األمامي مع خاصية إلغاء  الوسادة 
الهوائية للراكب ألمامي (2)

ب- وسائد هوائية جانبية وستارة وسادة الهواء (4)
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Audi A5
Dimensions

Fuel Capacity       54L 
Trunk Capacity    465L 
Empty weight     1,590 kg




