
Audi
Originálne príslušenstvo

Q5
Príslušenstvo Audi Q5





Vaše Audi Q5 
je rovnako výnimočné ako vy.
Sila Audi Q5 sa skrýva v jeho flexibilite. Dokáže dokonale uspokojiť vaše potreby a zodpovedá 
vašim predstavám. S Audi Originálnym príslušenstvom mu ale umožníte, aby bolo jedinečné. 
Presne ako vy.
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Nevynašli sme znova koleso. 
Aj keď po toľkých testoch to tak 
môže vyzerať.
Audi hliníkové zliatinové kolesá sú pri každodennom používaní vystavené neustálej záťaži. Aby splnili najvyššie požiadavky 
na kvalitu, podstupujú rozsiahle testy. Použitím zložitých odlievacích procesov sme zabezpečili vysokú pevnosť kolies 
a viacvrstvovým lakovaním sme dosiahli nielen vynikajúci vzhľad, ale aj odolnosť kolies voči poškriabaniu a poškodeniam.
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1 Hliníkové zliatinové kolesá v 10-ramennom dizajne, 
antracit
Elegantzný dizajn vďaka lesklým ramenám. Vo veľkosti 
8,5 J x 20 pre pneumatiky s rozmerom 255/45 R 20

2 Hliníkové zliatinové kolesá  v 10-ramennom dizajne, 
strieborné
Dostupné vo veľkosti 8,5 J x 20 pre pneumatiky 
s rozmenom 255/45 R 20.

3 Krytky ventilov
4 kovové krytky ventilov s Audi logom ochránia ventil 
pred prachom, nečistotou a vlhkosťou. Určené 
pre gumené, kovové a hliníkové ventily.

Taška na kolesá
4-dielny set s praktickými úchytkami pre jednoduché 
presúvanie a uskladnenie kompletných kolies. Chráni 
kompletné kolesá pred poškodením pri manipulácii. 
Vyrobené z vodeodolného materiálu. Do vonkajších 
vreciek môžete uschovať skrutky kolies.
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1 Hliníkové zliatinové disky v 10-ramennom dizajne, 
dvojdielne
Vo veľkosti 8,5 J x 20 pre pneumatiky s rozmerom 
255/45 R 20.

2 Zimné kompletné kolesá v 7-ramennom dizajne
Vhodné aj na použitie snehových reťazí, vo veľkosti 
7 J x 17 pre pneumatiky s rozmerom 235/65 R 17. 
Koeficient spotreby paliva F, priľnavosť na mokrom 
povrchu C, hlučnosť:    72 dB.

3 Bezpečnostné skrutky
dodávané so špeciálnym adaptérom. Komplikuje prípadnú 
krádež kolies.

Snehové reťaze 
pre bezpečnejšie cesty na ľade a snehu.

Pre krásu 
treba vydržať 
všetko.

Napríklad podstúpením testu v pare 
okysleného roztoku chloridu 
sodného a chloridu meďnatého. 
Keď naši experti testujú kvalitu Audi 
Originálnych kolies, sú rovnako 
inovatívni ako naši dizajnéri. 
Extrémne teplo, vysoká vlhkosť, 
intenzívne slnečné žiarenie – počet 
testov takmer nie je limitovaný. 
Ale najextrémnejší záťažový test 
je korózny test CASS (skúška v pare 
okyslenom roztoku chloridu sodného 
a chloridu meďnatého). Na kolese sa 
nasimuluje poškodenie podobné 
škrabancu, ktorý býva spôsobený 
nárazom kameňa. Následne je koleso 
niekoľko dní vystavené pôsobeniu 
vysokokorozívneho roztoku. Audi 
Originálne disky musia vydržať všetky 
výzvy bez viditeľného poškodenia. 
Vďaka tomu vyzerajú vaše Audi 
Originálne disky aj po odjazdení 
veľkých vzdialeností rovnako dobre 
ako v prvý deň.
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Úžasne vyzerať na každej ceste. 
Aj tam, kde žiadne cesty nie sú.
Offroad style paket podčiarkuje atletický výzor Audi Q5. Špeciálne akcenty robia vaše 
Audi Q5 ešte robustnejším a športovejším. Až vám bude ľúto ho poslať do terénu.
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1 Predný nárazník
lakovaný v metalickej šedej farbe. Mriežka chladiča 
s vertikálnym chrómovaným dizajnom. Chráni prednú 
časť a podvozok vozidla.

2 Krycie lišty dverí
v metalickom laku v šedej farbe. Chránia pred 
poškodeniami od kamienkov. 

3 Rozšírenie podbehov kolies
v metalickom laku v šedej farbe. Podčiarkujú výrazný 
dizajn vozidla a chránia bočné partie.

4 Zadný nárazník
v metalickom laku v šedej farbe, zdôrazňuje dynamickú 
zadnú časť Audi Q5 a zároveň chráni zadnú časť 
podvozku vozidla ochranným krytom z ušľachtilej ocele.

5 Nášľapy
z ušľachtilej ocele. Zjednodušujú napríklad ukladanie 
predmetov do strešného boxu určeného na prepravu lyží 
a batožiny. Gumový povrch znižuje riziko pošmyknutia. 
Nosnosť do 200 kg.



V Audi Q5 je veľa miesta. Ale niektorých vecí 
jednoducho nikdy nie je dosť.
Objem batožinového priestoru 1 560 litrov by mal vlastne stačiť. Ale na prepravu neskladných predmetov má Audi Originálne 
príslušenstvo pekné a praktické riešenia. Aby ste si mohli zbaliť všetko, čo chcete.
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1

1 Nosič bicyklov na ťažné zariadenie
Uzamykateľný nosič až 2 bicyklov. Opcia: rozširujúca 
sada pre tretí bicykel. Rýchla montáž vďaka 
jednoduchému nasúvaciemu mechanizmu. 
Na otvorenie batožinového priestoru možno nosič 
bicyklov odklopiť niekoľkými spôsobmi. Nosič sa dá 
ľahko zložiť a uschovať v obale, v ktorom sa dodáva.





* Maximálne prípustné zaťaženie 80 kg.
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1 Box na batožinu*
pre pohodlnú prepravu batožiny na streche. 
Uzamykateľný; profil z eloxovaného hliníka; odolný voči 
korózii. Použiteľný len v spojení s priečnymi strešnými 
nosičmi Audi Q5.

2 Ťažné zariadenie
odnímateľné a uzamykateľné. Guľová hlavica z kovanej 
ocele; s integrovanou zásuvkou, ovládanie pákou 
v batožinovom priestore, s kontrolkou v batožinovom 
priestore a zobrazením v prístrojoch pre kontrolu 
bezpečného zaistenia; vrátane stabilizácie prívesu 
elektronickým stabilizačným programom (ESP).

3 Nosič bicyklov s upevnením vidlice kolesa
komfortná manipulácia; uzamykateľný. Vhodný 
pre cestné bicykle s rýchloupínacím nábojom predného 
kolesa. Maximálna nosnosť 17 kg. Použiteľný len 
v kombinácii s priečnymi strešnými nosičmi Audi Q5.

4 Nosič bicyklov
zo špeciálne tvarovaného hliníkového profilu a práškom 
lakovanej ocele. Umožňuje veľmi jednoduchú montáž 
bicykla. Uzamykateľný. Maximálna nosnosť 17 kg. 
Použiteľný len v kombinácii s priečnymi strešnými 
nosičmi Audi Q5.

Obal na strešný nosič
na uloženie alebo prepravu základného strešného nosiča 
a menších nadstavieb na strechu. Z robustného materiálu, 
s niekoľkými úchytmi a bočným vreckom na náradie alebo 
na drobné diely.
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1 Nosič kajaku
pre jednomiestny kajak do hmotnosti 25 kg. Použiteľný 
len v spojení so základným strešným nosičom.

2 Nosič lyží a snowboardov
pre pohodlnú prepravu až 6 párov lyží alebo 
4 snowboardov. Uzamykateľný. Použiteľný len v spojení 
s priečnymi strešnými nosičmi Audi Q5. 
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¹ Maximálne prípustné zaťaženie 45 kg. Pri použití je obmedzené otváranie dverí batožinového priestoru. ² Maximálne prípustné zaťaženie 50 kg.

1 Box na lyže a batožinu (450 l)¹
uzamykateľný s otváraním z obidvoch strán; vhodný 
pre lyže s dĺžkou až 2,10 m. Použiteľný len v spojení 
s priečnymi strešnými nosičmi Audi Q5.

2 Box na batožinu (370 l)²
Kompaktný box s jednoduchým otváraním a ľahko 
udržiavateľným povrchom; uzamykateľný; 
aerodynamický tvar výborne redukuje hluk vetra. 
Použiteľný len v kombinácii s priečnymi strešnými 
nosičmi Audi Q5.

3 Box na lyže a batožinu (480 l)²
Box na lyže vhodný na prepravu zimnej lyžiarskej 
výstroje, ako aj na bežnú batožinu. Uzamykateľný; 
otváranie z oboch strán. Vďaka hladkému povrchu 
sa ľahko čistí. Použiteľný len s priečnymi strešnými 
nosičmi Audi Q5. 
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Kalahari, Antarktída 
alebo Florida. Naše 
strešné systémy 
poznajú každú klímu.

Testy vplyvu klimatických 
podmienok simulujú rôzne 
klimatické zóny, v ktorých sa Audi 
Originálne príslušenstvo používa. 
Suché teplé, vlhké chladné, vlhké 
horúce. Rôzne poveternostné 
podmienky na Zemi predstavujú veľké 
výzvy pre vývojárov Audi. Nezáleží 
na tom, či sa blíži búrka, prší alebo 
páli slnko. Produkt musí dlho 
odolávať najrôznejším klimatickým 
vplyvom. V Audi sa preto boxy na lyže 
a batožinu testujú na odolnosť voči 
poveternostným podmienkam 
a na základe výsledkov sa 
optimalizujú. Xenónové lampy 
a umelý dážď dokážu pri týchto 
testoch zrýchlene simulovať priebeh 
celého roka. Okrem toho slúžia testy 
základných strešných nosičov 
napríklad na optimalizáciu komfortu 
jazdy. Tvar priečnych lyžín základného 
nosiča vychádza z dôvodu 
minimalizácie hluku vetra 
z aerodynamického profilu nosných 
plôch lietadiel. Veľa testov, jeden cieľ: 
optimálny štart vašej dovolenky – 
s Audi Originálnym príslušenstvom. 
Aj keď vás možno Kalahari neláka.
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Skutočný profesionál v oblasti 
komunikácie.
Rozmanitá ponuka komunikačných riešení od Audi Originálneho príslušenstva sa postará, aby ste mali 
so sebou na cestách všetko, čo potrebujete: od najlepšieho priateľa na telefóne až po obľúbenú hudbu. 
A s novými mapovými podkladmi pre navigačný systém možno objavíte aj novú obľúbenú trasu.
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1 Adaptér na iPad™
Adaptéry pre Apple iPad pre upevnenie na operadlá 
predných sedadiel; adaptéry možno jednoducho nasadiť 
na držiaky pre mobilné koncové zariadenia, ktoré sú 
dodávané samostatne. Možnosť ovládania iPadu zostáva 
zachovaná; s integrovanou funkciou nabíjania a otáčaním 
o 90°. Predpoklad: príprava pre Rear Seat Entertainment 
vo vozidle.

2 Audi Entertainment mobile
9-palcová obrazovka s integrovaným DVD prehrávačom 
pre umiestnenie na opierky hlavy na predných 
sedadlách. Vynikajúca kvalita obrazu vďaka monitoru 
s vysokým rozlíšením; vysoká funkčnosť a mnoho 
možností pripojenia napríklad slúchadiel Bluetooth, 
ktoré sú dodávané samostatne. Vďaka novým držiakom 
pre mobilné koncové zariadenia sa ľahko upevňuje a je 
možné ho používať aj mimo vozidlo. Predpoklad: 
príprava pre Rear Seat Entertainment vo vozidle. 

3 Bluetooth slúchadlá
sú ideálnym doplnkom pre Audi Entertainment mobile; 
ľahko sa zložia a prakticky uschovajú v dodávanom 
púzdre. Nabíjacia batéria zabezpečí až 15 hodín zábavy.

4 Adaptéry pre Audi music interface
umožňujú pripojenie rôznych modelov iPadu a ďalších 
prenosných médií. Ovládanie cez systém MMI®, 
ak prehrávač médií podporuje danú funkciu. Pre ďalšie 
informácie kontaktujte vášho Audi partnera.

Audi SD karta (8 GB)
na ukladanie hudby; ultrakompaktná a univerzálna 
pamäťová karta SDHC (8 GB), class 6, vrátane 
ochranného púzdra.



* Podrobné informácie získate u vášho Audi partnera.
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1 Univerzálna podložka pod mobilný telefón
pre telefonovanie s nízkou úrovňou žiarenia vďaka 
prepojeniu s vonkajšou anténou a pre bezpečné 
odloženie telefónnu počas jazdy. Mobilný telefón 
položíte na univerzálnu podložku a bezdrátovo sa prepojí 
s vonkajšou anténou. Použiteľný pre celý rad bežných 
mobilných telefónov. Odpadá tak výmena adaptérov 
pri zmene mobilného telefónu. Predpoklad: príprava 
pre mobilný telefón (Bluetooth), nabíjacie adaptéry 
s rozhraním USB, ktoré sú dodávané samostatne 
pre rôzne typy mobilných telefónov. Umožní ľahké 
nabitie mobilného telefónu.

2 Audi wireless internet access
na vytvorenie voľného internetového prepojenia 
vo vozidle prostredníctvom WiFi siete. Slúži ako 
hotspot až pre 8 mobilných koncových zariadení, 
napríklad tabletov, notebookov a smartphonov 
do vzdialenosti až 100 m od vozidla. Vďaka routeru, 
ktorý je integrovaný vo vozidle, odpadá závislosť 
na nabíjaní akumulátora. S funkciou roamingu. 
Aj pre predplatené karty.

3 Aktualizácia navigácie*
23 GB nových máp (pre MMI 3G) s novým obsahom, 
napríklad modelmi krajiny, lepšou grafikou, 3D 
zobrazením bodov záujmu, názornými vyobrazeniami 
reálneho prostredia, vyšší komfort a uvoľnená jazda. 
Náš tip: Spojte aktualizáciu navigácie s najbližším 
servisom vášho vozidla.
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Užívajú si jazdu v Audi. 
Ešte skôr ako sa naučia chodiť.
Ešte to pár rokov potrvá, kým si vaše dieťa samo zajazdí v Audi. Detské 
autosedačky z Audi Originálneho príslušenstva ale zabezpečia, že si vaši 
najdôležitejší spolujazdci užijú na cestách rovnakú zábavu a komfort ako vy.
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1 Audi detská autosedačka
Možná montáž v smere alebo proti smeru jazdy. 
S nastaviteľným sedadlom, integrovaným spodným 
stredovým pásom a nastaviteľnou opierkou hlavy. 
Odnímateľný poťah z odolnej tkaniny je možné prať 
v práčke. Je priedušný a príjemný na dotyk. Certifikácia 
Oeko-Tex® Standard 100. Vo farbách červená Misano/
čierna a titánovo-šedá/čierna. Možno použiť 
v kombinácii so základňou ISOFIX. Vhodné pre deti 
od 9 do 18 kg (od cca 12 mesiacov do 4 rokov).

2 Základňa ISOFIX pre Audi škrupinu a pre detskú 
autosedačku Audi
pre lepšie upevnenie škrupinovej autosedačky Audi 
a detskej autosedačky Audi. Umožňuje rýchlu montáž 
a demontáž, regulovateľná opierka zaisťuje vyššiu 
stabilitu. Optimálny ochranný účinok pre vaše dieťa. 
Upozornenie: pre škrupinovú autosedačku je základňa 
ISOFIX dobrovoľná. Pre detskú autosedačku 
je nevyhnutná.

3 Audi autosedačka youngster plus
poskytuje vysoký komfort vďaka inteligentnému 
umiestneniu upínacích pásov; operadlo má nastaviteľnú 
výšku a šírku. Nastavuje sa jednoducho cez medzeru 
na nastavenie veľkosti. Odnímateľný tkaninový poťah, 
ktorý je možné prať v práčke. Je priedušný a príjemný 
na dotyk. Certifikácia Oeko-Tex® Standard 100. 
Vo farbách červená Misano/čierna a titánovo-šedá/
čierna. Možno použiť v kombinácii so základňou ISOFIX. 
Vhodné pre deti od 15 do 36 kg (od cca 4 do 12 rokov).
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1 Audi detská škrupina
Zaisťuje sa trojbodovým pásom, integrovaný spodný 
stredový pás zabezpečuje lepšie držanie. Nasadená 
strieška chráni dieťa pred slnkom. Nastaviteľná opierka 
hlavičky. Vhodné pre deti do 13 kg (cca do 12 mesiacov).

2 Farebné varianty detských autosedačiek
Všetky detské autosedačky sú dodávané v kombinácii 
červená Misano/čierna a titánovo-šedá/čierna. Použité 
tkaniny sú odolné a príjemné na dotyk, priedušné, 
odolné voči vyblednutiu alebo vypratiu farby. Sú vhodné 
na pranie v práčke.

3 Audi detské spätné zrkadielko
upevňuje sa jednoducho suchým zipsom na opierku hlavy 
na zadnom sedadle. Dieťa, ktoré sedí v autosedačke proti 
smeru jazdy je pod dohľadom. Uhol pohľadu je 
nastaviteľný. Nie pre integrované opierky hlavy.

4 Detský svet Audi
na rozptýlenie, hru a zábavu slúži plyšový volant Audi 
a plyšový gecko. Obidva v dizajne Audi Originálnych 
detských autosedačiek.
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Dopriali ste si výnimočné auto. Je načase dopriať 
mu to najlepšie.
Aj výnimočné auto ako Audi Q5 sa dá ešte vylepšiť. Napríklad vďaka množstvu riešení na starostlivosť a zvýšenie komfortu. 
Doprajte vášmu Audi viac priestoru, ochranu pred znečistením alebo pár detailov, ktoré ho urobia ešte praktickejším. 

1
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1 Deliaca mreža
jednoduchá montáž za zadné sedadlo, nie je potrebné 
vŕtať diery. Pri odbornej montáži a demontáži možno 
bez stôp opäť demontovať. 

2 Ochranná plastová vaňa do batožinového priestoru
optimálna pre akúkoľvek batožinu, ktorá pri preprave 
zanecháva stopy. Vysoká ochranná plastová vaňa 
je robustná a prakticky sa čistí. Široké drážky bránia 
pohybu nákladu v kufri. 

3 Ochranná rohož batožinového priestoru
na mieru navrhnutá ochrana batožinového priestoru. 
Umývateľná a robustná. Zvýšený okraj lepšie ochráni 
dno batožinového priestoru pred vyliatymi tekutinami.

Univerzálne rozdelenie batožinového priestoru
umožňuje flexibilné využitie batožinového priestoru. Možno 
ohnúť do potrebného tvaru a pomocou suchých zipsov 
fixovať na dno batožinového priestoru. Po odstránení sa 
všetko opäť vráti do pôvodného tvaru. Určené výhradne 
pre plstený povrch batožinového priestoru.
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1 Systém slnečných clon
Tento na mieru navrhnutý a vyrobený systém poskytuje 
vášmu Audi takmer kompletnú ochranu pred slnečným 
žiarením. Jednoduchá montáž a uloženie. Dostupný ako 
2-dielna alebo 3-dielna sada. Sady sú kombinovateľné.

2 Autokozmetika
Séria autokozmetiky Audi pre ochranu a starostlivosť 
o vozidlo je vhodná pre kvalitné materiály používané 
vo vozidlách Audi. Produkty sú určené pre vonkajšiu 
starostlivosť a tiež ochranu materiálov vo vnútri 
vozidla.

3 Audi parking system
podporuje vodiča akustickým signálom pri príliš malej 
vzdialenosti od prekážok. 4 ultrazvukové senzory sú skryté 
v zadnom nárazníku. Aktivácia zaradením spiatočky.

Opierka na nohu a pedále z ušľachtilej ocele
z kartáčovanej ušľachtilej ocele, pogumovanie povrchu 
zaisťuje lepší záber.





* Pokiaľ to dovolí výkon, resp. brzdný účinok motora.
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1 Odkladacia taška
Praktická všestranná taška ponúka úložný priestor 
a pomáha udržiavať poriadok vo vozidle. Upevňuje sa 
na operadlo. Dá sa ľahko zložiť a vziať so sebou.

2 Tempomat
udržuje želanú konštantnú rýchlosť už od 30 km/h.*

3 Vešiak na šaty
na bundy, saká alebo iné odevy; upevňuje sa na predné 
opierky hlavy.

4 Skladací box do batožinového priestoru
Funkčný a šikovný box z čierneho polyesteru ponúka 
priestor v objeme až 32 l; možno jednoducho poskladať 
pomocou suchých zipsov. V rozloženom stave slúži ako 
prídavná ochranná podložka batožinového priestoru. 
Box je umývateľný a ľahko sa čistí.

5 LED lampička na čítanie
poskytuje veľmi jasné svetlo – vďaka flexibilnému 
ramenu svieti presne tam, kde potrebujete. Stabilita 
v každej pozícii. Pripojenie cez zapaľovač cigariet.
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1 Gumové rohože
na mieru. Chránia pred hrubými nečistotami. 
Pripevňujú sa k podlahe v pripravených bodoch. 
S nápisom Q5.

2 Textilné koberčeky Premium
strihané na rozmery podlahy vozidla A5; z odolného 
husto tkaného velúru. S vozidlom sú spojené povrchovou 
úpravou na rube a upevnením na určených bodoch 
v podlahe. S nápisom Q5.

3 Krycia plachta na vozidlo
na mieru vyrobená v antracitovej farbe. S logom Audi, 
z priedušného a antistatického materiálu. Prešitie 
zdôrazňuje tvar vozidla. Optimálne chráni pred prachom 
a znečistením. Možno použiť iba v interiéri budov.

Lapače nečistôt
z kvalitného plastu. Zabraňujú poškodeniu laku 
a znečisteniu v oblasti prahov a zadného spojlera. 
Dostupné ako dvojdielna sada pre montáž dopredu 
a/alebo dozadu.

Ochranná fólia nakladacej hrany
na mieru vyrobená z transparentnej fólie. Zvyšuje 
ochranu nárazníka pred poškodením pri nakladaní 
a vykladaní batožinového priestoru.

Ochranná fólia 
transparentná, zabezpečí takmer neviditeľý ochranný 
film. Redukuje oderky od kamienkov, škrabance a iné 
poškodenia. Na nalepenie v prednej časti vášho Audi.

Ochranná fólia nástupných prahov, vzadu
praktické a efektívne riešenie pre ochranu priestoru 
nastupovania vzadu. Transparentná fólia z robustného 
plastu odolného proti poškriabaniu.

Kto povedal, 
že topánky hrajú 
dôležitú úlohu 
len v móde?

Pri špeciálnom záťažovom teste im 
venujeme zvláštnu pozornosť. 
Zabrzdiť, zošliapnuť, pridať plyn. 
Väčšina vodičov to robí takmer 
automaticky, ale pre rohož znamená 
každý pohyb značnú záťaž. Pri týchto 
pohyboch dochádza k silnému 
namáhaniu rohože topánkami. Preto 
sa v Audi Originálnom príslušenstve 
používa metóda testovania 
odolnosti materiálov: Pri tomto 
teste sa rohož napne do špeciálneho 
zariadenia. Podpätok potom 
simuluje namáhanie povrchu 
podlahy v mieste plynového, 
brzdového a spojkového pedála. 
Získané poznatky pomáhajú 
pri zdokonaľovaní produktu, aby 
rohož spĺňala vysoké kvalitatívne 
nároky na Audi Originálne 
príslušenstvo. A samozrejme, aby 
vyhovovala predovšetkým vašim 
nárokom. Ako vidíte, topánky hrajú 
dôležitú rolu aj v Audi. 
Prinajmenšom keď sa jedná o kvalitu 
rohoží vo vašom Audi.
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Ešte viac Audi Q5? 
Ale pravdaže.
 
Navštívte www.audi.sk a vstúpte do sveta Audi.



Audi Náskok vďaka technike

Modelové varianty a výbava zobrazené v tomto katalógu, ako tiež niektoré príslušenstvo, nie sú dostupné vo všetkých krajinách. 
Niektoré vozidlá v tomto katalógu sú vybavené voliteľnou výbavou, ktorá je nad rámec základnej výbavy. U všetkých obrázkov sa môžu 
vyskytnúť odchýlky vo farbe, tvare a materiáli. Detaily ohľadom rozsahu dodávky, vzhľadu, rozmerov a hmotností príslušenstva zodpovedajú 
poznatkom, ktoré sú k dispozícii v čase zadávania do tlače. Zmeny sú vyhradené. 


