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Audi A5 Sportback,
sonho de esportivo para toda a família
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• Ar-condicionado automático de 3 zonas
• Audi virtual cockpit plus
• Bancos dianteiros esportivos
• Volante multifuncional em Couro e design de 3 raios com base aplanada

• Teto solar panorâmico
• Para-choque advanced
• Lanternas traseiras Full LED com luz indicadora de direção dinâmica
• Pneus 245/40 R18 93Y

Impossível passar desapercebido 
a bordo de um A5 Sportback, da 
Audi. O design marcante do mo-

delo proporciona a ele profundidade 
e largura ampliando ainda mais sua 
presença. Além disso, oferece tecnolo-
gias pioneiras, tais como os faróis LED 

Matrix, além de uma grande platafor-
ma de infotaiment. As amplas entra-
das de ar e os acabamentos cromados 
proporcionam à dianteira deste veícu-
lo esportivo grande destaque. Nas la-
terais, as soleiras de peso médio real-
çam sua esportividade e os arcos das 

rodas acentuados enfatizam as rodas 
de liga leve de 18 polegadas. O cuida-
do com o design alcançou os frisos ho-
rizontais no difusor e os acabamentos 
trapezoidais do tubo de escape refor-
çam a largura da traseira. Ou seja, o 
veículo é luxuoso e exclusivo.

Os faróis com tecnologia LED matrix 
fornecem uma distribuição de luz com 
alta performance e design diferencia-
do, o equipamento é auxiliado pelo sis-
tema de câmeras. Os faróis Matrix LED 
não ofuscam a visão de motoristas em 
sentido contrário, o que amplia a segu-
rança na direção,  pois são acrescidos 
de sistema que acende e apaga segmen-
tos individuais do farol enquanto man-
tém outra área totalmente iluminada.

Intensamente 
iluminado

Com interior amplo, o porta-malas e 
a traseira do Audi A5 Sportback ofere-
cem muito espaço destinado as baga-
gens. Já para os usuários, a sensação 
de espaço é visualmente reforçada 
pelos elementos de design horizontal 
no interior, o console central foi rede-
senhado, os frisos das portas e a alta 
qualidade dos materiais utilizados.  
Os bancos esportivos e volante mul-
tifuncional em Alcântara com design 
de 3 raios e base aplanada são as cere-
jas neste lançamento da Audi. g

Ultra conforto 
na viagem


