
מחיר הרכב בתצוגה )כולל מע״מ, אגרת רישוי וכל התוספות(:  בכפוף למחירון 056 מתאריך 3.5.17  ט.ל.ח

A5 SB 2.0 TFSIA5 SB 2.0 TFSI quattro

Line 4-cylinder ottomotor with direct טכנולוגיה
 fuel injection, exhaust turbocharger and

Audi valvelift system

 Line 4-cylinder ottomotor with direct
fuel injection, exhaust turbocharger

and Audi valvelift system

quattroקדמיתהנעה

speed S tronic7-speed S tronic-7תיבת הילוכים 

1,9841,984נפח מנוע )סמ"ק( 
4500 - 420037.7/1600 - 32.6/1450 מומנט מירבי )סל"ד/קג"מ(

 5000-6000 /  4200-6000252 / 190 הספק מירבי )סל"ד/כ"ס(
240250מהירות מירבית )קמ"ש(

7.56.0תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות(
5458קיבולת מיכל דלק )ליטר(

אבזור
 הגה ספורט 3 זרועות עם שליטה על מערכת המדיה ופקדי

העברת הילוכים, בתיפור עור
 מפתח חכם 

 גג שמש פנוראמי עם פתיחה מלאה והטייה אנכית 
 חבילת תאורת LED פנימית

 דיפוני אלומיניום אליפסה 
 חבילת אלומיניום חיצונית 

Design פגושים מעוצבים ברמת גימור 
 שמשות מבודדות חום 

 משענת יד קדמית
 משענת מושב אחורי מתקפלת
 חבילת תאי אחסון לתא מטען 

 אופציה לביטול כרית אוויר בצד הנהג 
 מושבי עור משולב 

 מושבים קדמיים עם כיוונון חשמלי מלא הכולל תמיכה לגב 
התחתון וכסא נהג עם זיכרון

 נקודות עיגון ISOFIX עם אפשרות עיגון למושבים האחוריים
 בקרת בלימה אוטומטית

  פתיחה וסגירה חשמלית לתא מטען
Audi side assist  מערכת התראת שטח מת מתקדמת 

 מצלמה אחורית עם פסי הכוונה 
 בקרת לחץ אויר בצמיגים

LED תאורה קדמית בטכנולוגיית 
 תאורה אחורית בטכנולוגיית LED הכוללת איתות דינאמי

Audi drive select® 
 בקרת שיוט עם מגביל מהירות 

 בקרת אקלים אלקטרונית בעלת שלושה אזורים
 מראות צד מתקפלות מתכהות עם חימום וזיכרון

 מראה פנימית מתכהה אוטומטית בעיצוב חדשני ללא מסגרת
 חיישני חניה קדמיים ואחוריים עם חיווי ויזואלי 

 Auto-hold מערכת  
 מחשב דרך  

 גלגל רזרבי קומפקטי
 שלושה מושבים מאחור 

245/40R18 עם צמיגים parallel-spoke חישוקי אלומיניום בעיצוב 

חבילת Luxury כוללת בנוסף את האבזור הבא:
 חבילת- Assistance package הכוללת בקרת שיוט אדפטיבית מתקדמת ומערכת עזר לעומסי תנועה  מערכת עזר 

אקטיבית לבקרת סטייה מנתיב  מערכת מניעת סנוור אוטומטית לאור גבוה  מערכת שמע Bang&Olufsen  הכוללת 19 
R19 255/35עם צמיגים multi-spoke contrast grey 3  חישוקי אלומיניום בעיצובD Surround רמקולים מתקדמים בטכנולוגיית

חבילת Tech-pack כוללת בנוסף את האבזור הבא:
 Audi חבילת תאורת אווירה פנימית  ממשק  MMI navigation plus מערכת מולטימדיה וניווט בממשק מתקדם 

smartphone interface  לוח שעונים בטכנולוגיית Virtual Cockpit  חבילת עור artificial מורחבת 

A5 Sportback

אגרת רישוימחיר כולל מע"מדגם
A5 SB 2.0 TFSI₪ 359,900₪ 4,655

A5 SB 2.0 TFSI quattro₪ 409,900₪ 4,655

Tech-pack 24,900 ₪חבילת
Luxury 34,900 ₪חבילת



715/2007/EC :נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה, תקן
יתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.

רמת האבזור תיאור דגםקוד דגם
הבטיחותי

A5 SB 2.0 TFSI5

A5 SB 2.0 TFSI quattro5

מקרא:

מערכת מותקנת בדגם הרכב 

מערכת אופציונאלית להתקנה

x מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דגם
צריכת דלק ממוצעת 
דרגתבליטרים ל-100 ק"מ

זיהום 
אויר משולבבינעירוניעירוני

A5 SB 2.0 TFSI6.84.85.55
A5 SB 2.0 TFSI quattro7.85.26.213

פירוט מערכות הבטיחות:

מצלמת רוורסכריות אוויר6

חיישני לחץ אווירבקרת סטייה מנתיב

חיישני חגורות בטיחותxניטור מרחק מלפנים

שליטה באורות גבוהיםזיהוי כלי רכב בשטח מת

בלימה אוטומטית בעת חירוםבקרת שיוט אדפטיבית

זיהוי תמרורי תנועהxזיהוי הולכי רגל
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רמת האבזור הבטיחותי:

A5 Sportback



A5 Sportback - אבזור

Audi drive select® 
 בקרת שיוט עם מגביל מהירות 

 בקרת אקלים אלקטרונית בעלת שלושה אזורים
 מראות צד מתקפלות מתכהות עם חימום וזיכרון

 מראה פנימית מתכהה אוטומטית בעיצוב חדשני ללא מסגרת

 חיישני חניה קדמיים ואחוריים עם חיווי ויזואלי 
 Auto-hold מערכת  

 מחשב דרך
 פתיחה וסגירה חשמלית לתא מטען

מערכות עזר לנהג

LED תאורת פנסי חזית בטכנולוגיית 
 תאורה אחורית בטכנולוגיית LED הכוללת איתות דינאמי

ראות ותאורה

 מושבי עור משולב 
 מושבים קדמיים עם כיוונון חשמלי מלא כולל תמיכה לגב 

  התחתון וכסא נהג עם זיכרון

 מושבים קדמיים עם תמיכה חשמלית לגב תחתון
 נקודות עיגון ISOFIX עם אפשרות עיגון למושבים האחוריים

מושבים

 גג שמש פנוראמי עם פתיחה מלאה והטייה אנכית
 חבילת אלומיניום חיצונית

Design פגושים מעוצבים ברמת גימור 

עיצוב חיצוני 

 חישוקי אלומיניום בעיצוב parallel-spoke עם צמיגים R18 245/40  גלגל רזרבי קומפקטי
חישוקים וצמיגים

 הגה ספורט 3 זרועות עם שליטה על מערכת המדיה ופקדי העברת הילוכים, בתיפור עור
 דיפוני אלומיניום אליפסה 

עיצוב פנימי

 בקרת בלימה אוטומטית 
Audi side assist  מערכת התראת שטח מת מתקדמת 

 מצלמה אחורית עם פסי הכוונה 
 בקרת לחץ אויר בצמיגים

בטיחות

 מפתח חכם 
 חבילת תאורת LED פנימית

 שמשות מבודדות חום 
 משענת יד קדמית

 משענת מושב אחורי מתקפלת
 חבילת תאי אחסון לתא מטען 

 אופציה לביטול כרית אוויר בצד הנהג
 שלושה מושבים לאחור

נוחות

 מערכת מולטימדיה - MMI radio plus עם מסך "7 צבעוני 
 USB ממשק מוסיקה הכולל שקע 

 ממשק BT מלא הכולל ממשק נגן מוסיקה  
 8 רמקולים

מערכות מידע ושמע

 מערכת מולטימדיה וניווט בממשק מתקדם 
 MMI navigation plus

 חבילת תאורת אווירה פנימית 

 Audi smartphone interface ממשק 
 Virtual Cockpit לוח שעונים בטכנולוגיית 

 חבילת עור artificial  מורחבת 

 חבילת- Assistance package הכוללת בקרת שיוט אדפטיבית
מתקדמת ומערכת עזר לעומסי תנועה 

 מערכת עזר אקטיבית לבקרת סטייה מנתיב 
 מערכת מניעת סנוור אוטומטית לאור גבוה 

 שמשות אחוריות כהות 

 מערכת שמע Bang&Olufsen  הכוללת 19 רמקולים
3D Surround מתקדמים בטכנולוגיית

multi-spoke contrast grey חישוקי אלומיניום בעיצוב 
225/35 R19 עם צמיגים

חבילת Tech-pack כוללת בנוסף את האבזור הבא:

חבילת Luxury כוללת בנוסף את האבזור הבא:

A5 Sportback - אבזור נוסף*

*האבזור הנוסף בתוספת תשלום.



 A5 SB 2.0 TFSI A5 SB 2.0 TFSI quattro

מנוע ותיבת הילוכים

טכנולוגיה
 Line 4-cylinder ottomotor with direct

 fuel injection, exhaust turbocharger
and Audi valvelift system

 Line 4-cylinder ottomotor with direct
 fuel injection, exhaust turbocharger

and Audi valvelift system

quattroקדמיתהנעה

speed S tronic7-speed S tronic-7תיבת הילוכים

1,9841,984נפח מנוע )סמ"ק(

44מס' צילינדרים

4500 - 420037.7/1600 - 32.6/1450מומנט מירבי )סל"ד/קג"מ(

 5000-6000 /  4200-6000252 / 190 הספק מירבי )סל"ד/כ"ס(

ביצועים
240250מהירות מירבית )קמ"ש(

7.56.0תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות( 

6.87.8צריכת דלק בנסיעה עירונית )ל'/100 ק"מ(

4.85.2צריכת דלק בנסיעה חוץ עירונית )ל'/100 ק"מ(

5.56.2צריכת דלק בנסיעה משולבת )ל'/100 ק"מ(

משקלים
1,5351,610משקל עצמי )ק"ג(

2,0402,105משקל כולל )ק"ג(

מידות
4,7334,733אורך )מ"מ(

1,8431,843רוחב )מ"מ(

1,3991,399גובה )מ"מ(

2,8312,831מרחק סרנים )מ"מ(

11.511.5קוטר סיבוב )מ'(

5458קיבולת מיכל דלק )ליטר(

480480נפח תא מטען )ליטר(

אחריות מלאה לשלוש שנים ללא הגבלת ק"מ )בהתאם לתנאי תעודת אחריות(. המידע הנמסר בעלון זה הינו בעל אופי כללי 
בלבד. Audi והיבואן שומרים לעצמם את הזכות לבצע שינויים במפרטים הטכניים מכל סיבה שהיא וללא הודעה מוקדמת. התמונות 

להמחשה בלבד. בהתאם למחירון 056 החל מה- 3.5.2017. ט.ל.ח.

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגם

A5 SB 2.0 TFSI5
A5 SB 2.0 TFSI quattro5

מקרא:

מערכת מותקנת בדגם הרכב 

מערכת אופציונאלית להתקנה

x מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דגם
צריכת דלק ממוצעת 
דרגתבליטרים ל-100 ק"מ

זיהום 
אויר משולבבינעירוניעירוני

A5 SB 2.0 TFSI6.84.85.55
A5 SB 2.0 TFSI quattro7.85.26.213

פירוט מערכות הבטיחות:
מצלמת רוורסכריות אוויר6

חיישני לחץ אווירבקרת סטייה מנתיב
חיישני חגורות בטיחותxניטור מרחק מלפנים

שליטה באורות גבוהיםזיהוי כלי רכב בשטח מת
בלימה אוטומטית בעת חירוםבקרת שיוט אדפטיבית

זיהוי תמרורי תנועהxזיהוי הולכי רגל

715/2007/EC :נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה, תקן
יתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.
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רמת האבזור הבטיחותי:


