A1 Sportback 25 TFSI advanced
Koda vozila W7YAXB
Cena
A1 Sportback 25 TFSI advanced

Cena skupaj

26.013,46 €

Vse navedene cene so neobvezujoče nekartelne priporočene cene z vključenim DMV in 22 % DDV, če ni drugače navedeno. V redkih izjemah je mogoče, da
cene niso dnevno osvežene. Kontaktirajte vašega trgovca za podroben izračun cene. Pridržujemo si pravico do spremembe izvedb modela, konstrukcije,
serijske in dodatne opreme, tehničnih podatkov, informacij o porabi in emisijah, cene in napak pri vnosu podatkov. Vozila na slikah so lahko opremljena z
dodatno opremo za doplačilo oz. prikazujejo delno plačljivo dodatno opremo in podrobnosti v opremi, ki niso na voljo za vse izvedbe modela.
Informacije za potrošnike o porabi goriva in emisijah CO2: od 1. septembra 2018 so nova vozila že homologirana v skladu z globalno usklajenim preizkusnim
postopkom za lahka vozila (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), realnejšim preizkusnim postopkom za merjenje porabe goriva in
emisij CO2. Postopek WLTP je v celoti nadomestil nov evropski vozni cikel (NEVC). Trenutno smo zavezani posredovati informacije o vrednostih, izmerjenih v
skladu z NEVC. Zaradi realnejših preizkusnih pogojev so vrednosti porabe goriva in emisij CO2, izmerjene v skladu z WLTP, v številnih primerih višje od
vrednosti, ki so izmerjene v skladu z NEVC. Pri novih vozilih, homologiranih v skladu z WLTP, so vrednosti NEVC za izračun DMV izpeljane iz vrednosti WLTP.
Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v priročniku o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega
zraka, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na spletni strani dobavitelja osebnega avtomobila.
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter
dušikovih oksidov.
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Motor
999 ccm Pogon spredaj 5-stopenjski
Moč 70 kW / 95 KM
bencin:
Poraba goriva kombinirano: 5,60 l/100km
Emisije ogljikovega dioksida (CO2) kombinirano: 127 g/km
Skupno
Emisije ogljikovega dioksida (CO2) kombinirano: 127 g/km
Emisija dušikovega oksida: 0,0405 g/km

Zunanji lak
bela

Cortinsko bela

Oblazinjenje
Barva notranjosti: črna
Armaturne plošče: črna
Talna obloga: črna
Oblazinjenje: črna

Ponudba z dne 18.09.2021

0,- €

Oprema
Predpražniki spredaj in zadaj
Poudarjene površine v notranjosti, črna
nelakirana
Navodila za uporabo v slovenskem jeziku
Oznaka EU
Prepoznavanje zasedenosti sovoznikovega
sedeža
Podvozje, običajno
Dinamična nastavitev za udobno vožnjo.
Kolutne zavore zadaj (17")
17" kolutne zavore za zadnjo premo
Prva pomoč in varnostni trikotnik
- Varnostni trikotnik - Komplet za prvo pomoč - 2 odsevna telovnika
Kolutne zavore spredaj (17", ECE)
17" kolutne zavore za sprednjo premo z zavornimi oblogami ECE
Odbijač
Oznaka modela in zmogljivosti/
tehnologije
Pritrjevanje otroških sedežev i-Size
na sovoznikovem sedežu in zunanjih sedežih zadaj
Naslonjalo zadnjih sedežev, poklopno
Zadnja sedežna klop, poklopna v razmerju 40:60 ali v celoti.
Varnostni pasovi tritočkovni na zunanjih
zadnjih sedežih z nalepko ECE in zategovalniki za EU28
Termoizolacijska zasteklitev
Ogrevano zadnje steklo.
Radijski ključ (brez varovala Safelock)
Odklepa in zaklepa vrata, pokrov prtljažnika in loputo rezervoarja za gorivo; vklj. s
komfortnim zapiranjem/odpiranjem oken.
Notranje ogledalo z ročnim zasenčenjem
Stikalo za deaktiviranje sovoznikove
zračne blazine
Stranski varnostni blazini spredaj in
sistem varnostnih blazin za glavo Stranski varnostni blazini spredaj, vgrajeni v
naslonjali sedežev; z dodatnim sistemom varnostnih blazin za glavo: razpre se pred
stranskimi okni in ob bočnem. Trčenju pomaga ščititi potnike na sprednjih in
zunanjih zadnjih sedežih.
Dekorativni elementi v poligonalni
strukturi, črne barve
Brez sredinskega naslona za roke
Ohišji zunanjih ogledal v barvi vozila
Streha v barvi vozila
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Oprema
Opozorilo za zapuščanje voznega pasu
Znotraj sistemskih omejitev pomaga preprečiti, da ne bi nehote zapeljali z voznega
pasu. Če je sistem aktiviran in pripravljen za delovanje in voznik ne vključi
smernikov, opozorilo za zapuščanje voznega pasu s korekcijskimi posegi v krmiljenje
volana poskusi preprečiti, da bi vozilo zapeljalo čez zaznane omejitvene črte. Na
željo voznika je mogoče nastaviti tudi opozorilno tresenje volana, območje
delovanja od pribl. 60 do največ 250 km/h.
Audi pre sense front
Audi pre sense front znotraj sistemskih omejitev s pomočjo radarja v sprednjem
delu vozila nadzoruje območje pred vozilom ter voznika z optičnimi in zvočnimi
signali opozori na morebitno nevarno situacijo, ki jo lahko povzročijo spredaj vozeča
ali mirujoča vozila. Če se voznik ne odzove, sledi kratek zavorni sunek, da ponovno
pridobi voznikovo pozornost. Če se voznik kljub temu ne odzove, prične Audi pre
sense front znotraj sistemskih omejitev avtomatsko zavirati s polno močjo. Trčenje
je v določenih okoliščinah mogoče preprečiti ali pa zmanjšati njegovo silovitost.
Funkcija prepoznavanja pešcev in kolesarjev znotraj sistemskih omejitev zazna, ko
se pešec ali kolesar nahaja na cestišču ali ga prečka. Sistem voznika na to opozori z
optičnim in zvočnim signalom. Sistem se obenem pripravi na morebitno zaviranje s
polno močjo in, če je potrebno, sproži avtomatsko zaviranje v sili, da v največji
možni meri prepreči trčenje ali zmanjša njegovo silovitost.
Stropna obloga v tkanini titan sivi
Zunanji ogledali električno nastavljivi
Z integriranima LED smernikoma, desno steklo asferično, levo steklo konveksno.
Zunanji ogledali ogrevani in električno
nastavljivi Z integriranima LED-smernikoma; zrcalno steklo konveksno, ravno ali
asferično; vklj. z ogrevanimi šobami za pranje stekel.
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Optično in akustično opozorilo ob spremembi tlaka v eni ali več pnevmatikah.
Sistem start-stop z rekuperacijo
- Sistem start-stop z izklopom motorja v fazi mirovanja, npr. pred semaforjem,
prispeva k zmanjšanju porabe goriva in emisij CO2; za ponovni vklop se zagon sproži
že ob pritisku na pedal sklopke (ročni menjalnik) ali odmiku stopala z zavornega
pedala (S tronic) - Možnost deaktiviranja s stikalom - Rekuperacija: s povečanjem
napetosti alternatorja se v fazah, ko voznik ne dodaja plina oz. ko zavira, kinetična
energija pretvarja v koristno električno energijo; ta energija razbremeni alternator,
ko vozilo spet začne pospeševati, in prihrani gorivo
Vstopne letve z aluminijastimi vstavki
osvetljene spredaj, brez napisa
Opozorilo za zapuščanje voznega pasu
Znotraj sistemskih omejitev pomaga preprečiti, da ne bi nehote zapeljali z voznega
pasu. Če je sistem aktiviran in pripravljen za delovanje in voznik ne vključi
smernikov, opozorilo za zapuščanje voznega pasu s korekcijskimi posegi v krmiljenje
volana poskusi preprečiti, da bi vozilo zapeljalo čez zaznane omejitvene črte. Na
željo voznika je mogoče nastaviti tudi opozorilno tresenje volana, območje
delovanja od pribl. 60 do največ 250 km/h.
Žarometi
Zasenčena žarometa, dolga žarometa, dnevni luči, pozicijski luči.
Dnevne luči
Senzor za zunanjo svetlobo/dež
Za upravljanje avtomatskega krmiljenja zasenčenih žarometov, brisalcev ter funkcije
coming home/leaving home: zamik izklop/avtomatski vklop žarometov, zadnjih luči
in lučk za osvetlitev registrske tablice
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Oprema
LED svetilki zadaj
Smernika, zavorni luči, zadnji luči in lučki za osvetlitev registrske tablice zadaj z
LED-tehnologijo. Zavorni luči z LED-tehnologijo se hitreje aktivirata in omogočata,
da vas vozniki za vami prej opazijo.
Izvedba za nekadilce
Brez pepelnika in vžigalnika za cigarete
Digitalni kombinirani instrument
Popolnoma digitalen kombinirani instrument, 10,25"; vsebina prikaza: - Hitrost,
čas, število prevoženih kilometrov, zunanja temperatura, opozorilnik za gorivo z
dosegom - Priporočena prestava (za ročni in avtomatski menjalnik v ročnem načinu
prestavljanja) - Trenutna radijska postaja ali glasbeni posnetek - Seznami radijskih
postaj in medijev - Klasični prikaz - Če je na voljo: telefonski meni (v kombinaciji z
večfunkcijskim volanom). V potovalnem računalniku z dnevnim in skupnim
pomnilnikom se med drugim prikazujejo informacije o povprečni in trenutni porabi
goriva, dosegu, povprečni hitrosti ter trajanju vožnje in prevoženi razdalji.
Integriran program učinkovitosti je vozniku v pomoč s pregledi podatkov o porabi
ter napotki za varčno vožnjo; vklj. s priporočilom za premor.
Bluetooth Vmesnik
Bluetooth mobilne telefone lahko preko vmesnika povežete z vozilom. Sistem
podpira naslednje funkcije: • prostoročno telefoniranje v vozilu preko mikrofona v
stropni oblogi in zvočnikov; povezava 2 telefonov (2 x HFP/PBAP) • funkcija
pretakanja zvoka (audio streaming) preko vmesnika Bluetooth (A2DP) • prikaz
dohodnih SMS- in e-sporočil (MAP: proﬁl za dostop do sporočil) upravljanje z
radijskim/navigacijskim sistemom ali večfunkcijskim usnjenim volanom, vklj. z
glasovnim upravljanjem telefonskih funkcij
Interna koda Slovenija
16" lita platišča, 10-kraka Turbinen
Velikost 6,5Jx16, pnevmatike 195/55 R16.
Poudarjene površine na armaturni plošči
črna mat Poudarjene površine poleg odlagalnega predala na armaturni plošči do
trikotnega panela sprednjih vrat v črni mat barvi.
Karoserija Sportback
Hladilno sredstvo
Sedeža običajna, prevleke tkanina Delta
Barve tkanine Delta je izbira barv prevlek: črna (YM). Sredina in stranice sedežev
tkanina Delta, obloge vrat črna ter sredinski naslon za roke (v kolikor je naročen kot
opcija) tkanina uni črna.
Prikaz servisnega intervala
Kamera večfunkcijska
Digitalni radijski sprejemnik (DAB)
Sprejema tudi radijske programe, ki se prenašajo digitalno, podpira DAB in DAB plus
standard.
Proaktivna zaščita za pešce
(prepoznavanje pešcev in zaviranje v sili)
Deželna oprema - Avstrija
Izenačena cena za A1 model
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Dodatna oprema
Oblazinjenje tkanina Delta
Komplet za popravilo pnevmatike
Vključno z 12-V kompresorjem.
Volan, 3-kraki, usnjen/športni/
večfunkcijski
Sedež sovoznikov, nastavljiv po višini
Z ročno nastavitvijo višine in vzdolžnega položaja sedeža,
naklona naslonjala ter višine vzglavnika in varnostnega
pasu.

26,43 €
187,93 €
83,68 €

Naslon za roke spredaj
Vzdolžno pomičen, z nastavljivim naklonom -s poklopnim
predalom za shranjevanje -z 12-voltno vtičnico v sredinski
konzoli zadaj

157,90 €

Parkirni sistem spredaj in zadaj
Pomaga pri parkiranju in manevriranju z akustičnim
signalom in optičnim prikazom oddaljenosti do zaznanih
predmetov na MMI zaslonu.

719,40 €

Zvočni sistem, 6 pasivnih zvočnikov

0,- €

Tempomat
Opozorilnik za nevarnost naleta, omejevalnik hitrosti, ročni
menjalnik 30-200 km/h, S tronic 0-200 km/h.

292,17 €

Klimatska naprava, avtomatska (2-conska)
-Elektronsko uravnava temperaturo, količino in razvod zraka
-Ločeno nastavljanje temperature za voznikovo in
sovoznikovo stran -Z uravnavanjem glede na jakost sončnih
žarkov -Avtomatsko krmiljenje zaprtega kroženja zraka na
osnovi meritev senzorja kakovosti zraka -Protialergijski
ﬁlter, ki izloča prah in vonjave -Prezračevalne šobe v
sredinski konzoli zadaj -Ločena tipka za hitro odmrzovanje
vetrobranskega in stranskih stekel

416,96 €

Audi connect klic v sili/servis
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0,- €

0,- €

LED žarometa, LED svetilki zadaj,
dinamična smernika zadaj Funkcije: dnevni luči, zasenčena
žarometa, dolga žarometa, pozicijski luči, smernika,
univerzalna žarometa. LED-tehnologija cestišče osvetli z
učinkom dnevne svetlobe, manjšo porabo energije, dolgo
življenjsko dobo in posebej dobro opaznostjo v prometu.
Smernika, zavorni luči, zadnji luči in lučki za osvetlitev
registrske tablice zadaj z LED-tehnologijo. Zavorni luči z
LED-tehnologijo se hitreje aktivirata. Luči za vzvratno vožnjo
bele barve, luči za meglo na sredini zadaj.

760,48 €

Paket notranjih luči
Dodatno poleg serijske osvetlitve: stropni modul spredaj in
zadaj (LED), vključno z bralnimi lučkami s kapacitativnim
upravljanjem, osvetljeni kozmetični ogledali za voznika in
sovoznika, osvetlitev obrobe vrat spredaj in zadaj, osvetlitev
prostora za noge spredaj.

156,36 €

Radio MMI plus
Dodatno k MMI radiu: 8,8 palčni barvni zaslon MMI touch
(1.280x720), 4 pasivni zvočniki spredaj in 2 pasivna
zvočnika zadaj s skupno močjo 80W. Poudarjene površine na
armaturni plošči črne barve z videzom stekla.

474,21 €

Dodatna oprema
Audi smartphone interface
Vsebuje Audi music interface (vmesnika USB-A in USB-C ) s
funkcijo polnjenja in prenosa vsebin pametnega telefona.

557,89 €

Tehnični podatki
Motor - vrsta

1.0 bencin

Moč

70 kW 95 KM

Gibna prostornina

999 ccm

Menjalnik

5-stopenjski

Pogon

Pogon spredaj

Število vrat

5

Število sedežev

5

Dovoljena skupna masa

1630 kg

Masa vozila, pripravljenega za vožnjo

1175 kg

Dejanska masa vozila

1203 kg

Poraba goriva kombinirano (bencin)

5,60 l/100km

Emisije ogljikovega dioksida (CO2) kombinirano:

127 g/km

Emisija dušikovega oksida

0,0405 g/km

Številka šasije

WAUZZZGB4MR030111

Trgovec
Porsche Ptujska cesta
Ptujska cesta 150
2116 Maribor
(+386 ) 2 45 02 660
info.ptujskacesta@porsche.si
https://www.porscheptujskacesta.com
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