
Audi Q5

Prislista modellår 2020

Gäller fr.o.m. 15 augusti 2019

Modellpriser

Motor Växellåda Modellversion

Förbrukning blandad 

l/100 km (WLTP)

CO2 g/km 

(WLTP/NEDC) Pris

45 TFSI 245 hk quattro S tronic Proline Sport 8,5 193/164 459.900 kr *

35 TDI 163 hk quattro S tronic  Proline Sport 7,2 189/144 408.800 kr *

40 TDI 190 hk quattro S tronic Proline Sport 7,2 189/144 434.300 kr *

45 TDI quattro  231 hk tiptronic Alpine Edition 8,1 212/164 560.300 kr 

50 TDI quattro   286 hk tiptronic Proline Sport 8,2 216/161 583.000 kr

*Pris markerat med asterisk avser "Proline Edition"-kampanjpris. För alla aktuella kampanjer, besök www.audi.se.

Modellversioner

Proline Sport

> Parkeringssensorer bak Gäller för 45 TDI quattro 231 hk

> LED-strålkastare  > Adaptiv luftfjädring

> LED-bakljus med dynamiska blinkers > Ambiente ljuspaket

> 18" aluminiumfälgar > Assistanspaket

> 4-vägs svankstöd för framsätena > Audi active lane assist

> Audi connect safety & service > Dragkrok infällbar

> Elektriskt manövrerad baklucka > 3-ekrad Multifunktionsratt "Plus" avplanad nederdel

> Sportsäten fram > S line-sportpaket

> Audi Smartphone interface > S line-exteriörpaket

> Fjärrstyrd parkeringsvärmare 

S line + 29.000 kr

Inkluderar utöver Proline sport dessutom:

> S-line exteriörpaket med bl.a. S line stötfångare

> S line-sportpaket

> Läder/tyg pärlnappa" Sequenz" med S-prägling

> 19" aluminiumfälgar i 5-dubbelekrad stjärndesign

> Stötfångare, trösklar och diffusorinsats med utpräglat sportig design

> Sportchassi

> Svart innertak

> 3-ekrad Multifunktionsratt "Plus" avplanad nederdel

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

Alpine Edition 



Populära tillval

Funktion & Komfort Pris

Alpinpaket 14.900 kr

Komfortpaket 9.900 kr

Design & teknologi Pris

Svart optikpaket 6.700 kr

Audi Matrix LED-strålkastare 5.400 kr

Fler populära tillval Pris

Audi sound system 3.500 kr

Tonade rutor 4.000 kr

Elektriskt inställbara framsäten
9.300 kr

Panoramaglastak 18.400 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.

Tvådelat glastak, främre delen är öppningsbar/lutningsbar

Elektriskt inställbara framsäten 

Mörktonade rutor från B-stolpen och bakåt.

10 högtalare, 6-kanalsförstärkare. 180 watt.

> Komfortnyckel inklusive sensorstyrd bagageluckeöppning

> 3-zons klimatanläggning

> Förvarings- och bagagerumspaket 

LED placerade i en matris använder data insamlade av kameran, olika sensorer och 

navigationssystemet för att lysa upp omgivningarna på ett precist och selektivt sätt.

> Ramen runt Single frame-grillen i blanksvart.

> Dekorlisten runt sidorutorna, B-stolpen och det trekantiga dekorinlägget vid C-stolpen i 

blanksvart.

> Fjärrstyrd parkeringsvärmare 

> Dragkrok infällbar


