A4 Avant 35 TFSI S line
Koda vozila A4VRU2
Cena
A4 Avant 35 TFSI S line

Cena skupaj

49.424,20 €

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
1984 ccm Pogon spredaj S tronic 7-stopenjski
Moč 110 kW / 150 KM
bencin:
Poraba goriva kombinirano: 6,50 l/100km
Emisije ogljikovega dioksida (CO2) kombinirano: 147 g/km
Skupno
Emisije ogljikovega dioksida (CO2) kombinirano: 147 g/km
Emisija dušikovega oksida: 0,0112 g/km

Zunanji lak
siva

Daytona siva biserna

Oblazinjenje
Barva notranjosti: črna/črna
Armaturne plošče: črna/črna
Talna obloga: črna
Oblazinjenje: črna/črna
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1.029,20 €

Oprema
Rezervoar za gorivo s prostornino 54 l
Predpražniki spredaj in zadaj
Navodila za uporabo v slovenskem jeziku
Podvozje, običajno
Dinamična nastavitev za udobno vožnjo.
Podvozje, športno (serija S line z ML
2021) Neposrednejši stik s cestiščem in še bolj športno upravljanje s pomočjo 23
mm nižje ležeče karoserije in s čvrstejšo nastavitvijo vzmetenja in blaženja.
Oznaka EU
Garnitura za popravilo pnevmatik
Avtomobilsko orodje
Brez dodatne zaščite
Dodatna zaščita motorja
Prva pomoč, varnostni trikotnik in dva
odsevna telovnika
Audi drive select
Nastavitev karakteristik vozila s prilagoditvijo podpore pri krmiljenju, karakteristik
motorja in nastavitev druge opcijske opreme. Nastavitev karakteristik vozila s
petimi različnimi načini sistema: comfort, auto, dynamic, eﬀciency, individual.
Športni paket (odbijači)
Oznaka modela in zmogljivosti/
tehnologije
ISOFIX za zadnja sedeža
Prtljažno dno, obojestransko
Sedeža spredaj, ročno nastavljiva
Z ročno nastavitvijo višine in vzdolžnega položaja sedeža, naklona naslonjala ter
višine vzglavnika in varnostnega pasu.
Naslonjalo zadnjih sedežev, poklopno
Deljivo v razmerju 40:20:40 ali popolnoma zložljivo, s sredinskim naslonom za roke.
Odpiranje/zapiranje pokrova prtljažnika
ročno
Odpiranje/zapiranje pokrova prtljažnika
električno S pritiskom na tipko na ključu vozila, v voznikovih vratih ali v pokrovu
prtljažnika se pokrov prtljažnika električno odpre. Enako enostavno in preprosto,
kot je odpiranje pokrova prtljažnika, je tudi njegovo zapiranje: zadošča pritisk na
tipko na notranji strani pokrova prtljažnika, v voznikovih vratih ali na ključu vozila.
Zapiralna avtomatika po potrebi olajša ročno zapiranje. Odpiranje pokrova
prtljažnika pri nizkih stropih olajša nastavitev višine odpiranja pokrova prtljažnika,
ki jo je mogoče programirati. V kombinaciji z opcijskim komfortnim ključem za
odklepanje, odpiranje in zapiranje pokrova prtljažnika zadošča kretnja noge pod
zadnjim delom vozila.
Vetrobransko steklo z akustično
zasteklitvijo, termoizolacijska zasteklitev
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Oprema
Radijski ključ (brez varovala Safelock)
Odklepa in zaklepa vrata, pokrov prtljažnika in loputo rezervoarja za gorivo, vklj. s
komfortnim zapiranjem/odpiranjem oken.
Termoizolacijska zasteklitev za zadnje
steklo in stranski zadnji stekli
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 srebrno sivi
diamantni lak
Vzglavnika spredaj
Naslon za roke spredaj
Dodatni pokrovi karoserije za zaščito
pred udarci
Brez dekorativnih oznak/ emblemov
Ohišji zunanjih ogledal enake barve kot
vozilo
Kljuke vrat v barvi vozila
Audi pre sense city
V mejah sistema je mogoče zaznati potencialno trčenje z vozili in pešci v hitrosti do
pribl. 85 km/h. V tem primeru sistem daje vozniku vidno in zvočno opozorilo in po
potrebi zavorni sunek. Če je potrebno, lahko sproži popolno uporabo zavore, da
zmanjša hitrost trka ali v nekaterih primerih prepreči trčenje.
Stropna obloga
Titan siva ali atlas bež, prilagojena barvi notranje opreme.
Prekrivalo prtljažnega prostora
Zunanji ogledali, električno nastavljivi
in ogrevani Z integriranima LED-smernikoma, vklj. z ogrevanimi šobami za pranje
vetrobranskega stekla.
Omejitev maksimalne hitrosti na 210 km/h
Elektronska blokada zagona motorja
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Optično in zvočno opozorilo za izgubo tlaka v eni ali več pnevmatikah. Prikaz v
voznikovem informacijskem sistemu.
Sistem start-stop
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.
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Oprema
MMI radio plus
- 10,1" barvni zaslon z ekranom na dodik - informacijski sistem voznika s 5"
enobarvnim zaslonom - USB-priključek tipa A in USB- priključek tipa C, vsaka s
funkcijo za podatke in polnjenje - Bluetooth vmesnik - 4 pasivni zvočniki spredaj in 2
zadaj z močjo 100 V - primerjalnik antenskega signala AM/FM - prilagajanje
glasnosti glede na hitrost vozila
Dnevne luči
Dnevne luči
Senzor za zunanjo svetlobo/dež
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. Vsebuje 12-voltno vtičnico, spredaj in zadaj.
Nadzor pripetosti z varnostim pasom
Akustični in optični opozorilni signal opozarja na nepripetost z varnostnimi pasovi.
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 - funkcija pretakanja zvoka (audio streaming) preko
vmesnika Bluetooth - prikaz dohodnih SMS in e-sporočil (ne velja za iOS naprave).
Interna koda Slovenija
Funkcije na zahtevo niso na voljo
Audi smartphone interface
Audi connect - klic v sili&servis
Z nadzornimi funkcijami vozila.
Karoserija avant
Hladilno sredstvo
Baterija in generator (povečana
zmožnost)
Sedeža spredaj, običajna
Z ročno nastavitvijo višine in vzdolžnega položaja sedeža, naklona naslonjala ter
višine vzglavnika in varnostnega pasu.
Prikaz servisnega intervala
Digitalni radijski sprejem (serijsko z
ML 2021) Sprejema tudi radijske programe, ki se prenašajo digitalno, podpira DAB
standard vključno s DAB+ in DMB.
Elektromehansko servokrmiljenje
Prikazovalnik hitrosti v km/h
18" lita platišča, 5-kraki Y-design
(S-design) Velikost 8Jx18, pnevmatike 245/40 R18.
Stopalki, običajni
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Oprema
Zaščita za pešce
Vstopne letve z aluminijastimi vstavki
osvetljene, z napisom S spredaj
Deželna oprema - Avstrija
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Dodatna oprema
Rezervno kolo
Kolesni vijaki z zaščito pred krajo

28,37 €

Avtomobilska dvigalka + orodje

28,37 €

Volan, 3-kraki usnjen/večfunkcijski Plus
Strešne letve iz eloksiranega aluminija
Za transport, stabilne in aerodinamično oblikovne, iz
aluminija.

170,23 €
96,45 €

Sedeža ogrevana, spredaj
Ogrevano sedišče in osrednji del naslonjala za hrbet,
individualno nastavljivo preko izbirnih tipk na klimatski
napravi, ločeno za voznika in sovoznika.

431,22 €

Notranje vzvratno ogledalo z avtomatskim
zasenčenjem

198,59 €

Paket elementov s sijajem
Strešni okvir in obrobe okenskih jaškov iz eloksiranega
aluminija.

226,96 €

Prilagodljiva vzglavnika za sprednja
sedeža Z ročno nastavitvijo višine in odmika vzglavnika.

141,85 €

Asistenca za dolga žarometa
Asistenca za dolga žarometa znotraj sistemskih omejitev
samodejno zaznava žaromete nasproti vozečih vozil, zadnje
luči ostalih udeležencev v prometu in osvetlitev naselij.
Dolga žarometa se avtomatsko vklapljata ali izklapljata
glede na prometno situacijo. Sistem tako vozniku omogoča
boljšo vidljivost in poskrbi za višjo stopnjo udobja.

170,23 €

Klimatska naprava, komfortna avtomatska
3-conska Elektronsko uravnavanje temperature in razvoda
zraka, individualno za voznika, sovoznika in za zadnji del
vozila.

788,67 €

Voznikov informacijski sistem z barvnim
zaslonom Vključuje: 7" visokoločljivostni zaslon, ki prikazuje
podatke o hitrosti vožnje, času, prevoženi razdalji, zunanji
temperaturi, preostali kapaciteti goriva v rezervoarju.

0,- €

Zvočni sistem Audi
10 zvočnikov, vklj. z osrednjim in globokotonskim
zvočnikom, 6-kanalni ojačevalnik s skupno močjo 180 W.

363,13 €

Dekorativni elementi - poudarjene
površine v armaturni plošči črne barve z videzom stekla

204,25 €

Audi connect

0,- €

Sedeža športna, tkanina System

425,54 €

Paket asistenc City s paketom Tour
Vključuje: - kamera za vzvratno vožnjo - parkirni sistem
spredaj in zadaj - Audi pre sense zadaj - Audi side assist

749,56 €

Paket asistenc Tour
Vključuje: - prepoznavanje prometnih znakov - Audi active
lane assist - tempomat z nadzorom razdalje
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141,85 €

1.038,89 €

Dodatna oprema
LED žarometa in LED svetilki zadaj
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1.123,44 €

Zasteklitev Privacy (zatemnjena stekla)
Zatemnjena zadnje steklo, stekli v zadnjih vratih in zadnji
stranski stekli.

476,61 €

Notranja ambientna osvetlitev
Poleg serijske osvetlitve notranjosti: - kozmetični ogledali,
osvetljeni, za voznika in sovoznika - osvetlitev prostora za
noge spredaj/zadaj - osvetljeno držalo za pijačo spredaj vstopne lučke na spodnji strani vrat spredaj/zadaj ambientna osvetlitev tekstilnih površin na vratih
spredaj/zadaj - osvetlitev armaturne plošče - ambientna
osvetlitev sredinske konzole spredaj - osvetlitev notranje in
zunanje vratne kljuke spredaj/zadaj.

283,69 €

Audi hold assist - Speljevalna asistenca
Funkcija, ki vozilo po zaustavitvi časovno neomejeno
zadržuje na klancu – na vzponih in spustih. Sistem se aktivira
s pritiskom na tipko in vozniku omogoča lažje speljevanje.

90,78 €

Paket Business
Vključuje: - asistenca za dolge žaromete (8G1) - zvočni
sistem Audi (9VD) - MMI navigacija plus z ekranom na dotik,
Audi Connect(7UGIT3) - voznikov informacijski sistem z
barvnim zaslonom (9S7) - Audi phone box (predal za
telefon) z brezžičnim polnjenjem, LTE ojačevalnik antene
(9ZEGB1) - active lane assist (PCB) - večfunkcijski 3 kraki
usnjen volan (1XW)

1.213,11 €

Paket Komfort
Vključuje: - komfortni naslon za roke spredaj (6E3) - parkirni
senzorji spredaj in zadaj (7X2) - LED ambientalna osvetlitev
(QQ1) - ogrevani sedeži spredaj (4A3) - notranje vzvratno
ogledalo z avtomatskim zasenčenje (4L6) - shranjevalni in
prtljažni paket (QE1)

-282,89 €

Tehnični podatki
Motor - vrsta

2.0 bencin

Moč

110 kW 150 KM

Gibna prostornina

1984 ccm

Menjalnik

S tronic 7-stopenjski

Pogon

Pogon spredaj

Število vrat

4

Število sedežev

5

Dovoljena skupna masa

2115 kg

Masa vozila, pripravljenega za vožnjo

1595 kg

Dejanska masa vozila

1657 kg

Poraba goriva kombinirano (bencin)

6,50 l/100km

Emisije ogljikovega dioksida (CO2) kombinirano:

147 g/km

Emisija dušikovega oksida

0,0112 g/km

Številka šasije

WAUZZZF40MA072003

Trgovec
Porsche Verovškova
Verovškova 78
1000 Ljubljana
+386 1 53 03 500
porsche.verovskova@porsche.si
https://www.porscheverovskova.com
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