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• Maailmanensi-ilta: uusi muotoilun tiennäyttäjä In golstadtista  

• Tehokkaat kuusisylinteriset moottorit tuovat enem män ajomukavuutta ja suorituskykyä  

• Teknisesti edistykselliset sisätilat sisältäen mm . Audin virtuaalisen mittariston ja Audi connect -p alvelut  

Audi mullisti keskiluokkansa autot Audi A5 -mallilla vuonna 2007. Ingolstadtilainen autonvalmistaja loi mestariteoksen, 

joka valloitti maailmaa. Nyt yhdeksän vuotta myöhemmin lanseerataan toinen mallisukupolvi – uudella sporttisella 

ulkonäöllä ja huipputeknologialla varustettu Audi A5.  Tämä uuden sukupolven Audi A5 Coupé on atleettinen, sporttinen 

ja elegantti. Sen muotoilu kulkee käsi kädessä hienostuneen aerodynamiikan kanssa. Uudessa Audi A5 Coupéssa on 

täysin uusi alusta, tehokkaat moottorit ja innovatiiviset infotainment- sekä kuljettajaa avustavat järjestelmät.  

Miten mestariteoksesta tehdään vielä kauniimpi? Tätä Audin suunnittelijat ovat pohtineet jo vuosia. Tulokset ovat nyt 

nähtävissä: uusi Audi A5 Coupé näyttäytyy raikkaan modernina mutta silti urheilullisena ja eleganttina. Paras esimerkki 

tästä on aaltomainen hartialinja, joka oli tunnusomaista jo edelliselle mallille. Täydellisesti tasapainotetut mittasuhteet 

yhdessä pitkän konepellin, kasvatetun akselivälin ja lyhyiden ylitysten kanssa korostavat uuden Audi A5 Coupén 

sporttisuutta. Uudelleenmuotoiltu Singlefraime-etusäleikkö on merkittävästi matalampi ja leveämpi kuin edellisessä 

mallissa. Uudet LED-takavalot ja LED tai Matrix LED -ajovalot dynaamisilla suuntavilkuilla tuovat huipputeknologian 

nähtäville myös pimeän jo laskeuduttua.  

Uudet moottorit ja vaihteistot  



Uusi Audi A5 Coupé tulee markkinoille viidellä uudella moottorilla: kahdella TFSI-bensiinimoottorilla ja kolmella TDI-

dieselmoottorilla. Moottorien tehot ovat kasvaneet huomattavasti ja ne ovat nyt 140 kW (190 hv) ja 210 kW (286 hv) 

välissä. Verrattuna edelliseen malliin suorituskyky on kasvanut jopa 17 % mutta polttoaineenkulutus laskenut jopa 22 

%.  Uuden Audi S5 Coupén uudelleen kehitetty 3,0 TFSI -bensiinimoottori on täysin omassa luokassaan. Tämän V6-

moottorin teholukema 260 kW (354 hv) vakuuttaa, polttoaineenkulutuksen ollessa 7,3 l/100 km ja kiihtyvyys 0–100 km/h 

4,7 sekunnissa.  

Uusi Audi A5 Coupé tulee markkinoille myös täysin uusilla voimasiirtoratkaisuilla, jotka on räätälöity kullekin moottorille 

erikseen. Kuusiportainen manuaali ja seitsemän-portainen S tronic -vaihdelaatikko on käytössä neljäsylinteristen 

moottorien sekä 160 kW (218 hv) 3,0 TDI -dieselmoottorin quattro-nelivedon yhteydessä. Kahdeksanportainen tiptronic 

on käytössä 3,0 TDI 210 kW (286 hv) -dieselmoottorissa sekä S5-mallissa. Näissä molemmissa moottorivaihtoehdoissa 

on aina quattro-neliveto. Uusi quattro ultra -nelivetojärjestelmä on myös ensimmäistä kertaa saatavilla nelisylinterisen ja 

manuaalivaihteistolla varustetun TFSI-bensiinimoottorin ja TDI-dieselmoottorin yhteydessä.  

Teknologian edelläkävijä  

Uusi Audi A5 Coupé on merkittävästi tehokkaampi kuin edeltäjänsä. Älykkäiden materiaalien ja kevytrakennetekniikan 

ansioista autoa on saatu kevennettyä 60 kilogrammaa ja sen runko on nyt kevyin omassa kilpailuluokassaan. Audi A5 

Coupéen ilmanvastus on vain 0,25, mikä tekee siitä segmenttinsä johtavan myös ilmanvastuksen saralla. Sisätilat ovat 

myös kasvaneet, sekä kuljettajalla että matkustajilla on nyt enemmän tilaa. Sisätilojen korkealaatuiset materiaalit ja 

akustiikka ovat huippuluokkaa. Tavaratilaa on tarjolla 465 litraa, mikä on 10 litraa enemmän kuin edeltävässä mallissa.  

Virtuaalinen mittaristo on nyt saatavilla myös uuteen Audi A5 Coupéseen. Uuden MMI-järjestelmän toimintalogiikka on 

samanlainen kuin älypuhelimessa, sisältäen vapaan tekstinsyöttötoiminnon ja parannetun puheohjauksen. Tarjolla on 

myös uusia liitettävyys- ja viihdepalveluita, kuten Audi connect safety&service -järjestelmä, joka mahdollistaa 

automaattisen hätäpuhelun onnettomuustilanteessa ja liikkumisturvapalvelun. Audi MMI connect -applikaation avulla voi 

esimerkiksi lukita ja avata auton ovet sekä tarkistaa mihin auto on pysäköity. Audi smartphone interface on yhteensopiva 

Apple CarPlay ja Android Auto* -järjestelmien kanssa mahdollistaen älypuhelimen saumattoman liittämisen autoon. Qi-

standardin mukaisten puhelimien langaton lataaminen on nyt myös mahdollista Audi phone boxin kautta.  

Kuljettajaa avustavat järjestelmät  

Audi ottaa myös uusia askeleita lähemmäksi automatisoitua ajamista. Tarjolla on laaja valikoima kuljettajaa avustavia 

järjestelmiä, jotka on joko kokonaan tai kattavasti uudistettu. Ennakoiva taloudellisuusavustin auttaa kuljettajaa 

säästämään polttoainetta, Audi active lane assist -aktiivinen kaistallapysymisvahti ja adaptiivinen vakionopeussäädin 

Stop&Go -toiminnolla sekä ruuhka-avustimella helpottavat myös ajamista. Uusia turvallisuutta parantavia järjestelmiä 

ovat esimerkiksi Park assist -pysäköintiavustin, poikittaisliikenteestä varoittava avustin, poistumisvaroitin, 

törmäyksenestoavustin ja kääntymisavustin sekä Audi pre sense -järjestelmät ja kamerapohjainen 

liikennemerkkientunnistus.  

Audi A5 ja S5 Coupé saapuvat Euroopan markkinoille syksyllä 2016. Suomen hintoja ei ole vielä vahvistettu.  

Lisätietoa Audi A5 ja Audi S5 Coupésta "Audi A5 illustrated" online-lehdestä: www.audi-illustrated.com/en/audi-a5-s5 .  

* Anroid Auto on käyttövalmis heti, kun sovellus on ladattavissa Googlen Suomen sovelluskaupassa.  
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Yrityksestä 
Audi on yksi maailman vanhimmista autovalmistajista. Se on aina edustanut huikeita visioita, innovatiivista osaamista ja 

edelläkävijyyttä, Audilla onkin myös pitkä ja erittäin menestyksekäs moottoriurheiluhistoria. Audin tunnuspiirteinä ovat 

ajattoman kaunis muotoilu sekä hienostuneisuus. Audi tarjoaa arvostetun saksalaisen insinööritaidon huippulaadun – se 

on kokemuksia, elämyksiä ja turvallisuutta.Audi-uutishuoneen aineisto on tarkoitettu ainoastaan median käyttöön ja se 



on tekijänoikeussuojattua. Materiaalin tekijänoikeudet kuuluvat VV-Auto Group Oy:lle tai sen päämiehille. Materiaalin 

käyttö kaupalliseen tarkoitukseen ja muuhun levitykseen ei ole sallittua. 
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