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obudowy lusterek zewnętrznych 
 

Blade w przodzie pojazdu 
 

pionowe użebrowanie we wlotach powietrza  
 

listwy wykończeniowe w progach bocznych  
 

spojler 
 

ramę dyfuzora  
 

pierścienie Audi i logo RS 

Program Audi exclusive oferuje dodatkowo wiele innych możliwości indywidualizacji. 

 

 



 

Pakiet stylistyczny RS szary lub 

czerwony 

 Kierownica pokryta czarną tkaniną Alcantara z 

kontrastowymi przeszyciami 
 

  Dźwignia zmiany biegów pokryta czarną tkaniną Alcantara  

z kontrastowymi przeszyciami 
 

  Boki konsoli centralnej pokryte czarną tkaniną Alcantara z 

kontrastowymi przeszyciami  
 

  Podparcia w drzwiach obszyte czarną skórą Feinnappa z 

kontrastowymi przeszyciami  
 

  Dywaniki podłogowe z kontrastowymi przeszyciami  
 

  W pakiecie RS w kolorze czerwonym: 

 



Spłaszczona u dołu, w pełni perforowana sportowa skórzana kierownica RS z nowymi, dużymi 

aluminiowymi manetkami RS, jest wyposażona w przycisk RS MODE umożliwiający kierowcy 

włączenie nowych trybów Audi drive select RS1 i RS2. Jego wciśnięcie powoduje automatyczne 

włączenie charakterystycznych dla tych trybów ekranów cyfrowego kokpitu Audi virtual 

cockpit.

Audi RS 5 Coupé i Sportback  2,9 V6-TFSI 

Pojemność skokowa w cm3  2894 

Maksymalna moc wyjściowa w kW 

(KM) przy obr/min  

 331 (450) przy 5700–6700 

Maksymalny moment obrotowy  

w Nm przy obr/min 

 600 przy 1900–5000 

Prędkość maksymalna w km/h:  250, opcjonalnie 280 

Przyspieszenie od 0 do 100 km/h  

w sekundach 

 3,9 



Zużycie paliwa (tryb mieszany )  

w l/100 km 

 9,3 (Coupé), 9,4 (Sportback) 

Emisja CO2 w trybie jazdy mieszanej 

w g/km 

 210 (Coupé), 214 (Sportback) 

Skrzynia biegów   ośmiostopniowa przekładnia tiptronic oraz stały napęd na 

cztery koła quattro 
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System wyboru dynamiki jazdy Audi drive select umożliwia kierowcy ustawienie 

charakterystyki trybów prowadzenia oraz innych charakterystyk RS 5*. System Audi drive 

select wpływa na zarządzanie silnikiem i skrzynią biegów, na wspomaganie układu 

kierowniczego, zawieszenie, mechanizm różnicowy quattro, sportowy mechanizm różnicowy 

quattro sport, dźwięk silnika i sposób działania automatycznej klimatyzacji. 

W systemie dostępnych jest pięć profili: comfort, auto, dynamic i dwa nowe, ustawiane 

indywidualnie tryby typowe dla modeli RS: RS1 i RS2. Kiedy kierowca ustawi je zgodnie ze 

swoimi preferencjami i zapisze w systemie MMI touch response, może je włączać 

bezpośrednio za pomocą umieszczonego na kierownicy przycisku RS MODE. W rezultacie 

może z łatwością przełączać między trybami RS1, RS2 i ostatnio wybranym trybem drive 

select, bez konieczności ponownego korzystania z MMI touch response. 

Jeżeli kierowca naciśnie przycisk ESP na dłużej niż 3 sekundy, 

elektroniczny system stabilizacji toru jazdy zostanie całkowicie dezaktywowany. 



 

Pakiet dynamiczny RS  
 

Zawieszenie sportowe RS plus z systemem kontroli 

dynamiki jazdy (DRC) 

 
 

Przesunięcie progu prędkości maksymalnej do 280 km/h 

 
 

Dynamiczny układ kierowniczy dostrojony do RS 

 
 

Sportowy mechanizm różnicowy quattro 

 
 

Reflektory diodowe Matrix ze światłem laserowym Audi, 

dynamiczna animacja świetlna i dynamiczne 

kierunkowskazy 

 
 

 

 



ekrany właściwe dla modeli typu RS



Usługi internetowe Audi 

connect   

 

Radio hybrydowe: przełącza się między radiem analogowym, DAB+  

i radiem internetowym w celu uzyskania jak najlepszej jakości 

dźwięku i globalnego odbioru stacji (konieczny dodatkowy pakiet 

danych dostarczanych przez firmę Cubic)  

 
 

Obliczanie trasy w czasie rzeczywistym: pokazuje informacje  

o znakach drogowych i zagrożeniach; powiadamia kierowcę  

o ograniczeniach prędkości, wypadkach lub na przykład o gołoledzi 

 
 

Parkowanie przy ulicy: na wyświetlaczu MMI pokazuje dostępne  

w miejscu przeznaczenia wolne miejsca parkingowe przy ulicy  

 
 

Nawigacja za pomocą Google Maps 

 
 

Hotspot WiFi w samochodzie: możliwość połączenia nawet  

z ośmioma urządzeniami przenośnymi; pakiety danych można 

wygodnie zarezerwować poprzez MMI  

 
 

Prognoza pogody nawet na 7 dni   

 
 

Wiadomości online: wiadomości można wyświetlić i odczytać 

bezpośrednio w samochodzie   

 
 

Rozpoznawanie mowy online: szybsze rozpoznawanie mowy  

i wyższa jakość wyników  

 
 

Profil osobisty: umożliwia zapisanie ustawień osobistych nawet 

siedmiu użytkowników (np. ulubione stacje radiowe, regulacja 

fotela, oświetlenie wnętrza i ustawienia wyświetlacza head-up 

display)   

 
 

 



 

Poziom paliwa i poziom oleju, stan licznika, zasięg, termin 

kolejnego przeglądu oraz to, czy zamknięte są wszystkie drzwi  

i okna 
 

Zdalne blokowanie i odblokowanie samochodu  
 

Włączanie i wyłączanie ogrzewania pomocniczego 
 

Lokalizowanie pojazdu na parkingu   
 

Parkowanie przy ulicy: na wyświetlaczu MMI pokazuje dostępne  

w miejscu przeznaczenia wolne miejsca parkingowe  
 

Nawigacja za pomocą Google Maps 
 

Hotspot WiFi w samochodzie: możliwość połączenia nawet  

z ośmioma urządzeniami przenośnymi; pakiety danych można 

wygodnie zarezerwować poprzez MMI  
 

Prognoza pogody nawet na 7 dni   
 

Wiadomości online: wiadomości można wyświetlić i odczytać 

bezpośrednio w samochodzie   
 

Rozpoznawanie mowy online: szybsze rozpoznawanie mowy  

i wyższa jakość wyników  
 

Profil osobisty: umożliwia zapisanie do 400 ustawień osobistych 

nawet siedmiu użytkowników (np. ulubione stacje radiowe, 

regulacja fotela, ustawienia temperatury, oświetlenie wnętrza  

i ustawienia wyświetlacza przeziernego)   
 

Zarządzanie i przypisanie cyfrowego kluczyka Audi connect  
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