Konfigurator Audi

A4 Limousine

Cena całkowita
Kod

147 830 PLN

Opis

Cena

A4 Limousine
Cena podstawowa
8WCAPG\0 \EA3

35 TFSI S tronic
Moc: 110(150) kW(KM)
Średnie zużycie paliwa: 5,5 l/100 km
CO2 Średnia emisja: 125 g/km (Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC)
Zużycie paliwa w cyklu miejskim: 7,1 l/100 km
Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim: 4,6 l/100 km

142 400 PLN

Klasa efektywności energetycznej: B

Kolor nadwozia
T9T9

biały Ibis

0 PLN

Kolorystyka wnętrza
YM

Materiał:Tkanina Index
Siedzenia: czarne
Deska rozdzielcza: czarna
Wykładzina: czarna
Podsufitka: szara Tytan

Konfiguracja z dnia 2019-08-01

Kod Audi: ADFEGPVY

Strona 1

A4 Limousine

Wyposażenie dodatkowe
7X2

Audi parking system plus

0 PLN

4A3

Ogrzewanie przednich siedzeń

0 PLN

QQ2

Pakiet oświetlenia konturowego i Ambiente, wielokolorowy

0 PLN

WKJ

Pakiet promocyjny Comfort

5 430 PLN

Objaśnienia:
Cena może ulec zmianie w zależności od wybranej wersji silnika lub innego wyposażenia dodatkowego.
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Wyposażenie standardowe
Koła i opony
CX1

Obręcze ze stopu metali lekkich, kute, 5-ramienne, 7 J x 16, opony 205/60 R
16

Q14

Opony zoptymalizowane pod kątem oporów toczenia, z ograniczeniem
prędkości, 7 J x 16, opony 205/60 R 16

7K1

Wskaźnik ciśnienia w oponach

1G8

Zestaw naprawczy do opon

1S2

Zestaw narzędzi samochodowych

Reflektory
8EX

Reflektory

8K4

Światła dzienne

8VG

Światła tylne LED

Wygląd zewnętrzny
6JD

Klamki w drzwiach w kolorze nadwozia

4ZE

Listwy wokół szyb w kolorze czarnym (gumowe)

6FA

Obudowy lusterek w kolorze nadwozia

2Z8

Oznaczenie modelu według nowego oznakowania mocy

2K1

Wzmocniony zderzak

Systemy dachowe i przeszklenie
5XK

Osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i pasażera

4GF

Przednia szyba z izolacją akustyczną

4KC

Szyby termoizolacyjne

Fotele
6E1

Podłokietnik środkowy z przodu
Zastąpione przez: Komfortowy podłokietnik z przodu (zawarty w Pakiet
promocyjny Comfort)

3L3

Przednie siedzenia z manualną regulacją

3NT

Składane oparcie tylnych siedzeń

Q1A

Standardowe siedzenia przednie

3B3

Uchwyty ISOFIX i top tether do fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z
tyłu

Wygląd wewnętrzny
5MA

Aplikacje dekoracyjne lakier diamentowy srebrnoszary

0TC

Dywaniki

GT0

Elementy dekoracyjne czarne matowe
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7M1

Listwy progowe w przednich drzwiach ze wstawkami z aluminium

6NJ

Podsufitka tkaninowa

Materiał
N2M

Tkanina Index

Kierownice i elementy obsługowe
1XC

Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna, obszyta skórą

Komfort
7AL

Autoalarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem

9AK

Klimatyzacja automatyczna
Zastąpione przez: Komfortowa klimatyzacja 3-strefowa (zawarty w Pakiet
promocyjny Comfort)

4I6

Kluczyk z pilotem, z Safelock
Zastąpione przez: Kluczyk komfortowy, z Safelock (zawarty w Pakiet
promocyjny Comfort)

6XD

Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane

4L2

Lusterko wsteczne manualnie przyciemniane

5SL

Lusterko zewnętrzne lewe, asferyczne

5RU

Lusterko zewnętrzne po prawej stronie (z większym polem obserwacji), konvex

6SS

Mata na dno bagażnika

5A8

Okładzina bagażnika

4E2

Pokrywa bagażnika, automatycznie otwierana

9JA

Wariant dla niepalących

4H3

Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi przez dzieci

Systemy multimedialne
IW3

Audi connect Safety & Service

IU2

Audi connect (zawartość pakietu 2)

IT6

Audi connect (zawartość pakietu)

8RM

8 głośników

9S5

Komputer pokładowy z ekranem monochromatycznym

JE3

Moduł danych Europa

7UZ

Przygotowanie do aktywacji funkcji MMI Navigation plus

Q0D

Przygotowanie radia cyfrowego do funkcji FOD

9ZX

Złącze Bluetooth
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Systemy wspomagające kierowcę
6K8

Audi pre sense city

UH1

Elektromechaniczny hamulec postojowy

QK1

Kamera i/lub czujnik odległości (system wspomagający)

8T6

Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości

Technika i bezpieczeństwo
1T3

Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelką ostrzegawczą

4X3

Boczne poduszki powietrzne z przodu i system kurtyn powietrznych

QZ7

Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego

1LA

Hamulce tarczowe z przodu

1KD

Hamulce tarczowe z tyłu

0K4

Mild-Hybrid

6Y6

Ograniczenie prędkości maksymalnej do 210 km/h

4UF

Przycisk dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera

9P6

Sygnalizacja zapięcia pasów

7L8

System Start-Stop

6A2

Uchwyt do montażu gaśnicy

1BA

Zawieszenie standardowe

0M1

Zbiornik paliwa (54 litry)

Przedłużenie gwarancji Audi i pakiety przeglądów
serwisowych Audi
EA3

Dodatkowa gwarancja 1 rok, maks. 90.000 km

Inne
VL1

Funkcje ochrony pieszych, rozszerzone

FP1

Możliwość dokupienie usług

A61

Ograniczenie prędkości maksymalnej do 210 km/h

KK3

Płyn chłodniczy R1234yf

0G7

tiptronic

QL1

Tylna szyba oraz szyby w tylnych drzwiach i tylne szyby boczne bez
przyciemnienia
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Parametry techniczne
Osiągi
Pojemność silnika

1984 cm 3

Moc maksymalna

110 (150)/3900-6000 kW (KM) przy obr.

Maksymalny moment obrotowy

270/1350 - 3900 Nm przy obr.

Zawieszenie
Opony
Kola

Opony zoptymalizowane pod kątem oporów toczenia, z ograniczeniem prędkości, 7 J x
16, opony 205/60 R 16
Obręcze ze stopu metali lekkich, kute, 5-ramienne, 7 J x 16, opony 205/60 R 16

Masa
Masa własna *

1515 kg

Dopuszczalna masa ładunku na
dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy
na hak holowniczy

90/80 kg

Maksymalna masa przyczepy
bez własnych hamulców

750 kg

przy 12% wzniesieniu

1500 kg

przy 8% wzniesieniu

1700 kg

Pojemność
Zbiornik paliwa, ok.

54 l

Prędkość maksymalna

210 km/h

Przyspieszenie 0-100 km/h

8,9 s

Zużycie paliwa
Klasa paliwa

benzyna

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru po WLTP (ważne od 2019)
Niski

9,4 l/100km

Średni

6,7 l/100km

Wysoki

5,6 l/100km

Bardzo wysoki

6,1 l/100km

Mieszany

6,5 l/100km

Emisja C02

147 g/km

Wskazówki
* Masa własna pojazdu z kierowcą 68kg, bagażem 7kg i zbiornikiem paliwa wypełnionym
w 90% zgodnie z procedurą pomiarową RL 92/21/EWG w aktualnie obowiązującej wersji.
Wyposażenie dodatkowe może spowodować zwiększenie masy własnej i współczynnika
oporu powietrza, co może odpowiednio wpłynąć na zmniejszenie ładowności wzgl.
prędkości maksymalnej.
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Cena całkowita

147 830 PLN

Ceny zawarte w konfiguracji są sugerowanymi cenami PLN brutto, dostępnymi u autoryzowanych Dealerów Audi. Ze względu na pojawiające się akcje
promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli dostępnych w konfiguratorze. Staramy się zagwarantować dostęp do aktualnej oferty
cenowej. W wyjątkowych przypadkach publikowana cena może odbiegać od ceny aktualnej.

Informacja dodatkowa
Nasze pojazdy są seryjnie wyposażone w opony letnie. Pojazd pokazany na wydruku jest częściowo wyposażony w elementy wyposażenia dodatkowego
dostępne za dopłatą, które odbiegają od Twojej indywidualnej konfiguracji. Celem konfiguracji jest jedynie niewiążący przekaz ogólnych informacji
o pojeździe, który nie może zastąpić konsultacji ze sprzedawcą w sprawie ewentualnego zakupu. Specyfikacja techniczna i elementy wyposażenia
konfigurowanego samochodu mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się zależnie od specyfiki danego rynku. Zastrzega się możliwość
wprowadzenia zmian. W kwestii specyfikacji technicznej, elementów wyposażenia oraz cech naszych pojazdów informacji udzielą sprzedawcy w salonie
dealerskim Audi.
Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Audi są produkowane z materiałów spełniających wymagania określone w normie ISO 22628 pod
kątem możliwości odzysku i recyklingu i uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. Volkswagen
Group Polska Sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami
ustawy z dnia 25 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących
ekologii znajduje się na stronie: www.audi.pl

www.audi.pl

Kod Audi:

ADFEGPVY

Co to jest kod Audi?
Kod Audi odnosi się do wcześniej zapamiętanej konfiguracji, którą można
ponownie odtworzyć w konfiguratorze. Konfiguracja zostaje zapamiętana
anonimowo np. podczas generowania pliku pdf. Sprzedawca w salonie Audi
używając kodu Audi może uzyskać dostęp do konfiguracji i służyć Ci na jej
podstawie dalszą radą i pomocą.
Należy pamiętać, że w przypadku zmian w ofercie produktowej (np. zmiana roku
modelowego) kod Audi może stracić ważność.
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