
Ano / Modelo: 08/09

S = Item de série          O = Item Opcional           3.2 L FSI

Segurança 269 CV (265 HP)

4K2 Abertura e travamento das portas, abertura do porta-malas e acionamento do alarme através de controle remoto S

8T4 Adaptive Cruise Control: Piloto Automático com controle adaptativo de distância e velocidade
1) O

7X4
Audi Parking System Plus: sensores dianteiros e traseiros de assistência para estacionamento com auxílio gráfico e sonoro através de ilustração no display do 

sistema "Audi Infotainment"
S

7Y1 Audi Side Assist: Sistema de auxílio à ultrapassagens c/ aviso sonoro de aproximação dos veículos O

4UF Airbags duplos frontais (02) com dispositivo para desativação intencional do airbag do passageiro S

4X3 Airbags laterais dianteiros (02) e cortinas de proteção para cabeça (02) S

4F2 Chave no padrão Key less O

1N3 Direção Servotronic: hidráulica do tipo pinhão e cremalheira com assistência variável S

8Q5 Faróis com sistema de iluminação adaptável automaticamente S

8BP/8X1 Faróis com iluminação bi-xenônio LEDS integrados e com sistema de lavagem S

8WB Faróis auxiliares dianteiros anti-neblina e lanterna traseira com função anti-neblina com acionamento no painel de intrumentos S

7AL Imobilizador eletrônico com alarme anti-furto e dispositivo de vigilância do interior do veículo S

1T3 Kit primeiros socorros e triângulo de segurança S

8N6 Limpadores do pára-brisa com função intermitente variável, acionamento automático através de sensor de chuva e função "one touch" S

8T1 Piloto Automático S

1PD Rodas com parafusos antifurto S

1BA Suspensão Reforçada/Protetor de cárter S

1BE Suspensão Esportiva
2) O

Exterior
6XK Espelho retrovisor externo com ajuste e rebatimento elétrico, aquecíveis e antiofuscante S

4L6 Espelho retrovisor interno com função antiofuscamento S

6FA Espelhos retrovisores externos com molduras na cor do veículo S

QQ1
Pacote de luzes (luzes de leitura individuais dianteiras para motorista, passageiro dianteiro e passageiros do banco traseiro e iluminação dos pés dos passageiros 

dianteiros)
S

4GF Pára-brisa com faixa de bloqueio de raios solares S

4ZB Janelas com frisos decorativos em padrão alumínio brilhante S

4KC Janelas laterais dianteiras e traseiras com vidros isolantes térmicos S

3FC Teto solar elétrico com função de inclinação (sem função de ajuste longitudinal) S

Interior - Conforto e Conveniência

- Abertura automática do bocal do combustível S

- Abertura interna do porta-malas através de botão S

6E3 Apoio de braço central dianteiro com ajuste longitudinal S

9AK Ar-condicionado automático conforto de duas zonas com sensor de intensidade da temperatura dos raios solares S

- Console central com (02) porta-copos dianteiros integrados e (02)  porta-copos traseiros escamoteáveis S

5TE Detalhes de acabamento das portas em padrão alumínio S

- Pára-sóis com espelhos de vaidade e iluminação para o motorista e para o passageiro S

U1A Painel de instrumentos com hodômetro parcial, relógio digital e tacômetro S

- Porta-objetos nas portas dianteiras S

- Relógio integrado ao display do computador de bordo e ao display integrado ao painel de instrumentos do sistema "Audi Infotainment" S

- Soquete auxiliar de força (12 volts) no console central S

- Temperatura interna do veículo integrada ao display do sistema "Audi Infotainment" S

0TD Tapetes dianteiros e traseiros em veludo S

Áudio / Comunicação

7D3
Audi Music Interface: sistema de integração universal entre a tela do sistema Audi Infotainment e uma diversa gama de tocadores de MP3, incluindo iPod®. 

Compatível com cartões SD e outros armazenadores de arquivos (requer conexão genuína Audi vendida separadamente)
S

9Q4
Computador de bordo com tela colorida e funções de medição de consumo médio de combustível, tempo de viagem, velocidade média, autonomia, temperatura 

externa e aviso de abertura das portas e porta-malas
O

9W5 Equipamento de comunicação através de telefone celular com mãos livres (Bluetooth) S

8YN/9VD
Equipamento de áudio modelo Symphony de 180 watts de potência, 6 canais, funções de rádio AM / FM / leitor de arquivos MP3 e WMA, leitor de cartão SD, 

tocador de CD com capacidade para 6 discos (CD Changer) com display no painel, função RDS e 10 alto-falantes
S

9VK Equipamento premium de áudio da marca Bang & Olufsen O

Bancos

Q1D Bancos dianteiros esportivos S

3B4 Ancoragem para cadeiras infantis retráteis no padrão ISOFIX S

N7U Bancos revestidos de couro premium  no padrão Couro - Alcântara S

3L4 Bancos dianteiros com ajuste longitudinal e de altura acionados eletricamente e memória para o banco do motorista O

3L5 Bancos dianteiros com ajuste longitudinal e de altura acionados eletricamente S

7P1 Bancos dianteiros com ajuste lombar acionado eletricamente S

3NZ Banco traseiro bipartido (60/40) S

Rodas e Pneus

CH5 / H0B Rodas de liga leve com dimensão 7,5J x 17 com design de 7 braços / Pneus com dimensões 225/50 R17 S

PRC CE0/H7U Rodas de liga leve com dimensão 8,5J x 18 de 10 raios com design em "V" combinadas com pneus de dimensões e especificação 245/40 R18 O

PRV F09/HL6 Rodas de liga leve com dimensão 8,5J x19 de 5 braços com design em "Y" combinadas com pneus de dimensões e especificação 255/35 R19
3) O

PDR - Pacote Tecnológico

2H1 / 1N7 / 1BL
Audi Drive Select: sistema de configuração das características de dirigibilidade através de amortecedores adaptativos e sistema de direção com assistência variável 

dinâmica (Servotronic Plus)
O

O

1) Este item só poderá ser solicitado se o veículo estiver equipado com 9Q4 - Computador de bordo com tela colorida

2) Este item não pode ser solicitado se o veículo estiver equipado com PDR - Pacote Tecnológico

3) Este item só poderá ser solicitado se o veículo estiver equipado com PDR - Pacote Tecnológico ou 1BE - Suspensão Esportiva

Lista de Equipamentos - Novo Audi A5 Coupé

Pára-choques dianteiros e traseiros com difusor e grades com design esportivo, spoilers laterais na cor do veículo, aplicação decorativa no difusor do pára-choque central na cor cinza e 

logotipo "S-Line" na grade frontal

PQD - Pacote exterior S-line

1XX
Volante esportivo com três raios revestido em couro, multifuncional (ajustes do rádio e do sistema de conversação ao celular com mãos livres "bluetooth") e sistema 

de troca de marchas através de palhetas "Shift Paddles"
S

9Q2
Computador de bordo com funções de medição de consumo médio de combustível, tempo de viagem, velocidade média, autonomia, temperatura externa e aviso 

de abertura das portas e porta-malas
S
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