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Audi SQ5 in de Audi exclusive lakkleur Arablauw kristaleffect. Raadpleeg uw Audi dealer voor beschikbaarheid en prijs. De uitrustingen  
betreffen voor een deel opties tegen meerprijs. Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op 
www.audi.nl of raadpleeg uw Audi dealer.

Het brandstofverbruik en de CO2-emissie vindt u op pagina 18.



2Audi 
exclusive.
Altijd bijzonder .

Nomen est omen: Audi exclusive staat garant voor  
exclusiviteit. Maak uw dromen waar en kies uit  
hoogwaardige opties om uw auto verregaand te  
personaliseren. Voor een bijzondere uitstraling,  
precies volgens uw wensen.

  Laat u inspireren  >

  Productinformatie  >
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  Lederen bekledingen  >

  Lakkleuren  >
  Decoratielijsten  >

Exclusiviteit is
compromisloos.

Fraaie decoratielijsten, mooie ledertinten en een individuele 
lakkleur uit het rijke palet aan kleuren naar klantenwens: 
precies volgens uw wensen. Zo krijgt uw auto beslist een 
uiterst exclusieve uitstraling. Laat u inspireren door de  
voorbeelden in deze brochure.

Met onbegrensde varieteit...
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Audi exclusive | Q5 | Inspiratie home

Inspiratie 1

YS1 Audi exclusive lederen bekleding en afwerking met leder fijnnappa in combinatie met sportstoelen vóór, alabasterwit/jetgrijs met jetgrijze/alabasterwitte contraststiksels.

YSI Audi exclusive uitgebreide lederen bekleding en afwerking in jetgrijs met alabasterwitte contraststiksels.

5TL Audi exclusive decoratielijsten zwarte pianolak.

YRB Audi exclusive lederen bedieningselementen in jetgrijs/alabasterwit met alabasterwitte contraststiksels.

YSR Audi exclusive voetmatten met jetgrijze randen en alabasterwitte contraststiksels.

Het brandstofverbruik en de CO2-emissie vindt u op pagina 18.

De uitrustingen betreffen voor een deel opties tegen meerprijs.  
Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg uw Audi dealer.
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Audi exclusive | Q5 | Inspiratie home

Inspiratie 2

YVJ  Audi exclusive designpakket zwart/rood
 •   Zwart Audi exclusive leder fijnnappa met karmijnrode contraststiksels op de stoelen (inclusief stikselpatroon in ruitvorm), middenarmsteun, portierarm-

steunen en langs de tunnelconsole, inclusief S-logo’s bovenaan de rugleuningen van de sportstoelen vóór.
 •   Driespaaks lederen stuurwiel, multifunctioneel plus.
 •   Audi exclusive lederen bedieningselementen, zwart met karmijnrode contraststiksels; stuurwiel met geperforeerd leder links en rechts en geperforeerd 

leder op de transmissiehendelknop. Het stikselpatroon op het stuurwiel is uniek voor Audi exclusive.
 •   Zwart alcantara op de portierpanelen.
 •   Audi exclusive zwarte voetmatten met zwarte randen en karmijnrode contraststiksels.

Het brandstofverbruik en de CO2-emissie vindt u op pagina 18.

De uitrustingen betreffen voor een deel opties tegen meerprijs.  
Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg uw Audi dealer.
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Audi exclusive | Q5 | Inspiratie home

Inspiratie 3

QOQO Audi exclusive kleur naar klantenwens Javabruin metallic.

40T (PQ2) Audi Sport gegoten lichtmetalen velgen in 5-arm-offroad-design, titaanoptiek mat, glanzend gedraaid1, maat 8 J × 20 met 255/45 R 20-banden2.

1 Kijk voor gebruikerstips over de velgen op pagina 18.
2 Informatie over de rolweerstand, geluidsproductie en grip op een natte weg staat op het EU-bandenlabel.

De uitrustingen betreffen voor een deel opties tegen meerprijs.  
Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg uw Audi dealer.
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Audi exclusive | Q5 | Inspiratie home

Inspiratie 3

Het brandstofverbruik en de CO2-emissie vindt u op pagina 18.

De uitrustingen betreffen voor een deel opties tegen meerprijs.  
Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg uw Audi dealer.

YS1 Audi exclusive lederen bekleding en afwerking met leder fijnnappa in alabasterwit/zwart met zwarte/alabasterwitte contraststiksels.

YSI Audi exclusive uitgebreide lederen bekleding en afwerking in zwart met alabasterwitte contraststiksels.

YRB Audi exclusive lederen bedieningselementen in zwart met alabasterwitte contraststiksels.

YTA Audi exclusive decoratielijsten sepia eikenhout.

YSR Audi exclusive voetmatten in zwart met alabasterwitte randen en zwarte contraststiksels.
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Inspiratie 4

YVI  Audi exclusive designpakket cognacbruin/zwart
 •   Cognacbruin Audi exclusive leder fijnnappa met zwarte contraststiksels op de stoelen (inclusief stikselpatroon in ruitvorm), middenarmsteun, portierarmsteunen en  

langs de tunnelconsole, inclusief S-logo’s bovenaan de rugleuningen van de sportstoelen vóór.
 •  Driespaaks lederen stuurwiel, multifunctioneel plus.
 •   Audi exclusive lederen bedieningselementen, zwart met cognacbruine contraststiksels; stuurwiel met geperforeerd leder links en rechts en geperforeerd leder op de  

transmissiehendelknop. Het stikselpatroon op het stuurwiel is uniek voor Audi exclusive.
 •   Zwart alcantara op de portierpanelen.
 •   Audi exclusive zwarte voetmatten met zwarte randen en cognacbruine contraststiksels.

Het brandstofverbruik en de CO2-emissie vindt u op pagina 18.

De uitrustingen betreffen voor een deel opties tegen meerprijs.  
Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg uw Audi dealer.
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Audi exclusive | Q5 | Inspiratie home

Inspiratie 5

QOQO Audi exclusive kleur naar klantenwens Sepangblauw pareleffect.

42W (PQH) Audi Sport gegoten lichtmetalen velgen in 5-arm-polygoon-design, maat 8,5 J × 21 met 255/40 R 21-banden1.

1 Kijk voor gebruikerstips over de velgen op pagina 18.

De uitrustingen betreffen voor een deel opties tegen meerprijs.  
Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg uw Audi dealer.
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Audi exclusive | Q5 | Productinformatie home

Exterieur

Opvallend titaanzwart met donkergrijze accenten.
•   Grilleomlijsting in hoogglans titaanzwart
•   Grille en nummerbordhouder in mat titaanzwart
•   Dakreling in mat zwart
•   Raamomlijstingen in hoogglans zwart

Q5 design:
•   Grille en nummerbordhouder in hoogglans titaanzwart

Q5 design en Q5 sport:
•   Bodembescherming vóór in mat titaanzwart
•   Portierlijsten in hoogglans titaanzwart
•   Bodembescherming achter/diffusor in mat titaanzwart

SQ5:
•   Dwarsspijl vóór in hoogglans titaanzwart

S line exterieur en SQ5:
•   Dwarsspijl achter in hoogglans titaanzwart

Q5 design, Q5 sport, S line exterieur en SQ5:
•   Horizontale grillespijlen en spijlen in de luchtinlaten in hoogglans titaanzwart

Productcode | Benaming Omschrijving

Het brandstofverbruik en de CO2-emissie vindt u op pagina 18.

1 Op de Q5 design alleen leverbaar in combinatie met een volledig in kleur gespoten carrosserie.

De uitrustingen betreffen voor een deel opties tegen meerprijs.  
Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg uw Audi dealer.

Q0Q0 Audi exclusive kleur naar klantenwens

4ZD Audi exclusive optiekpakket titaanzwart1

6FJ  Audi exclusieve buitenspiegelbehuizingen in 
hoogglans zwart
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Lakkleuren

De afgebeelde kleuren naar klantenwens zijn getest en goedgekeurd door Audi.
Uw Audi dealer weet welke lakkleuren voor uw auto beschikbaar zijn.

Amalfiwit
Y9K

Koraaloranje metallic
Y2Z

Arablauw kristaleffect
X5J

Javagroen metallic
Y6W

Argusbruin metallic
Y8S

Havanazwart metallic
Y8X

IJszilver metallic
X7W

Catalunyarood metallic
Y3T

Sepangblauw pareleffect
Y5Q

Groen
2D8

Teakbruin metallic
Z8W

Mambazwart metallic
Y9X

Suzukagrijs metallic
Y7F

Vulkaanrood metallic
Y3M

Nogaroblauw pareleffect
Z5M

Goodwoodgroen 
pareleffect
Z6X

Ipanemabruin metallic
Y8Y

Kersenzwart pareleffect
Z9X

Terragrijs metallic
X7H

Misanorood pareleffect
Z3M

Ascariblauw metallic
X5F

Diepgroen pareleffect
Z6E

Zandbeige pareleffect
Y1R

Panterzwart kristaleffect
Z9Z

Cuvéezilver metallic
X1Y

Tangorood metallic
Y3U

Palaisblauw pareleffect
ALD 092 Q83

Avalongroen pareleffect
X6P

Diamantbeige metallic
Z1U

Oolonggrijs metallic
X7U

Vegasgeel
Z1A

Shirazrood metallic
Y4S

Fluweelblauw
Y5L

Camouflagegroen metallic
X6T

Siambeige metallic
Z1W

Nimbusgrijs pareleffect
Z7X

Citrusgeel
Y1G

Sevillarood metallic
Z3C

Nachtblauw pareleffect
Z5D

Sohobruin metallic
Y8R

Cumulusblauw
X5A

Vesuviusgrijs metallic
X7J

Solaroranje
Y2G

Merlijn pareleffect
Z3W

Utopiablauw metallic
X5L

Javabruin metallic
Y8Z

Tornadogrijs metallic
X7P

Quantumgrijs
X7B

Samoa-oranje metallic
X2U

Fluweelpaars pareleffect
ALD 092 Q87

Eikengroen pareleffect
Q82

Belugabruin metallic
Y8U

Pijlgrijs pareleffect
Z7W

Nardogrijs
Y7C
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Lederen bekledingen

•   Voor sportstoelen vóór: leder fijnnappa op de middenbanen, zijwangen, hoofdsteunen en middenarmsteun vóór  
(indien aanwezig)

•   Alcantara op de portierpanelen

•   Leder fijnnappa op de portierarmsteunen en langs de tunnelconsole. U kiest zelf een Audi exclusive kleur voor het leder 
en de stiksels (alabasterwit, kastanjebruin, karmijnrood, jetgrijs, cognacbruin, calendulageel, Havanabruin)

NB: U kiest zelf een Audi exclusive kleur voor het leder, het alcantara (alleen optie YS1) en de stiksels (alabasterwit,  
kastanjebruin, karmijnrood, jetgrijs, cognacbruin, calendulageel, Havanabruin). Stoelpanelen en stoelachterkanten  
afgestemd op de interieurkleur en niet gepersonaliseerd.

Productcode | Benaming Materiaal | Pakketinhoud

YVJ  Audi exclusive lederen bekleding en  
afwerking met leder fijnnappa

YSI  Audi exclusive uitgebreide lederen  
bekleding en afwerking
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Designpakketten

•   Zwart Audi exclusive leder fijnnappa met karmijnrode contraststiksels op de stoelen (inclusief stikselpatroon in  
ruitvorm), middenarmsteun, portierarmsteunen en langs de tunnelconsole, inclusief S-logo’s bovenaan de rugleuningen 
van de sportstoelen vóór.

•   Driespaaks lederen stuurwiel, multifunctioneel plus.
•   Audi exclusive lederen bedieningselementen, zwart met karmijnrode contraststiksels; stuurwiel met geperforeerd leder 

links en rechts en geperforeerd leder op de transmissiehendelknop. Het stikselpatroon op het stuurwiel is uniek voor 
Audi exclusive.

•  Zwart alcantara op de portierpanelen.
•   Audi exclusive zwarte voetmatten met zwarte randen en karmijnrode contraststiksels.

•   Cognacbruin Audi exclusive leder fijnnappa met zwarte contraststiksels op de stoelen (inclusief stikselpatroon in ruit-
vorm), middenarmsteun, portierarmsteunen en langs de tunnelconsole, inclusief S-logo’s bovenaan de rugleuningen 
van de sportstoelen vóór.

•   Driespaaks lederen stuurwiel, multifunctioneel plus.
•   Audi exclusive lederen bedieningselementen, zwart met cognacbruine contraststiksels; stuurwiel met geperforeerd 

leder links en rechts en geperforeerd leder op de transmissiehendelknop. Het stikselpatroon op het stuurwiel is uniek 
voor Audi exclusive.

•   Zwart alcantara op de portierpanelen.
•   Audi exclusive zwarte voetmatten met zwarte randen en cognacbruine contraststiksels.

Productcode | Benaming Omschrijving

YVJ Audi exclusive designpakket zwart/rood

YVI Audi exclusive designpakket cognacbruin/zwart
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Model Sportstoelen vóór

Q5

SQ5

YS1  Audi exclusive lederen bekleding en afwerking met leder fijnnappa
YVJ  Audi exclusive designpakket zwart/rood
YVI  Audi exclusive designpakket cognacbruin/zwart

YS1  Audi exclusive lederen bekleding en afwerking met leder fijnnappa
YVJ  Audi exclusive designpakket zwart/rood
YVI  Audi exclusive designpakket cognacbruin/zwart

Het brandstofverbruik en de CO2-emissie vindt u op pagina 18.

Audi exclusive | Q5 | Productinformatie home

Stoelen/lederen bekledingen/designpakketten
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Productcode | Benaming Omschrijving

YRB Audi exclusive lederen bedieningselementen Leder op stuurwiel, transmissiehendelknop en -manchet. U kiest zelf een Audi exclusive kleur voor het leder en de stiksels 
(alabasterwit, kastanjebruin, karmijnrood, jetgrijs, cognacbruin, calendulageel, Havanabruin). Het stikselpatroon op het 
stuurwiel is uniek voor Audi exclusive.

Alcantara/leder op het stuurwiel. Zwart Audi exclusive alcantara op de transmissiehendelknop. Manchet van Audi exclusive 
leder. U kiest zelf een Audi exclusive kleur voor het leder en de stiksels (alabasterwit, kastanjebruin, karmijnrood, jetgrijs, 
cognacbruin, calendulageel, Havanabruin). Het alcantara is altijd zwart. Het stikselpatroon op het stuurwiel is uniek voor 
Audi exclusive.

De kleur van de matten past bij de interieurkleur. U kiest zelf een Audi exclusive kleur voor de randen en de stiksels  

(alabasterwit, kastanjebruin, karmijnrood, jetgrijs, cognacbruin, calendulageel, Havanabruin).

YSR Audi exclusive voetmatten

YVL  Audi exclusive alcantara/lederen  
bedieningselementen

Audi exclusive | Q5 | Productinformatie home

Interieur

De uitrustingen betreffen voor een deel opties tegen meerprijs.  
Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg uw Audi dealer.
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Leder fijnnappa

Alcantara

Audi exclusive | Q5 | Productinformatie home

Lederkleuren

De beschikbare alcantarakleuren passen bij de Audi exclusive lederkleuren.

Alabasterwit Calendulageel Havanabruin Cognacbruin

Kastanjebruin Karmijnrood Jetgrijs
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Decoratielijsten

Het brandstofverbruik en de CO2-emissie vindt u op pagina 18.

1 Alleen leverbaar voor de Audi SQ5.

YTA Audi exclusive sepia eikenhout

5TL Audi exclusive zwarte pianolak1

YTE Audi exclusive karmijnrood carbon Atlas

YTA Audi exclusive muskaatbruin gevlamd 
mirtehout



18

Technische gegevens

Model

stad buitenweg gemiddeld gemiddeld

Brandstofverbruik1

in l/100 km
CO2-emissie1 
in g/km

Audi Q5 8,6-5,2 6,4-4,0 7,2-4,5 164-117

Audi SQ5 11,0-10,8 7,1-6,8 8,5-8,3 195-189

Audi exclusive | Q5 | Technische gegevens

1 Het brandstofverbruik en de CO2-emissie zijn mede afhankelijk van de velg- en bandenmaat. 

De waarden zijn bepaald met de voorgeschreven meetmethode. De waarden hebben geen betrekking op één bepaalde 
auto en zijn ook niet gekoppeld aan ons aanbod, maar dienen alleen om een vergelijking te kunnen maken tussen 
de verschillende uitvoeringen. Het brandstofverbruik en de CO2-emissie zijn niet alleen afhankelijk van de efficiency 
waarmee de auto de brandstof benut, maar ook van de rijstijl en andere niet-technische factoren. CO2 is het drijfgas 
dat hoofdzakelijk verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde.

De in deze brochure getoonde en beschreven auto’s en uitrustingen alsmede enkele van de genoemde services zijn niet in alle landen leverbaar. De 
afgebeelde auto’s zijn voor een deel uitgerust met meeruitvoeringen tegen meerprijs. De gegevens over leveringsprogramma, uiterlijk, prestaties, 
afmetingen en gewichten, brandstofverbruik en bedrijfskosten van de auto’s komen overeen met de beschikbare gegevens op het moment van ter 
perse gaan. Afwijkingen in kleuren en vormen van de afbeeldingen, vergissingen en drukfouten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden. Nadruk, 
ook gedeeltelijk, alleen met schriftelijke toestemming van AUDI AG.

Pon’s Automobielhandel B.V.
Zuiderinslag 2
3833 BP Leusden
www.audi.nl
Publicatie:
januari 2018
758/3202.52.33

Belangrijke informatie 

Gebruikerstip over de velgen: glanzend gedraaide, glanzend gefreesde, gepolijste en gedeeltelijk gepolijste  
lichtmetalen velgen zijn niet winterbestendig. Door de behandeling van het velgoppervlak zijn de velgen niet  
goed beschermd tegen corrosie, waardoor bijvoorbeeld strooizout voor blijvende beschadigingen kan zorgen.


