
Audi A5 Cabriolet

Prislista modellår 2019

Gäller fr.o.m. 1 Februari 2019

Modellpriser

Motor & drivning Växellåda Version

Förbrukning från 

l/100 km / CO2 

g/km  (WLTP)

CO2 g/km

(NEDC grund för 

fordonsskatt) Pris

40 TFSI 190 hk S tronic Proline Sport 7,5/169 139 492.000 kr

40 TDI 190 hk quattro S tronic Proline Sport 6,4/168 140 521.000 kr

45 TFSI 245 hk quattro S tronic Proline Sport 8,1/182 157 544.300 kr

Modellversioner

Proline Sport

Standardutrustning i urval: 

> 18 aluminiumfälgar > Audi smartphone interface (Apple carplay)

> LED-strålkastare och LED-bakljus > Audi connect safety & service

> Dynamiska blinkers bak > Audi pre sense front autobroms

> Parkeringssensorer bak och fram > Audi drive select

> Sportsäten fram > Farthållare

> Sätesklädsel i läder/konstläderkombination > Bluetoothgränssnitt

> Variabla nackstöd fram (inställbar i höjd- och längdled)> Navigationsförberedelse

> Elektriskt 4-vägs svankstöd

För fullständig standardutrustning, besök www.audi.se eller kontakta din Audi-återförsäljare



Populära tillval

Funktion & Komfort Pris

Assistanspaket 11.300 kr

Assistanspaket Advanced 18.100 kr

Design & teknologi Pris

S line selection
(i tillägg till Proline Sport)

29.000 kr

Evolutionspaket 39.900 kr

Fler populära tillval Pris

Audi sound system 3.500 kr

Vindskydd 4.300 kr

Nackvärmare 5.600 kr

Elektriskt inställbara 

framsäten
9.300 kr

För fullständig tillvalsöversikt, besök www.audi.se eller kontakta din Audi-återförsäljare.

Teknisk data, priser och utbud gäller vid trycktillfället och kan variera för olika motoralternativ och specifikationer.

Aud Sverige förbehåller sig rätten till ändringar i konstruktion och utrustning, samt reserverar sig för eventuella

ändringar och tryckfel. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning.

> S line-sportpaket

> S line-exteriörpaket

> Sportratt med avplanad nederdel

> MMI Navigation plus med MMI touch® (inklusive Audi 

connect 3 års licens, integrerat simkort)

> Assistanspaket Tour

> Audi Matrix LED-strålkastare

> Audi virtual cockpit

> Adaptiv farthållare

> Kökörningsassistent

> Audi Active Lane assist 

> Parkeringssensorer fram & bak

> Helljusassistent

> Assistanspaket 

> Dödavinkelassistent

> Backkamera

> Exit warning assist

> Cross traffic assist rear

Förar- och passagerarsäte inställbara i längdled, av sitthöjd 

samt av sitsens och ryggstödets lutning

Inställbar i 3 steg, luftutsläpp i de främre ryggstöden

Kan förläggas i reservhjulsbaljan, om inte 

utrymmesbesparande reservhjul beställts

10 högtalare, 6-kanalsförstärkare. 180 watt.


