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2Audi Q5  »  Inhoud

Gedreven door verscheidenheid.
De Audi Q5 TFSI e combineert de sterke kanten 
van een elektromotor met de voordelen van  
een verbrandingsmotor.
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4Audi Q5  »  Exterieur

In elk detail van de Audi Q5 is het 
karakteristieke Q-design zichtbaar. Zie 
de markante motorkap en de aflopende 
daklijn, de op de schouderlijn geplaatste 
buitenspiegels en de smalle raampartij. 
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Met het optionele glazen 
panoramadak wordt het 
interieur een stuk lichter  
en mocht het zonlicht te  
fel worden, dan schuift u 
met een druk op de knop  
de elektrische zonwering 
voor het getinte glas. 

Audi Q5  »  Exterieur



6Audi Q5  »  Exterieur

Ervaar de voordelen van een plug-in hybride: alle 
dagelijkse korte ritten in de volledig elektrische 
stand zijn aangenaam stil en zonder lokale uitstoot. 



7Audi Q5  »  Exterieur

Na halogeen kwam er led en de Audi Q5 TFSI e gaat optioneel weer een stapje 

verder: oled. Deze allernieuwste ontwikkeling op het gebied van achterlichten is 

herkenbaar aan de verschillende lichtgraphics.

De Audi Q5 TFSI e verenigt de power, 

rust en soepelheid die synoniem zijn 

aan elektrisch rijden met de ruimere 

actieradius van een benzinemotor.



8Audi Q5  »  Carrosserievormen

Met een plug-in hybride kunt u zorgeloos  
naar uw vakantiebestemming door de 
krachtige benzinemotor, terwijl u uw 
dagelijkse kilometers volledig elektrisch rijdt.



9Audi Q5  »  Carrosserievormen

De Audi Q5 Sportback combineert 
moeiteloos de vlotte looks en 
sportieve uitstraling van een coupé 
en hij biedt de kracht en praktische 
eigenschappen van een SUV. 



10Audi Q5  »  Interieur

In het interieur komt het 
sportieve karakter van de 
Audi Q5 goed tot zijn recht. 
De hoge zitpositie van de 
sportstoelen geeft een goed 
overzicht in het verkeer. 



11Audi Q5  »  Interieur

Feest voor de zintuigen. 
Het optionele lichtpakket 
met ambient light zorgt 
voor een bijzondere 
interieurverlichting. Zelfs 
de decoratielijsten op het 
dashboard zijn dan verlicht. 
De lichtkleur is aan uw 
smaak aan te passen.



12Audi Q5  »   Infotainment en connectiviteiten

Met de Audi connect-toepassingen - met slimme 
integratie van Google Maps - ontvangt u nieuws  
en weerinformatie in de auto.



13Audi Q5  »   Infotainment en connectiviteiten

Het grote, slanke 8,3-inch kleurenscherm  

van het MMI navigatie plus systeem (optioneel) 

geeft snel toegang tot navigatie, radio, 

telefoon en Audi connect.

De MyAudi-app is de verbinding 

tussen uw Audi en uw dagelijkse 

bezigheden. De innovatieve functies 

en diensten in de app dragen bij  

aan het rijcomfort.



14Audi Q5  »  Rijeigenschappen en assistentiesystemen

Met Audi drive select is het autokarakter 
te wijzigen: efficiënter, comfortabeler of 
dynamischer. Altijd precies naar wens.

De optionele adaptive air suspension past de demping per wiel nauwkeurig 

en razendsnel aan op wat er onder de wielen gebeurt, op de rijstijl van de 

bestuurder en op de gekozen stand van Audi drive select.



15Audi Q5  »  Rijeigenschappen en assistentiesystemen

De adaptieve rijassistent
is met name prettig
voor iedereen die in de
ochtend- en avondspits
over drukke wegen rijdt
en voor degenen die lange
afstanden afl eggen.



16Audi Q5  »  Lakkleuren en velgen

Pareleff ectlakken

Kies de lakkleur die uw persoonlijkheid het 

beste refl ecteert. Zit uw tint er niet bij? 

Met Audi Exclusive lakkleuren kunt u 

iedere gewenste kleur kiezen.

Sepangblauw pareleff ect

Unilakken

Metalliclakken

S line kleuren

Ultrablauw metallicQuantumgrijsDaytonagrijs pareleff ect

Met dit kleurenpakket geeft u 

uw Audi een sportief karakter.

Districtgroen metallic Floretzilver metallic Gletsjerwit metallic Manhattangrijs metallic Matadorrood metallic Mythoszwart metallic Navarrablauw metallic



17Audi Q5  »  Lakkleuren en velgen

Met Audi velgen onderstreept
u de eigen stijl en het karakter
van de Audi Q5.

Deze weergave toont slechts een selectie van het assortiment velgen.

Kijk voor het volledige aanbod op audi.nl



18Audi Q5  »  Audi Originele Accessoires

Bescherm het interieur van uw Audi tegen 

vocht en vervuiling met de Audi all-weather 

voetmatten.

Het duurt nog jaren totdat de kinderen

zelf gas geven. In de tussentijd zorgen

de Audi kinderzitjes ervoor dat de kids

veilig en comfortabel meerijden.

De randen van deze anti-slip koff erbakmat 

voorkomt dat vocht en vuil uw interieur 

bevuilen.

Met Audi Originele 
Accessoires kunt u 
allerhande extra’s 
aanschaff en die 
het gebruiksgemak 
van uw Audi Q5 
vergroten.

Veel opbergruimte en oneindig 

veel mogelijkheden. Door de 

achterbankleuningen vanuit de 

bagageruimte gedeeld of volledig 

neer te klappen kunnen er heel 

veel spullen mee.

Kijk voor het complete aanbod Audi Originele Accessoires 

op audi.nl/webshop



19Audi Q5  »  Audi Originele Accessoires

Met de espressomachine van Audi geniet u van

een vers gezette espresso. Waar u ook bent.

Er zijn ski- en bagagekoff ers verkrijgbaar 

in diverse uitvoeringen met bijhorende - 

modelspecifi eke - dakdragers.

Wanneer u een caravan bezit of vaak gebruik 

maakt van een aanhanger of fi etsendrager, 

kunt u niet zonder trekhaak.

Audi originele winterwielen. Ga stijlvol en veilig 

op weg met Audi originele winterwielen

in verschillende designs.

Kijk voor het complete aanbod Audi Originele Accessoires 

op audi.nl/webshop



20Audi Q5  »  4 jaar garantie

Uw Audi
heeft standaard
4 jaar garantie.

Een geruststellend idee.

Met de aankoop van een Audi kiest u voor 

een hoogwaardig technisch product waar 

u jaren mee vooruit kunt. Dat bewijzen 

wij graag en daarom heeft u op uw Audi 

maar liefst 4 jaar garantie. Zo hoeft u zich 

gedurende deze periode geen zorgen te 

maken over onverwachte reparatiekosten en 

kunt u onbezorgd genieten van uw Audi.

U kunt aanspraak doen op fabrieksgarantie 

zolang het onderhoud van de auto volgens de 

fabrieksvoorschriften is uitgevoerd. U kunt bij 

elke Audi Servicepartner binnen Nederland 

de garantiewerkzaamheden laten uitvoeren. 

De fabrieksgarantie blijft van kracht als de 

auto gedurende de garantietermijn wordt 

doorverkocht aan een opvolgende eigenaar. 

2 Jaar fabrieksgarantie

Als zich binnen de garantietermijn een defect 

voordoet als gevolg van een materiaal- en/

of fabricagefout, dan garandeert uw Audi-

dealer dat dit kosteloos wordt hersteld of 

vervangen. Wanneer een defect optreedt, 

dient u dit uiterlijk binnen één maand 

na constatering (en uiterlijk binnen de 

garantieperiode van de auto) van het gebrek 

per e-mail of schriftelijk kenbaar te maken 

aan uw Audi-dealer. De klacht moet tevens 

binnen de garantietermijn geconstateerd en 

gemeld zijn.

2 Jaar Extra Garantie

2 jaar Extra Garantie is van toepassing op 

nieuwe Audi auto’s die door Pon’s

Automobielhandel B.V. zijn geïmporteerd 

en die in Nederland te naam zijn gesteld. 

Extra Garantie is geldig gedurende een 

periode van 24 maanden, direct aansluitend 

op de eerste twee jaar fabrieksgarantie. 

Voor de Extra Garantie geldt wel een 

kilometerbeperking tot 100.000 km. 

Eventuele gebreken die ontstaan terwijl u in 

het buitenland bent, dienen eerst gemeld te 

worden bij uw Audi-dealer in Nederland. 

Omdat de 2 jaar Extra Garantie een specifieke 

toevoeging is voor de Nederlandse markt, 

dient u de reparatie eerst te betalen en de 

reparatiefactuur vervolgens in te dienen bij 

uw Audi-dealer in Nederland. Voorts zijn 

uitgezonderd de kosten voor reparaties die 

tot normale slijtage en onderhoud worden 

gerekend. De 2 jaar extra garantie is niet van 

toepassing op elektrische voertuigen van 

Audi. Op de elektrische voertuigen is 6 jaar 

onderhoud inclusief.

Bekijk de volledige garantie-  

voorwaarden op audi.nl of  

scan de QR-code. Benieuwd  

naar de resterende garantie  

op uw Audi? Neem hiervoor  

contact op met uw dealer. 



Audi Voorsprong door techniek

De informatie in deze brochure is met zorg samengesteld. 

Het is echter niet uit te sluiten dat informatie niet juist, 

onvolledig, of niet actueel is. U kunt aan deze brochure dan 

ook geen rechten ontlenen. 

De gegevens over de leveringsmogelijkheden, uitvoeringen,

presentaties, maten en gewichten, brandstofverbruik en

onderhoudskosten zijn gebaseerd op de stand van zaken

ten zijde van de druk. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten

voorbehouden.

Getoonde afbeeldingen bevatten opties die tegen meerprijs

leverbaar zijn. De weergave van de materialen kan variëren.

Vanwege het wereldwijde chiptekort zijn een beperkt aantal

opties tijdelijk niet leverbaar. Voor meer informatie kunt u

contact opnemen met uw Audi dealer.

Gemiddeld brandstofverbruik:

Gemiddeld stroomverbruik: 20,2 - 21,7 kWh/100 km.

Gemiddeld brandstofverbruik: 66,7 - 11,7 km/l.

Gemiddelde CO2-emissie: 35 - 223 g/km.

Genoemde CO2 emissiewaarden kunnen mogelijk afwijken

i.v.m. de nieuwe WLTP testmethode. Vraag de dealer naar

de CO2 emissiewaarden van het door uw gewenste voertuig.
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