


Diện mạo mới khỏe khoắn
Đèn pha LED Matrix đặc trưng  

Lưới tản nhiệt khung đơn hình bát giác rộng hơn, khe hút gió lớn hơn, đèn LED Matrix kết hợp với thiết kế đèn chạy ban 
ngày mới, dáng xe đầy tính khí động học - thuôn và dài hơn, khoảng sáng gầm xe cao hơn, 

cánh gió sau và giá nóc bằng hợp kim nhôm làm nổi bật thiết kế vững chãi của Audi Q5.
Tản nhiệt khung đơn dạng tổ ong thể thao, cản sau S line và bộ khuếch tán sau với viền nẹp chrome trên Audi Q5 S line.

Vận hành mạnh mẽ
 

Động cơ xăng 2.0 lít của Audi Q5 45 TFSI quattro tạo ra công suất 183kW và mô-men xoắn 370Nm, tăng tốc từ 0 đến 100km/h trong 6,3 giây.
Tốc độ tối đa 237km/h.

Hệ thống Mild Hybrid 12V và pin lithium-ion nhỏ gọn. Mô-đun BSG tái tạo năng lượng từ phanh và lưu trữ trong pin.
MHEV cho phép xe lướt nhẹ nhàng với động cơ tắt tạm thời và chế độ start-stop ở tốc độ dưới 22km/h.

Hộp số tự động S tronic bảy cấp và dẫn động bốn bánh quattro ultra cho khả năng vận hành hiệu quả và tiêu thụ nhiên liệu ở mức thấp.
Hệ thống treo đa liên kết nhẹ ở phía trước và phía sau tự hào có khả năng xử lý nhạy bén và lái xe tinh tế. 



Trải nghiệm lái thú vị
Hiển thị thông tin lên kính chắn gió,

Màn hình hiển thị thông tin người lái Audi Virtual cockpit plus 12.3”
Ghế trước chỉnh điện và ghế lái có chức năng ghi nhớ,

tất cả các ghế ngồi được bọc da và da tổng hợp

Nội thất cao cấp
Màn hình MMI cảm ứng 10,1”, viền bọc hợp kim nhôm,

ốp bệ cửa bằng hợp kim nhôm, đèn nội thất và đèn viền trang trí.

Ở phía sau, rèm cửa chỉnh bằng tay đảm bảo sự riêng tư, băng ghế sau tùy chỉnh 
linh hoạt và tựa lưng có thể điều chỉnh mở rộng không gian trữ hành lý từ 580 lên 

1.580 lít, cùng với thảm sàn có thể gập và cửa khoang hành lý chỉnh điện. 

Hệ thống lái trợ lực điện, Hệ thống kiểm soát hành trình, 
cánh báo áp suất lốp, hệ thống Start/Stop, 
tái tạo năng lượng từ phanh, chìa khóa tiện lợi, 
Hỗ trợ chống trôi xe, Tùy chọn chế độ lái Audi, camera 360.



Mâm hợp kim 18 inch kiểu ngôi sao 5 cánh

Audi Q5 được sơn bốn lần, để giữ vững màu sơn nguyên thủy trong suốt vòng đời sử dụng
11 màu sơn tiêu chuẩn bao gồm màu đơn sắc: trắng Ibis, đen Brilliant, xám Quantum (S line), 
và sơn ánh kim: bạc Floret, trắng Glacier, đen Mythos, xanh Navarra, xám Manhattan, đỏ Matador, 
xanh District và xanh Ultra Blue (S line). 

Hệ số cản gió 0.30 tốt nhất phân khúc và hệ thống giảm âm khí động học tinh tế 
cho không gian nội thất yên tĩnh
Tùy chọn cửa sổ trời toàn cảnh Mâm xe hợp kim 19 inch trên Audi Q5 S line

Audi Q5 S line 
Kết hợp da / vi sợi  Dinamica Frequenz cùng hàng ghế thể thao phía trước có logo S dập nổi, bàn đạp và gác chân bằng thép không gỉ, Ốp nội thất nhôm xước mờ, bệ cửa phía trước ốp 
hợp kim nhôm với logo S phát sáng, Hệ thống âm thanh cao cấp Bang & Olufsen với âm thanh 3D (755 W, 19 loa), gói đèn nội thất đa sắc, 
cản sau S line cùng la-zăng hợp kim 19 inch kiểu chữ V 5 chấu, màu xám Graphite, lốp 235/55 R19. 



Audi Q5,
Vững bước tiên phong

Hệ thống đèn pha LED Matrix, đèn LED phía trước và phía sau với đèn tín hiệu 
năng động, hệ thống rửa đèn pha, đèn vào cua, đèn pha thay đổi theo góc đánh lái, 
tự động điều chỉnh phạm vi đèn pha khi lái xe, đèn ban ngày riêng biệt
Vô lăng thể thao bọc da 3 chấu đa chức năng, đáy thẳng
Cảnh báo áp suất lốp, hệ thống chống trộm điện tử, lựa chọn chế độ lái Audi,
dẫn động bốn bánh quattro với công nghệ ultra
Hệ thống kiểm soát hành trình với bộ giới hạn tốc độ, Tay lái trợ lực cơ điện
Phanh đĩa 17 inch ở phía trước và sau
Chìa khóa tiện nghi, hệ thống Start-Stop, Hỗ trợ chống trôi xe
Hỗ trợ đỗ xe với camera 360
Hiển thị thông tin lái xe điện tử Audi Virtual Cockpit Plus,
Hiển thị thông tin trên kính chắn gió
Hệ thống thông tin giải trí đa phương tiện MMI Navigation Plus, màn hình 
cảm ứng 10.1” hỗ trợ định dạng MP3 và WMA, đài FM/AM 30 kênh, điều khiển 
bằng giọng nói trên điện thoại và ổ cắm USB, 
Giao diện âm nhạc Audi cho các thiết bị của Apple
Hệ thống âm thanh Audi, kết nối Bluetooth, giao diện Điện thoại thông minh Audi
Ghế trước chỉnh điện với hỗ trợ tựa lưng bốn hướng, ghế lái có bộ nhớ 
Túi khí trước, hệ thống túi khí rèm
Tựa tay trung tâm phía trước, Ghế sau gập lưng có tựa đầu
Thảm trải sàn phía trước và phía sau
Gương chiếu hậu bên trong tràn viền với chức năng chống chói tự động
Kính chắn gió cách âm, kính cách nhiệt trong suốt 
Điều hòa tự động ba vùng
Rèm cửa sổ cửa sau điều chỉnh bằng tay
Tấm che nắng ở ghế Tài xế và Hành khách phía trước, 
rèm cửa điều chỉnh bằng tay ở phía sau
Gương chiếu hậu bên ngoài cùng màu thân xe, chỉnh và gập điện, tự động chống lóa
Ốp nội thất bằng hợp kim nhôm Rhombus, ốp bệ cửa trước hợp kim nhôm
Gói đèn chiếu sáng không gian nội thất, các chi tiết nội thất bằng da tổng hợp
Gói viền khung cửa kính bóng, Cánh gió phía sau, giá nóc bằng nhôm
Bộ mồi thuốc và gạt tàn, 
Gói trang bị cho khoang hành lý,

Cửa khoang hành lý đóng mở bằng điện
Nắp che khoang hành lý và tấm lót sàn khoan hành lý có thể tháo rời
Bảo vệ cạnh tải bằng thép không gỉ
Khóa an toàn trẻ em hoạt động bằng điện,
Neo ghế trẻ em Isofix ở ghế hành khách phía trước, ghế sau và dây buộc cố định 
cho ghế sau bên ngoài,
Nhắc nhở cài dây an toàn
Bộ sơ cứu với tam giác cảnh báo và áo bảo hộ,
Bánh xe dự phòng thu gọn, bộ dụng cụ và con đội

S line
Ghế thể thao ở phía trước, ghế kết hợp da/vi sợi Dinamica Frequenz với logo chữ S 
dập nổi, bàn đạp và gác chân bằng thép không gỉ, Gói đèn nội thất đa sắc, 
Hệ thống âm thanh cao cấp Bang & Olufsen với âm thanh 3D
(Bộ khuếch đại 16 kênh, 19 loa, 755W), trần xe bọc vải fabric đen
Ốp nội thất hợp kim nhôm xước mờ, ốp bệ cửa ở phía trước bằng hợp kim nhôm, 
phát sáng với logo S, cánh lướt gió nóc, cản S line
Mâm hợp kim 8J x 19 5 chấu kiểu chữ V, Xám Graphite, tiện bằng lưỡi kim cương 
với lốp 235/55 R19 

Nhiều lựa chọn màu sơn:
Solid:  Trắng Ibis, Đen Brilliant, Xám Quantum (S line)
Metallic:  Xanh lá District, Bạc Florest, Trắng Glacier, Đen Mythos,
 Xanh Navarra, Xám Manhattan, Đỏ Matador, Xanh Ultra (S line) 

Tùy chọn gói Audi care: Bảo dưỡng Audi định kỳ 3 năm, Deluxe (50.000 km) 
hoặc Premium (90.000 km), thay nhớt động cơ Audi, lọc dầu, lọc gió, lọc phấn 
hoa, lọc phân phối nhiên liệu, vòng đệm, bugi và dầu phanh. 

Bảo hành 3 năm không giới hạn số km sử dụng

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Thông số kỹ thuật (MY22) 45 TFSI quattro
4 xy-lanh phun nhiên liệu trực tiếp
với bộ tăng áp bằng khí xả
và công nghệ mild hybrid MHEV 12 Volts
7 cấp S-tronic
1.984
183 / 5.000 – 6.000 (245 mã lực)
370 / 1.600 – 4.500
237 
6,3
4.682 x 2.140* x 1.662  *(1.893 khi gập kính)
2.824
1.825
R18 13,25 /10,0 / 11,19 (VR) 
R19 14,03 / 10,41 / 11,73 (VR) (S line)
70
8J x 18 kiểu sao 5 cánh 235/60 R18
8J x 19 5 chấu kiểu chữ V, Xám Graphite,
tiện bằng lưỡi kim cương 235/55 R19 (S line)

Động cơ :

Hộp số:
Dung tích xy-lanh (cc):
Công suất cực đại kW (rpm):
Mô-men xoắn cực đại Nm (rpm):
Vận tốc tối đa (km/h): 
Khả năng tăng tốc 0-100 km/h:
Dài x Rộng x Cao (mm):
Chiều dài cơ sở (mm):
Trọng lượng xe (kg):
Tiêu hao nhiên liệu (l/100 km)
Đô thị / Cao tốc / Kết hợp:
Dung tích bình xăng (l):
Mâm vành hợp kim:
Cỡ lốp:    
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8 Phạm Hùng, P. Mễ Trì 
Quận Nam Từ Liêm
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contact@ audi.vn

Audi Đà Nẵng 
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Tel:  (236) 3788 686 
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