
 

AUDI e-tron Sportback S Line 55 quattro 300 kW 

Գույնը՝ Կապույտ մետալիկ (Plasma Blue Metallic) 

Սրահի գույնը՝ սև 

Շարժիչը՝ երկու էլեկտրական շարժիչներ, գումարային 30-րոպեանոց առավելագույն հզորությունը՝ 165 կՎտ (225 ձ․ուժ)  

Քարշակը՝ լիաքարշակ Audi Quattro 

Անվահեծերը՝ դյուրաձույլ, «Audi Sport» GmBH, «5 կրկնակի ճաղերով եզրեր» դիզայն, անփայլ տիտանե մոխրագույն, փայլեցված,  
                          չափսը՝ 9,0 J x 20”, 255/50 R20 անվադողերով  

Արագացում 0-100 կմ/ժ՝ 5.7վ 

Առավելագույն արագություն՝  200 կմ/ժ (էլ. սահմանափակում) 

Էներգիայի սպառում՝  20.6-22.7 կՎտ/ժ /100 կմ  

Համալրում 

Արտաքին հարդարման S Line փաթեթ Exterior S Line package 

Սպորտային S Line փաթեթ S Line Sports package 

Կաշվեպատ բազմաֆունկցիոնալ ղեկանիվ, երկճաղ, ենթաղեկային 

փոխարկիչներով, հարթահատակ 

Leather-wrapped multi-functional steering wheel, double-spoke, with 

shifting paddles, flat-bottomed 

Համայնապատկերային տանիք Panoramic glass sunroof  

Դիմացի սպորտ պլյուս նստատեղեր  Sport seats plus in front 

Դիմացի նստատեղերի տաքացում Seat heaters in front 

Սրահի հետհայացքի հայելին՝ ինքնամգեցվող, առանց շրջանակի  Auto-dimming interior rear-view mirror, frameless 

Հետհայացքի արտաքին հայելիները՝ էլեկտրակառավարվող, 

տաքացվող, ծալվող, երկու կողմերում ինքնամգեցվող, 

կարգավորումների հիշողության ֆունկցիայով 

Exterior mirrors power-adjustable, heated and power-folding, auto-

dimming on both sides, with memory feature 

Դեկորատիվ ներդիրներ՝ մուգ անփայլ ալյումին Decorative inserts in dark matte aluminum  

Դիմացի հարմարավետ արմնկակալ Comfort center armrest in front 

Վթարային արգելակման Audi pre sense front համակարգ Audi pre sense front (emergency braking system) 

Վարորդի օժանդակ համակարգերի «Քաղաքային» փաթեթ “City” assistance package 

Կենտրոնական վահանակի և սրահի ներքևի բաղադրիչների 

երեսպատում արհեստական կաշվով 
Central console and lower interior parts in leatherette 

Ծրագրավորվող արագության սահմանափակիչ Programmable speed limiter 

4-զոնաներով կլիմատ կոնտրոլ 4-zone climate control 

Հարմարավետ տաքացուցիչ Comfort heater  

Երկու USB միացման հնարավորություն հետևում՝ լիցքավորման 

ֆունկցիայով 
2 USB ports in the rear with charging function 

360° տեսախցիկներ 360° cameras 

Ցուցիչների էլեկտրոնային վահանակ Audi virtual cockpit 

Audi ձայնային համակարգ Audi sound system 

Audi երաժշտական ինտերֆեյս Audi music interface  

Bluetooth ինտերֆեյս Bluetooth interface 

Audi սմարթֆոն ինտերֆեյս Audi smartphone interface  

Լիցքավորման մալուխի միացման երկու հատվածներ Second charging access  

Նստատեղերի երեսպատում «Valcona» կաշվով, հենակներին «S» 

դաջվածքով 
Seat upholstery in “Valcona” leather with embossed “S” 

e-tron compact լիցքավորիչ, պատին ամրացվելու հնարավորությամբ e-tron compact charger, with wall mount  

Դիմացի նստատեղերի էլեկտրակառավարում, վարորդի նստատեղի 

կարգավորումների հիշության ֆունկցիայով 
Front seats with power adjustment, with memory feature for the driver seat 

Կայանման օժանդակ համակարգ՝ առջևի և հետևի ցուցիչներով Parking aid plus  

Հարմարավետ բանալի՝ բեռնախցիկի սենսորային բացման/փակման 

հնարավորությամբ 
Comfort key with sensor-controlled luggage compartment release  

Դռների ինքնափակման համակարգ Power-latching for the doors 

Դիմացի մատրիցային լուսադիոդային լուսարձակներ, հետևի 

լուսադիոդային լապտերներ 
Matrix LED headlights, LED tail lights 

Ադապտիվ պնևմատիկ կախոց, սպորտային տարբերակ Adaptive air suspension 

Սրահի լուսավորման հարամարվետ փաթեթ, գույների ընտրության 

հնարավորությամբ 
Ambient lighting package plus  

Կառավարման կոճակները սև ապակուց, շոշափելի հետադարձ 

կապով, ընդարձակված ալյումինե հարդարմամբ 

Operating buttons in black glass look, with haptic feedback and extended 

aluminum furnishing 

Audi տարբերանշանի պրոեկցիա դռների տակից Audi logo projection from under the doors  

Ներկառուցված 22 կՎտ լիցքավորման համակարգ, մալուխով On-board charger system 22 kWt with charging cable 

Կոմպակտ պահեստային անիվ, գործիքների լրակազմ և ամբարձիչ Collapsible spare tire, tool kit and jack  

Ներկայացված ավտոմեքենայի նախնական արժեքը՝ 53.800.000 ՀՀ դրամ   

 


