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RS5 Coupé TFSI 331 kW quattro

Model

 
 

RS5 Coupé TFSI 331 kW quattro

 
 Celková cena 2 699 500,-

Motor

   2894 cm3 quattro® Tiptronic 8st. autom 2 344 900,-
    Výkon: 331 kW / 450 koní

 Spotřeba paliva: 9.1 l/100km
 Emise CO : 208 CO  g/km2 2

Vnější lakování

0E0E Černá Mythos 30 600,-

Potah

UB  Potah:
 Vnitřní barva: Černá/šedá nit

 Koberec: Černá
 Přístrojová deska: Černá

Ceny příslušenství jsou nezávazné, nekartelové a doporučené vč. DPH 21%, platné do odvolání. Prosím mějte na paměti, že případné nutné náklady na montážní práce a materiál nejsou v cenách obsaženy. Na základě 

omezení dle motoru či výbav nemusí být montáž požadovaného příslušenství u určitého vozu možná. O dostupnosti příslušenství pro vybraný model a termínu dodání se informujte u Vašeho dealera.
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Výbava

19" litá kola - 10paprskový hvězdicový
design

velikost 9Jx19
pneumatiky 265/35 R19

2místné provedení zadních sedadel
sklopná loketní opěrka pro zadní sedadla a držákem 
na nápoje
s uložným prostorem uporstřed
zadní sedadle sklopná v poměru 40:20:40

Airbagy full-size s možností deaktivace
airbagu spolujezdce

Akustické přední sklo
s termoizolačními vlastnostmi

Alarm s funkcí safelock
včetně kontroly vnitřního prostoru
s ochranou proti otevření vozu vnitřní klikou (safelock)
ochrana proti odtažení vozidla

Ambientní jednobarevné osvětlení
interiéru

bílé ambientní osvětlení interiéru LED technologií
včetně standardních čtecích lampiček a osvětlení 
kosmetického zrcátka

Asistent hlídání mrtvého úhlu
asistent pro změnu jízdního pruhu s hlídáním mrtvého 
úhlu
aktivní v rychlostním rozmezí cca 15 - 250 km/h
LED kontrolky ve vnějších zpětných zrcátkách

Audi connect safety & service se
vzdáleným ovládáním vozu

soubor služeb pro zvýšení bezpečnosti na cestách:
nouzové volání
nouzové volání v případě poškození vozu
online objednání servisu
možnost ovládání vybraných funkcí vozu přes aplikaci 
v mobilním telefonu (remote services):
status vozu
ovládání nezávislého topení
vyhledání zaparkovaného vozu
odemknutí a zamknutí vozu

Audi drive select
nastavení charakteristik vybraných funkcí vozu

Audi pre sense city
nepřetržitá kontrola provozu před vozidlem s 
automatickým brzdným zásahem
aktivace v případě hrozícího střetu s v předu jedoucím 
vozidlem do rychlosti přibližně 85 km/h
při zjištění hrozícího středu je řidič varován vizuálně, 
akusticky a hapticky;
v další fázi následuje automatické varovné přibrzdění a 
posléze plné bržděn
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Výbava

Audi Soundsystem
10 reproduktorů včetně subwooferu
6kanálový zesilovač s celkovým výkonem 180 W

Bezpečnostní šrouby kol

Bezrámové vnitřní zpětné zrcátko,
automaticky zaclonitelné

Boční airbagy vpředu
v opěradlech předních sedadel
včetně postranních hlavových airbagů

Brzdy RS ocelové s černě lakovanými
brzdovými třmeny

Čalounění sedadel Alcantara

Čalounění stropu z černé tkaniny

Dekorace hliník Race

Design exteriéru v RS provedení

Digitální přijem rádia (DAB)
příjem digitálního rádiového vysílání nad rámec 
analogového příjmu
příjem standardu DAB, DAB+ a DMB Audio
zobrazení doplňujících informací vysílání (interpret, 
cover, počasí) v systému MMI
druhý DAB tuner určený pro vyhledávání alternativních 
frekvencí rozhlasových stanic

Elektricky nastavitelná bederní opěrka s
masážní funkcí vpředu

pouze pro sedadla RS-sportovní

Elektricky nastavitelná přední sedadla

Elektromechanické servořízení
s proměným účinkem posilovače v závislosti na 
rychlosti

Informační systém řidiče s barevným
displejem

barevný displej s vysokým rozlišením doplňující 
analogový přístrojový štít

Interiérové doplňky leskle černé
leskle černá plocha kolem klik dveří a vrchní část 
středové konzole
včetně krytu odkládacího prostoru ve středové konzoli

Klimatizace 1zónová

Koberečky vpředu a vzadu
velurové, černé
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Výbava

Kontrola tlaku v pneumatikách
akustické a vizuální upozornění řidiče při ztrátě tlaku v 
pneumatikách v informačním systému řidiče

Kryty vnějších zrcátek v matné hliníkové
optice

MMI radio plus
10,1" barevný centrální displej (rozlišení 1540x720) s 
dotykovým ovládáním
Audi music interface (1x USB-A & 1x USB-C slot pro 
nabíjení a datový přenos)
Bluetooth rozhraní
6 pasivních reproduktorů (čtyři vepředu, dva vzadu) s 
celkovým výkonem 100 W
příjem AM/FM vysílání
automatické přizpůsobení hlasitosti podle rychlosti 
jízdy
hlasové ovládání vybraných funkcí infotainmentu a 
vozu

Multifunkční sportovní volant plus
na dolní straně zploštělý
3ramenný design
s pádly řazení

Náhradní dojezdové kolo

Nářadí a zvedák

Nekuřácké provedení
12V zásuvka vpředu a vzadu

Paket matné hlinikové optiky exteriéru
exteriérové prkvy v přední a zadní části vozu a matně 
hliníkové optice
matně černý nápis "quattro" v přední masce
zadní spoiler matně černý
okenní lišty v hliníkové optice

Palivová nádrž - objem 58 litrů

Parkovací senzory vpředu a vzadu
akustická a optická podpora při parkování
ukazatel odstupu od překážky/okolních stojících vozů 
v displeji MMI

Podsvícené hliníkové nástupní lišty s
emblémem RS5

Prodloužená záruka výrobce 4 roky
prodloužení o 2 roky nad zákonnou záruku a max. do 
nájezdu 120 000 km

Provozní návod

Prvky interiérové výbavy v kožence
spodní část středové konzole a opěrky rukou ve 
dveřích v provedení z koženky
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quattro se samosvorným středovým
diferenciálem

Rozhraní Bluetooth
možnost propoení mobilního telefonu s podporou 
Bluetooth
možný hands free hovor ve vozidle

RS sportovní podvozek
dynamicky nastavená charakteristika podvozku

Sedadla RS-sportovní vpředu
sportovní sedadla s integrovanou hlavovou opěrkou
s kosočtverečným prošíváním

Standardní RS-výfuky

Středová komfortní loketní opěrka vpředu
výškově a podélně nastavitelná

Světelný a dešťový senzor

Světlomety Matrix LED s dynamickými
směrovými světly

LED denní, potkávací a dynamická dálková světla s 
přizpůsobením okolnímu provozu
asistent dálkových světel automaticky ztmavuje 
jednotlivé segmenty podle úhlu pozice a směru jízdy 
okolních vozidel
dynamická LED směrová světla vpředu a vzadu (s 
animací coming home/leaving home)
dynamická LED světla do zatáček
včetně ostřikovače světlometů

Uchycení dětské sedačky ISOFIX pro
sedadlo spolujezdce

Vnější zpětná zrcátka automaticky
zaclonitelná, elektricky sklopná

oboustranně automaticky zaclonitelná
automatické sklopení pravého zrcátka po zařazení 
zpáteční rychlosti

Vyhřívání sedadel vpředu
pro sedadlo řidiče a spolujezdce

Volitelná výbava

CV6 20" litá kola - 5ramenný Flag design,
antracitová

velikost 9Jx20
leštěný povrch
pneumatiky 275/30 R20

65 700,-
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Volitelná výbava

QR9 Asistent rozpoznávání dopravních značek
zobrazení kamerou rozpoznaných dopravních značení 
včetně doprovodných podmínek (mokrá vozovka, jízda 
s přívěsem, denní doba aj.)
v případě, že systém nedokáže přečíst dopravní 
značení (mimo zorné pole kamery), jsou převzaty 
dopravní značení z navigačních dat

5 800,-

PYK Asistenční paket Tour
Adaptivní tempomat s funkcí Stop&amp;Go

v rámci systémových možností udržuje automaticky 
nastavenou rychlost a odstup od vpředu jedoucího 
vozu
včetně asistenta pro jízdu v dopravní koloně s funkcí 
Stop&amp;Go(automatické rozjetí po krátkém 
zastavení v koloně;
pouze v kombinaci se samočinnou převodovkou) 
Asistent jízdy v koloně
automatické zásahy do řízení při jízde v koloně
aktivní od 0 do 65 km/h
pouze pro motorizace se samočinnou převodovkou 
Prediktivní asistent efektivity (pouze v kombinaci s 
MMI Navigací plus)
automatické přizpůsobení rychlosti při jízde s 
adaptivním tempomatem dle navigačních dat a 
rychlostních omezení Audi pre sense front
nepřetržitá kontrola provozu před vozidlem s 
automatickým brzdným zásahem
aktivace v případě hrozícího střetu s v předu jedoucím 
vozidlem do rychlosti přibližně 250 km/h Asistent 
hlídání mrtvého úhlu
asistent pro změnu jízdního pruhu s hlídáním mrtvého 
úhlu
aktivní v rychlostním rozmezí cca 15 - 250 km/h
LED kontrolky ve vnějších zpětných zrcátkách Audi pre 
sense rear
nepřetržitá kontrola provozu za vozidlem
pokud systém zjistí hrozící srážku, jsou aktivována 
preventivní bezpečností opatření, tj. napnutí předních 
bezpečnostních pásů, úprava nastavení sedadel, 
zavření oken a panoramatického okna, zapnutí 
výstražných světel Asistent vyhýbání
usnadnění vyhýbacího manévru
při detekování překážky v jízdním směru je řidič na 
hrozící střed upozorněn výstražným signálem; pokud 
řidič začne provádět vyhýbací manévr, tak jej 
asistenční systém podpoří automatickým bržděním a 
mírnou korekcí řízení Asistent odbočení vlevo
hlídaní provozu v prostoru odbočení vlevo
aktivní při nízkých rychlostech kolem 10 km/h Audi 
active lane assist
systém rozpoznává jízdní pruhy a v rámci svých 
technických mezí udržuje vůz mezi nimi
asistent udržuje vůz ve střední části jízdního pruhu
lze zvolit mezi dvěma stupni upozornění na vyjetí z 
jízdního pruhu
funguje v přibližném rychlostním rozsahu 30-250 km
/h Asistent rozpoznávání dopravních značek (QR9)
lze objednat pouze v kombinaci s MMI navigací plus 
(PYH)

65 800,-
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Volitelná výbava

PYI Asistenční paket parkování
Parkovací asistent

parkovací asistent pro automatické zaparkování vozu
vůz na pokyn vyhledává pomocí ultrazvukových 
senzorů vhodná příčná a podélná parkovací místa
po nalezení vhodného volného místa asistent vypočítá 
ideální parkovací dráhu a převezme řízení - řidič pouze 
řadí systémem vyžádanou rychlost, přidává plyn a 
brzdí Auto hold
automatická aktivace parkovací brzdy při zastavení 
vozidla
aktivace tlačítkem Zpětná parkovací kamera
zobrazení záběru zadní parkovací kamery v displeji 
systému MMI
dynamické zobrazení jízdní dráhy vozu

22 900,-

IT3 Audi connect navigace & infotainment
soubor online služeb doplňující MMI navigaci plus
připojení k internetu přes ve voze zabudovanou SIM 
kartu

0,-

9S8 Audi virtual cockpit plus
12,3" full-HD digitální přístrojový štít
přepínání funkcí pomocí ovládacích prvků na volantu
možnost výběru z několika grafických nastavení

7 200,-

9VS Bang & Olufsen Soundsystem s 3D zvukem
19 reproduktorů
16-kanálový zesilovač o výkou 755 W

32 600,-

2Z0 Bez označení modelu a technologie 0,-

9AQ Klimatizace 3zónová
ovládací panel klimatizace s TFT displejem
nastavení teploty a proudění vzduchu pro zadní vnější 
sedadla
oddělené ovládání klimatizace pro pasažéry na 
zadních sedadlech
prachový, alergenový a pachový filtr
využití zbytkového tepla

19 900,-

PGE Komfortní klíč s bezdotykovým otevřením
kufru

bez funkce safelock

16 300,-

PYH MMI navigace plus včetně MMI touch
navigační systém s 10,1" barevným centrálním 
displejem (rozlišení 1540x720) s dotykovým 
ovládáním
3D zobrazení vybraných lokací
MMI vyhledávání: návrhy cílů během zadávání
MMI touch: zadávání cílů pohybem prstu po displeji
zadání až 10 mezicílů

64 200,-
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Volitelná výbava

PYG Paket Smartphone
Paket obsahuje:

Audi phone box light
indukční nabíjení (Qi-standard) v zabudované 
přihrádce (170 x 87 mm) pod středovou loketní 
opěrkou vpředu
včetně upozornění na zapomenutý telefon při 
vystupování z vozu a stav nabití v systému MMI
Audi smartphone interface
rozhraní pro zobrazení vybraných aplikací a funkcí 
mobilního telefonu v systému MMI
služby Apple CarPlay a Android Auto nejsou oficiálně 
podporovány v ČR
USB sloty pro zadní sedadla
2 USB-A nabíjecí sloty ve středové konzoli pro zadní 
sedadla

23 600,-
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Technické údaje

 Motor - typ   2.9 l Benzin 95

 Výkon    331 kW 450 koní

 Objem  2894 cm3

 Převodovka Tiptronic 8st. autom

 Pohon quattro®

 Počet dveří 2

 Počet sedadel 4

 Vlastní hmotnost 1685 kg

 Nejvyšší povolená celková hmotnost 2210 kg

 Spotřeba paliva 9.1 l/100km

 Emise CO22 208 CO  g/km2
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Moje financování

Audi Financial Services

  Stav 16.05.2020. Další informace k produktům naleznete na stránkách www.vwfs.cz
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Číslo nabídky

QR kód

Pro aktuální informace o modernizovaných modelech nebo nabídce skladových vozů, prosím, kontaktujte svého nejbližšího prodejce nebo si vyberte svůj nový vůz z nabídky skladových vozů.Upozornění / výhrada k 

hodnotám spotřeby paliva a emisím CO2Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 byly stanoveny dle standardu WLTP a v souladu s platnými předpisy přepočteny do NEDC hodnot. Tyto hodnoty se od katalogových hodnot liší. 

Jsou určeny pro porovnání hodnot CO2 a spotřeby paliva mezi různými typy vozidel. Dodatečná výbava vozu a příslušenství (např. vestavené díly, jiné pneumatiky atd.) mohou měnit relevantní parametry vozidla jako 

hmotnost, valivý odpor a aerodynamiku a ve spojitosti s povětrnostními a dopravními podmínkami a individuálním stylem jízdy mohou ovlivnit spotřebu paliva, spotřebu elektrické energie a emise CO2 jakož i výkonnostní 

ukazatele vozidla. Prodejce, dovozce ani výrobce nenese žádnou odpovědnost za skutečnost, že se v budoucnu nově komunikované hodnoty mohou lišit.Dne 1. září 2018 byl starý standard NEDC (New European Driving 

Cycle) nahrazen novým standardem WLTP pro všechny vozy registrované jako osobní (M1), Od 1. září 2019 dojde k podobné změně i pro vozy s registrací jako nákladní (N1 / N2).

98FXJT Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce 
zobrazit Vaši nabídku a poradit Vám.

Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit 
platnost při produktových změnách.

Naskenujte QR kód a zobrazte si Vaši konfiguraci na 
Vašem mobilním telefonu či tabletu.

Vhodnou čtečku QR kódu naleznete v obchodech Apple 
Store nebo Google Play.


