PO2AF81

Audi S4 Avant

3.0 TFSI

Dane techniczne
Typ silnika

6- cylindrowy, benzynowy

Moc:

354 KM

Moment obrotowy:

500 Nm (1370 – 4500)

Napęd:

quattro

Skrzynia biegów:

S tronic

Prędkość maksymalna:

250 km/h

Przyspieszenie

4,9 s

Zużycie paliwa:

cykl miejski / poza miastem / średnio 10,1/ 6,3/ 7,6 l/100 km

Poziom emisji CO2:

cykl miejski / poza miastem / średnio 229/ 144/ 175 g/km

Długość:

4745 mm

Szerokość:

1842 mm

Wysokość:

1411 mm

Technika i bezpieczeństwo
Koła/opony

Obrecze ze stopu metali lekkich odlew. 5-ramienne V, szary kontrastowy,
częścioiwo polerowane, 8,5 J x 19 opony 245/35 R 19

Oświeltenie

Reflektory w technice LED Matrix-Beam

Systemy asystujące

- Pakiet systemów wspomagających kierowcę na trasie:

Adaptive cruise control
Asystent jazdy w korkach
Przewidujący asystent efektywności
Audi pre sense front
Asystent omijania przeszkody
Asystent skrętu w lewo
System rozpoznający znaki drogowe, współpracujący z kamerą
- Pakiet systemów wspomagających kierowcę w ruchu miejskim:

Audi parking system plus,
Audi pre sense rear
Audi side assist
Audi pre sense basic
Kamera cofania
Ostrzeżenie przy wysiadaniu
Asystent ruchu poprzecznego z tyłu

Wyposażenie
Kolor

Niebieski Navarra metalik

Fotele

Fotele przednie sportowe S
Skóra Feinappa z tloczeniem S na oparciach przednich foteli

Podparcie odcinka ledzwiowego kregoslupa ustawiane pneumatycznie
z funkcja masażu
Design

Pakiet sportowy S line
Pakiet S line exterior
Elementy wnetrza ze skóry ekologicznej

Kierownica

Kierownica skórzana z konturem sportowym 3-ramienna splaszczona na dole
wielofunkcyjna plus

Oświetlenie wnętrza

Pakiet oświetlenia wnętrza Ambiente

Infotament

Audi virtual cockpit
Bang & Olufsen Sound System
Audi phone box
MMI Navigation plus z MMI touch
Audi smartphone Interface
Wyświetlacz Head-Up
Tuner cyfrowy stacji radiowych

Komfort

Pakiet Schowek
Zawieszenie sportowe S z regulowanymi amortyzatorami
quattro ze sportowym mechanizmem róznicowym

Inne wyposażenie
Poduszki powietrzne boczne z tylu
Dach szklany panoramiczny
Szyba przednia podgrzewana, dzwiękoszczelna
System szyn z zestawem do mocowania
Podłokietnik środkowy komfortowy
Oslony przeciwsloneczne przesuwne
Lusterka boczne ustawiane, podgrzewane i skladane elektrycznie, przyciemniane
automatycznie z funkcją pamięci
Szyby tylne przyciemnione - szyby Privacy
Kluczyk komfortowy z funkcją odblokowania bagażnika za pomocą gestów
Dynamiczny układ kierowniczy
Usługi Audi connect - licencja na 3 lata (zawarte w MMI Navigation plus)
Audi Extensive pakiet naprawczy 4 lat lub 1 200 km przebiegu
(w tym pierwsze dwa lata bez limitu)

Cena modelu bazowego: 310.500.00 zł
Cena modelu testowego: 418.296.00 zł

