
03

01. Capa de cobertura para ambientes internos
Capa de tecido durável e lavável para proteger o veículo em ambientes 
internos. Bolsa de armazenamento na mesma cor.

02. Tapetes de borracha dianteiros e traseiros
Com logo A5 (dianteiros), protegem o revestimento e o carpete de 
sujeira pesada e líquidos. Fixação firme através dos clipes para perfeito 
encaixe no assoalho.

03. Tapetes de carpete ‘Premium Floor Mats’
Confeccionados em resistente carpete mais denso (velour) e sob medida 
para o Audi A5, com bordado de alta qualidade identificando o modelo. 
A costura contrastante em cinza dá o acabamento final à peça.

04. Tapete protetor do porta-malas
Com logo A5 e ranhuras que evitam que a carga deslize 
no porta-malas do veículo. Com bordas elevadas, protege 
o revestimento do porta-malas de líquidos e detritos e 
facilita a limpeza do compartimento.

05. Telas de proteção solar - 3 peças
Para janelas laterais traseiras e vidro traseiro. Pode ser
utilizada também com os vidros abertos, até 120km/h.

06. Película de proteção da linha do porta

-
-malas
Película transparente, evita danos e arranhões na pintura 
do veículo quando o porta-malas é carregado.

07. Audi MediaBox
Navegação on-line Waze, mais de 30.000 rádios via internet, 
leitura de e-mails e acesso à websites de internet. Tudo isso

13. Caixa de bagagem
Caixa compacta com superfícies de fácil limpeza. 
Acabamento em black piano. Com chave para 
trancamento. Suas linhas aerodinâmicas reduzem o ruído 
de vento com mais eficácia. Capacidade: 360 litros.
(É necessário rack de teto referente ao modelo.) 

14. Rack de teto
Jogo de rack de teto em alumínio anodizado, com 
partes plásticas em material extradurável e tratamento 
antidesbotamento. Possui mecanismo antifurto com 
chave. Peso máximo suportado: 75 kg. Disponível para A5 
Coupé e Sportback.

15. Rack de bike
Feito em alumínio anodizado, com proteção 
antidesbotamento nas partes plásticas. Possui chave 
antifurto para maior segurança de sua bike. 
Carga máxima: 17 kg.

16. Rede de porta-malas
Evita que itens menores escorreguem. Necessário que o 
veículo possua os ganchos adequados no porta malas.
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17. Cobertura de proteção interna para pets
Cobertura de proteção interna para bancos traseiros, lavável e 
acolchoada para o conforto de seu melhor amigo. Protege 
também as paredes laterais e portas traseiras da sujeira. Semi impermeável. 

18. Cinto de segurança para cães
Transporte seu melhor amigo com segurança. Acolchoado, 
confortável e aprovado pela TÜV. Disponível em 4 
tamanhos (dependendo do porte do cão: P ao GG).
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19. Adaptador AMI
Cabos de conexão de dispositivos 

com o Audi Music Interface, para 

reprodução de músicas. Diversos 

cabos individuais compatíveis com 

iPhone® 5, 6 ou 7 (com função de carga 

de bateria e música) / iPad    , USB tipo C®

iPhone® / iPad® são marcas registradas Apple Inc. Consulte a disponibilidade dos Acessórios Originais Audi em um concessionário autorizado. 
A disponibilidade dos itens pode ser alterada sem aviso prévio. Waze é marca registrada Google Inc. Imagens meramente ilustrativas. 

A5 Audi Genuine Accessories

e micro-USB. Seu design em espiral torna
o manuseio mais fácil, além de ser 
mais resistente para o uso diário.

em seu MMI.



08. Spoiler dianteiro
Parte do kit aerodinâmico, deixa a dianteira do carro visualmente 
mais baixa. Pintado na cor do veículo.

09. Retrovisor em fibra de carbono
Um detalhe faz toda a diferença. Em legítima fibra de carbono,
concede um visual ainda mais esportivo, inspirado na linha RS.

10. Pedaleiras em aço escovado
Para câmbio automático, 3 peças: pedal do acelerador, 
freio e descansa-pé.

11. Aerofólio
Deixe seu A5 com visual mais agressivo com o exclusivo 
aerofólio Audi Sport.

12. Kit aerodinâmico e saias laterais
Assim como o spoiler dianteiro (parte do kit aerodinâmico)
deixa o carro com visual mais baixo e esportivo. 
As peças compreendem os spoilers dianteiro e traseiro, e saias
laterais (par lado esquerdo e lado direito, para A5 Coupé). 
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Parabéns por ter escolhido um veículo 
Audi! Essa decisão revela que você valoriza 
qualidade técnica, desempenho e eficiência – além, é 
claro, da sofisticação e da modernidade associadas à marca Audi.

Para celebrar essa conquista e deixá-la ainda mais exclusiva, oferecemos neste 
catálogo uma série de itens de customização. Com eles, você poderá aumentar o conforto 
e a funcionalidade de seu Audi A5, ou então dar um toque personalizado à sua aparência.

Seja bem-vindo ao mundo Audi e aproveite tudo que ele tem a lhe oferecer!
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