Audi A4 Sedan 35 TFSI 150 KM S Tronic
Kolor: Czarny Brilliant
Wnętrze: czarne
CENA MODELU
Cena wyposażenia dodatkowego
Cena katalogowa
Kolor nadwozia
Czarny Brilliant

Wyposażenie dodatkowe
Pakiet promocyjny Comfort

Ogrzewanie przednich siedzeń

Audi parking system plus

Kluczyk komfortowy

Komfortowa klimatyzacja 3-strefowa

Pakiet oświetlenia Ambiente

Komfortowy podłokietnik z przodu
Pakiet promocyjny Exteriour

Obręcze ze stopu metali lekkich, 10 - ramienne, 8Jx18", opony
245/40 R 18 dla wersji bazowej i Advanced lub

Obręcze ze stopu metali lekkich Audi Sport, 10-ramienne,
8,5Jx19", opony 245/35 R 19 dla wersji S line

Szyby z dodatkową powłoką zaciemniającą

Reflektory LED i tylne światła LED z dynamicznymi
kierunkowskazami z tyłu

Listwy ozdobne wokół szyb
Dywaniki z przodu i tyłu
Audi smartphone interface
Asystent podjazdu z funkcją Auto Hold

152 000 PLN
19 070 PLN
171 070 PLN

0 PLN

7 360 PLN

6 840 PLN

210 PLN
4 240 PLN
420 PLN

Wyposażenie standardowe

8 głośników

Aplikacje dekoracyjne lakier diamentowy srebrnoszary

Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelką ostrzegawczą

Audi connect (zawartość pakietu 2) zastąpione przez: Audi smartphone interface

Audi connect (zawartość pakietu)

Audi connect Safety & Service

Audi Extensive - Pakiet naprawczy 3 lata / 90 000 km (w tym pierwsze dwa lata bez limitu przebiegu)

Audi pre sense city

Autoalarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem

Brak systemu nawigacji

Czynnik chłodzący układu klimatyzacji R1234yf

Dach w kolorze nadwozia

Dywaniki przednie zastąpione przez: Dywaniki z przodu i z tyłu

Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego

Elektromechaniczny hamulec postojowy zastąpione przez: Asystent podjazdu z funkcją Auto Hold

Elementy dekoracyjne czarne matowe

Funkcje ochrony pieszych, rozszerzone

Hamulce tarczowe z przodu 16" (ECE)

Hamulce tarczowe z tyłu, 16'' (ECE)

Kamera z czujnikiem odległości (dla systemu wspomagającego kierowcę Pre sense city)

Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna, obszyta skórą

Klamki w drzwiach w kolorze nadwozia

Klimatyzacja automatyczna zastąpione przez: Pakiet promocyjny Comfort

Kluczyk z pilotem, z Safelock zastąpione przez: Pakiet promocyjny Comfort

Komputer pokładowy z ekranem monochromatycznym

Listwy progowe w przednich drzwiach ze wstawkami z aluminium

















































Listwy wokół szyb w kolorze czarnym (gumowe) zastąpione przez: Pakiet optyczny
Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
Lusterko wsteczne manualnie przyciemniane
Lusterko zewnętrzne lewe, asferyczne
Lusterko zewnętrzne po prawej stronie (z większym polem obserwacji), konvex
Mild-Hybrid
Moduł danych Europa
Obręcze kół ze stopu metali lekkich, 7Jx16", 5 - ramienne, kute z oponami 205/60 R 16. 3-letnie
ubezpieczenie opon w cenie. zastąpione przez: Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8Jx18&quot;, 10 ramienne z oponami 245/40 R18. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
Obudowy lusterek w kolorze nadwozia
Ograniczenie prędkości maksymalnej do 210 km/h
Ograniczenie prędkości maksymalnej do 210 km/h
Okładzina bagażnika
Osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i pasażera
Oznaczenie modelu według nowego oznakowania mocy
Podłokietnik środkowy z przodu zastąpione przez: Pakiet promocyjny Comfort
Podsufitka tkaninowa
Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich foteli wraz z kurtynami powietrznymi
Pokrywa bagażnika, otwierana automatycznie
Przednia szyba z izolacją akustyczną
Przednie siedzenia z manualną regulacją
Przycisk dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera
Przygotowanie do funkcji na życzenie
Radio cyfrowe
Reflektory zastąpione przez: Reflektory LED i tylne światła LED z dynamicznymi kierunkowskazami z
tyłu
Składane oparcie tylnych siedzeń
Standardowe siedzenia przednie
Sygnalizacja zapięcia pasów
System Start-Stop
Szyby termoizolacyjne
Światła dzienne
Światła tylne LED zastąpione przez: Reflektory LED i tylne światła LED z dynamicznymi
kierunkowskazami z tyłu
Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości
tiptronic
Tkanina Index
Tylna szyba oraz szyby w tylnych drzwiach i tylne szyby boczne bez przyciemnienia zastąpione przez:
Pakiet promocyjny Exteriour
Uchwyt do montażu gaśnicy
Uchwyty ISOFIX i top tether do fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu
Wariant dla niepalących
Wskaźnik ciśnienia w oponach
Wykończenie podłogi bagażnika wykładziną
Wzmocniony zderzak
Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi przez dzieci
Zawieszenie standardowe
Zbiornik paliwa (54 litry)
Zestaw naprawczy do opon
Zestaw narzędzi samochodowych
Złącze Bluetooth

Dane techniczne
Pojemność
Zbiornik paliwa, ok.: 54 l
Osiągi
Prędkość maksymalna: 210 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h: 8,9 s
Pojemność silnika,: 1984 cm3

