Audi Q4 Sportback e-tron 40
Код на автомобила 48AYEJ

Цена
Audi Q4 Sportback e-tron 40

Listenneupreis
Ценово
предимство
Специална
цена

BGN 138 842,BGN 1 580,BGN 137 262,-

Информация за потребителите относно разхода на гориво и емисиите на CO2: считано от 1 септември 2017 г., някои нови автомобили ще спазват
световна хармонизирана тестова процедура за превозни средства (WLTP), нов, по-реалистичен метод за измерване на разхода на гориво и CO2 Емисии,
типово одобрени. От 1 септември 2018 г. WLTP е заменил предишната процедура за изпитване, новия европейски цикъл на движение (NEDC). По време
на тази преходна фаза към WLTP стойностите на NEDC продължават да се изискват от закона. Поради по-реалистичните условия на изпитване, разходът
на гориво и емисиите на СО2, измерени от WLTP, в много случаи са по-високи от тези, измерени от NEDC. Повече информация за WLTP можете да
намерите на адрес https://www.audi.bg/serviz/audi-serviz/tehnologii-okolna-sreda#50047-434952
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Оферта от 09.01.2023

Двигател
0 куб. см задно задвижване Автоматик
Мощност 0 кВт / 0 к.с.
:
Разход на гориво: 165,00 null
Общо
Емисии на въглероден диоксид (CO₂) комбинирано: 0 г/км
Емисии на азотен оксид 0,0000 г/км

Външен цвят
Navarra Blue

Тапицерия
Интериорен цвят: черен Black/ шев Roc
Табло: черен Black
Подово покритие: черен Black
Тапицерия: черен Black/ шев Roc
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BGN 1 589,-

Оборудване
ESC,ABS,EBV,EDS,ASR
сл.код
сл.код
сл.код
сл.код
сл.код
Сл.код
Велурени стелки
за предните и задни места
Бордова литература на български език
сл.код
сл.код
сл.код
сл.код
Стандартно комфортно окачване
Задни барабанни спирачки
Предни дискови спирачки
Електромеханично управление на волана
сл.код
сл.код
сл.код
Комплект с инструменти
сл.код
сл.код
Аптечка, авариен триъгълник
и две светлоотразителни жилетки
сл.код
Мултифункционален, кожен волан
с два дойни лъча и лостчета за смяна на степените на рекуперация, скосен в
горната и долната си част; - Механично регулиране по височина и дълбочина; Мултифункционални бутони за управление на инфотейнмънт системите;
Audi drive select
Стандартни брони "basic"
сл.код
Означение за модел и технология
сл.код
Подготовка за детско столче
- i-Size, на седалката до шофьора и Top-Tether за външните задни седалки
сл.код
Стандартен покрив
сл.код
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Оборудване
Предни седалки с ръчно регулиране
по дължина, височина и наклон на облегалката, подглавника и височината на
колана
Падаща, делима в съотношение 40:60
облегалка на задната седалка
Триточкови колани за предните седалки
Алуминиеви джанти 8.0J x 19
дизайн с пет лъча с гуми 235/55 R19 (предни) 255/50 R19 (задни)
Подгряване на предните седалки
Ел. отваряне и затваряне на багажника
Swerve assist and turn assist
- Системата подпомага водача при маневра за избягване на евентуален сблъсък,
променяйки траекторията на автомобила, посредством специфично задействане
на спирачната система и използване на минимален въртящ момент на кормилно
Термозащитно предно стъкло,
тонирано в зелено
Защита за деца
Чрез електрическо заключване на вратите.
Централно заключване
- с дистанционно управление - без SAFELOCK
Термозащитни задно и странични стъкла,
тонирани в зелено Задно стъкло подгряване и таймер
Вътрешно огледало за обратно виждане
с бленда
Въздушни възглавници за водача и пътника
до него с функция за деактивиране
Пакет "Гланц"
Лайстни около прозорците в алуминий
сл.код
сл.код
сл.код
сл.код
сл.код
Декоративни елементи в черно
Подглавници за предните седалки
с ръчно регулиране
сл.код
Странична въздушна възглавница
Тип "завеса" за предните седалки, във взаимодействие с основната предна
въздушна възглавница.
Комфортен подлакътник
между предните седалки регулиране по дължина и наклон
сл.код
Външни огледала в цвета на автомобила
Lane departure warning
- активен при скорост от 60 км/ч до 250 км/ч; - по желание от страна на водача е
възможно допълнително активиране на вибрация на волана

Оферта от 09.01.2023

Оборудване
Тапицерия на тавана с плат,
в цвят steel grey
Външни огледала с ел. регулиране
- с подгряване и вградени LED мигачи - Включва подгряване на дюзите на
предното стъкло
сл.код
Кабел за зареждане, Mode 3, тип 2 3 32А
за публични зарядни станции
Електронен имобилайзер
Извод, 12V
сл.код
Digital instrument cluster за водача
С 10.25" дисплей, с програма за ефективност и функция attention assist
Индикация за спадане на налягането в
гумите
сл.код
сл.код
сл.код
сл.код
сл.код
LED светлини
- LED къси, дълги и дневни светлини; - функция за шофиране при лоши
метеорологични условия (мъгла, дъжд, сняг).
Audi pre sense front
- предупреждение (базирано на информация от предната камера) за завиващи
или спиращи автомобили, велосипедисти и пресичащи пешеходци (автомобили
при скорост до 200 км/ч, пешеходци и велосипедисти до 85 км/ч). Системата е
активна при
Cruise control включително Speed limiter
- cruise control - поддържа постоянно желаната скорост от 20 до 200 км/ч; - speed
limiter - подпомага водача да не надвишава зададената от него максимална
скорост от 30 до 200 км/ч.
LED задни светлини
сл.код
Сл.код
сл.код
MMI
Функция Park Distance Control
За задната част на автомобила - включително Cruise Control System
Safety package
Интериор със стандартни седалки
в черен плат
Допълнителни LED дневни светлини
с автоматичен контрол на фаровете и "coming home/leaving home" функция
сл.код
сл.код
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Оборудване
Предупреждение за непоставен колан
- акустично и оптично - на предните и задните места
Audi Sound System
- 6-канален усилвател - 8 високоговорителя с обща мощност 180W
Bluetooth interface
сл.код
сл.код
сл.код
сл.код
сл.код
сл.код
сл.код
сл.код
AudiConnect remote&control for MMI basic
- Възможност за дистанционно управление на зареждането на автомобила и
контрол н температурата в купето
сл.код
сл.код
сл.код
сл.код
сл.код
сл.код
Линия "Basic"
сл.код
сл.код
сл.код
сл.код
Комфортна стационарна климатизация
- охлажда или затопля купето, ако е необходимо, преди пътуване за перфектен
климатичен комфорт от момента на влизане в автомобила. Може да бъде
програмирана или активирана в MMI или чрез приложение за смартфон,
независ
сл.код
сл.код
сл.код
Акцентни повърхности в Matte Black
сл.код
сл.код
сл.код
сл.код
On-board charger
макс. 11 kW
сл.код
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Оборудване
сл.код
сл.код
сл.код
сл.код
Салон с плат "Index"
-Централна част на седалките в плат "Index", черно/сребристо -Странична част на
седалките,подглавници централен подлакътник (ако е поръчан) в черно
сл.код
сл.код
сл.код
Стандартни предни седалки
СЛ.КОД
сл.код
сл.код
сл.код
Дигитален радиоприемник
сл.код
сл.код
сл.код
сл.код
сл.код
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Допълнително
оборудване
Ел. отваряне и затваряне на багажника
включително сензорно отваряне на товарния отсек (при
комбинация с "Advance Key")

BGN 1 112,-

Advanced Key
- безключово централно заключване и запалване - при
допълнителна поръчка на електрически багажник,
включва сензорно отваряне и затваряне на багажника

BGN 1 068,-

Алуминиеви джанти 8.0J|9.0J x 20
дизайн Y-style с пет лъча, Graphite gray полирани, с гуми
235/50|255/45

BGN 1 930,-

Вътрешен конектор тип E/F
за e-tron charging system compact -дължина 1.6 м, 10 A за
зареждане в домашни условия.

BGN 0,-

Кабел за зареждане
за е-tron charging system, CEE 16A, 400V

BGN 0,-

SONOS premium sound system
- 10 високоговорителя, включително централен
високоговорител и субуфер с обща мощност 580 W
сл. код

BGN 0,-

Audi connect Remote & Control
Свързване на автомобила със смартфон чрез myAudi.
Използвайки приложението позволява дистанционно
включване/ изключване на зареждане, стационарна
климатизация, климатична система.

BGN 0,-

Брони в цвета на автомобила
Audi connect Navigation & Infotainment +
В допълнение към Audi connect Navigation & Infotainment:
- Сателитна навигация - Онлайн навигационна дестинация
- Онлайн гласово въвеждане - Онлайн информация за
трафика плюс - high-detail 3D city view - Online radio
Charging clip
- удобна стойка за стена на зарядното устройство
"compact" - възможност за заключване на зарядното
устройство.
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BGN 930,-

BGN 569,BGN 0,-

BGN 272,-

e-tron charging system "compact"
Взависимост от специфичните за пазара характеристики
на електрическата мрежа е възможен капацитет на
зареждане до до 11 kW за 3-фазна електрическа мрежа и
7,4 kW за еднофазна електрическа мрежа Мощността на
зареждане може да се превключва ръчно ежду 100% и
50%. За бързо зареждане се използва индустриален
контакт.

BGN 1 477,-

S line Interior с предни спортни седалки
в комбинация от плат "Puls"/mono.pur 550 в черно с
шевове в rock gray -Акцентни повърхности в High Gloss
Black - Салон с изкуствена кожа / плат "Puls" с надпис S Алуминиева оптика в интериора - Пакет амбиентно
осветление - Предни спортни седалки - Лайстни на
праговете на вратите с надпис "S", осветени - Декоративни
елементи в интериора matt brushed dark aluminum Волан с хромирани акценти, "S" лого и странични части в
перфорирана кожа с контрастни шевове - Тапицерия на
тавана в черен цвят

BGN 4 500,-

Допълнително
оборудване
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Matrix LED светлини
- Matrix LED предни светлини с четири дигитални контура
за дневни светлини, които могат да бъдат променяни по
всяко време чрез MMI ( при спряло превозно средство), с
динамични мигачи -LED задни светлини, динамични
мигачи, бяла светлина при включване на задна предавка прецизно затъмняване на насрещния трафик (детайлно
затъмняване на зона) - функция за шофиране при лоши
метеорологични условия - маневрена функцияспецифично осветява на зоната пред автомобила при
включена задна предавка - разширен светлинен лъч при
шофиране с висока скорост -Coming/Leaving Home
анимации -Система за почистване на фаровете

BGN 2 563,-

Пакет "S line Exterior"
- Брони S line в контрастен цвят Manhattan gray В
комбинация с Pebble grey;Glacier white metallic; Mythos
black metallic или Navarra blue metallic е изпълнимо
брони в цвета на купето.

BGN 3 177,-

Пакет "Smartphone"
Свързване на смартфон с автомобила. Информацията от
смартфона се прехвърля чрез USB директно на MMI
дисплея. - Извод 12 V, 2 x USB тип C (за зареждане на
задните места) - Bluetooth interface

BGN 1 397,-

Dynamic package Plus
-Комфортно окачване с възможност за регулиране на
амортисьорите - 5mm намален просвет при задна ос в
сравнение със стандартно окачване - Progressive steering Audi Drive Select - позволява на водача да регулира
характеристиките на автомобила, като избира един от
наличните режими чрез отделен контролен елемент и чрез
MMI power steering assistance, характеристики на
двигателя, контрол на динамиката на автомобила и др.
Режим „ individual“позволява да се комбинират
индивидуално настройките за всяка система Режим
"eﬃciency" позволява да се настроят системите за
оптимално пестене на енергия. Налични режими са: · auto
· comfort · dynamic · eﬃciency · individual

BGN 3 135,-

Пакет "Comfort"
- външни огледала с проекционно лого - вътрешно
огледало за обратно виждане - външни огледала с
електрическо регулиране и подгряване, функция
прибиране и автоматична бленда, с вградени LED мигачи/ включва подгряване на дюзите на предното
стъкло/. С превключване на задна предавка огледалото от
страната на пътника променя ъгълът си надолу като
осигурява на водача по-добра видимост - лумбални опори
на предните седалки с електрическо регулиране

BGN 1 895,-

Пакет "Air Conditioning"
- Комфортна стационарна климатизация затопля и
охлажда купето до желаната температура; - 3-зонален
климатроник - електронно регулиращ температурата на
въздуха, дебита и разпределението в купето. Осигуряващ
желаната температура за шофьора, пътника до него и на
пасажерите на задната седалка. Допълнителен бутон
"Размразяване" спомага за бързото и ефективно
премахване конденз и лед на предното и странични
стъкла. Филтърът за премахване на миризми и прахови
частици спомага допълнително комфортът по време на
пътуване. Управление през MMI или със smartphone чрез
приложението myAudi.

BGN 1 339,-

Допълнително
оборудване
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Навигационна система MMI Plus MMI Touch
-Система за разпознаване на пътни знаци - Навигационна
система MMI Plus с MMI Touch - Audi virtual cockpit с
10.25" осигурява цялостна информация за състоянието на
автомобила(скоростомер температура, оставащ заряд и
др.) - Възможност за избор на визии на дисплея " Classic" и
"Sport" - Управление и чрез мултифункционален волан Навигационна система с 10.1" MMI touch диплей (1,540 ×
720) - 3D изображения -Personal route assistance- с
активиране на мониторинга за трафика по често
използван маршрут предлага бърза прекалкулация за
оптимално достигане до желаната дестинация, ако
системата изчисли закъснение над 5 минути -MMI search:
разпознаване на ръкопис и улеснен zoom на дисплеят детайлна пътна информация,алтернативни маршрути,
възможност за добавяне на 10 обекта по маршрута
Интернет свързаността се извършва чрез SIM карта,
вградена в автомобила. След третата година услугите на
Audi connect services се предлагат срещу доплащане
Услуги,изискващи допълнителен streaming като online
radio и hybrid radio, както и Wi-Fi hotspot не са включени в
пакета и изискват допълнително доплащане. Информация
може да бъде намерена на www.audi.de/connect. Услугите
на Audi connect services работят спрямо системните
ограничения, специфични за всяка държава.

BGN 4 186,-

Assistance package Plus
- Камера за обратно виждане - Parking system plus Adaptive Cruise Control със скоростоограничител

BGN 2 247,-

Пакет "Отделения за вещи"
- Mрежи на гърба на предните седалки - Поставки за чаши
в задния централен подлакътник (ако е поръчан) - Мрежа
в багажното отделение - 12 V букса в багажника

BGN 499,-

Задно и странични стъкла затъмнени
след B-колоната

BGN 908,-

Пакет контурно амбиентно осветление
- многоцветна настройка - LED осветление на тавана
отпред и отзад - Осветено багажно отделение - Осветени
огледала за шофьора и пасажера до него - Амбиентно
осветление в предни и задни врати - Вградено осветление
в долната част на предните врати - Осветено отделение за
съхранение на вещи в предна централна конзола Контурно осветление на таблото

BGN 227,-

Пакет "Comfort"
Съдържа: - Комфортен подлакътник (6E3) Изисква
поръчката на: - Пакет "Comfort" (PYA) - Пакет "Air
Conditioning" (PYC) - Ел. отваряне и затваряне на
багажника - Пакет "Assistance package" (PYK)

BGN 0,-

Пакет "Technology"
Изисква поръчката на: - Навигационна система - MMI Plus
с MMI touch - Matrix LED светлини

BGN 0,-

сл.код

BGN 0,-

сл.код

BGN 0,-

Технически данни
Двигател - тип

Ел. енергия

Мощност

0 кВт 0 к.с.

Работен обем на двигателя

0 куб. см

Трансмисия

Автоматик

Задвижване

задно задвижване

Брой на вратите

0

Брой на местата

5

Комбиниран разход на гориво ()

165,00 null

Емисии на въглероден диоксид (CO₂)
комбинирано

0 г/км

Емисии на азотен оксид

0,0000 г/км

Номер на рама

WAUZZZFZ2NP027364

Дилър
Порше София Запад
бул. Европа №447
1331 София
+359 2 81 28 400
audi_soﬁa@porschebulgaria.bg
https://www.porschesoﬁazapad.bg
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