AUDI A4 Sedan 35 TFSI S-tronic
Գույնը՝ Մուգ Կապույտ մետալիկ (Navarra Blue Metallic)
Սրահի գույնը՝ Սև
Շարժիչը՝ 4 մխ, բենզինային, տուրբոմղված, 2.0 լ, 110 կՎտ (150 ձ.ուժ)
Փոխանցման տուփը՝ ռոբոտացված S-tronic, 7 փոխանցումներով
Քարշակը՝ առջևի քարշակ
Անվահեծերը՝ Ձուլվածք, դինամիկ դիզայնով «10-ճաղեր», չափսը՝ 8,0 J x 18”, 245/40 R18 անվադողերով
Արագացում 0-100 կմ/ժ՝ 8.9վ
Առավելագույն արագություն՝ 225 կմ/ժ (էլ. սահմանափակում)
Վառելիքի ծախսը՝ 7.1-7.5 լ/100 կմ (քաղաքային ցիկլ), 4․6-5․1 լ/100 կմ (մայրուղի), 5.5-6.0 լ/100 կմ (խառը ցիկլ)
Հեռակառավարման բանալի

Համալրում
Remote control key

Արտաքին հարդարման սպորտային S Line փաթեթ

S Line exterior styling package

Արտաքին հարդարման փայլուն փաթեթ
Դիմացի լուսադիոդային լուսարձակներ՝ ցերեկային
ընթացային լույսերով, լուսադիոդային հետևի լապտերներ
Փափուկ հիբրիդ տեխնոլոգիա
Արագության սահմանափակման հնարավորությամբ կռուիզկոնտրոլ համակարգ
Սրահի հետհայացքի հայելին՝ ինքնամգեցվող, առանց
շրջանակի
Հետհայացքի արտաքին հայելիները՝ էլեկտրակառավարվող,
տաքացվող, ծալվող, երկու կողմերում ինքնամգեցվող
Սրահի լուսավորության հարմարավետ փաթեթ՝ գույների
ընտրության հնարավորությամբ
Վարորդի ինֆորմացիոն համակարգ՝ գունավոր դիսպլեյով
Դիմացի ստանդարտ նստատեղեր՝ վարորդի նստատեղի
էլեկտրակառան կառավարմամբ, հենակներում հենարանային
հատվածի 4-ուղղություններով կարգավորմամբ
Նստատեղերի երեսպատում «Index» կտորով
Դիմացի նստատեղերի տաքացում
Կաշվեպատ, տաքացվող, եռաթև բազմաֆունկցիոնալ ղեկանիվ,
ենթաղեկային փոխարկիչներով
Դիմացի կենտրոնական հարմարավետ արմնկակալ
Առանձնացված ծալվող հետևի նստարանի հենակ
Մեքենայի գլորման կանխարգելիչ համակարգ
Բեռնախցիկի ծածկոցը՝ ավտոմատ բացվող
Կայանման օժանդակ համակարգ՝ դիմացի և հետևի
ցուցիչներով
Հետհայացքի տեսախցիկ
Անվադողերի ճնշման հսկիչ համակարգ
Ամրակապվելու վերաբերյալ հիշեցնող համակարգ
Bluetooth ինտերֆեյս՝ բջջային հեռախոսի միացման համար
MMI Radio Plus մուլտիմեդիա համակարգ
Audi սմարթֆոն ինտերֆեյս
3 զոնաներով կլիմատ-կոնտրոլ համակարգ
Audi աուդիոհամակարգ
Դեկորատիվ ներդիրներ՝ արծաթագույն պլաստիկ
Ուղեբեռի պահեստավորման փաթեթ
Դիմացի դռների շեմերի ներդիրներ՝ ալյումինից
Կոմպակտ պահեստային անիվ
Գործիքների լրակազմ և ամբարձիչ
Առաջին բուժօգնության լրակազմ, ներառյալ վթարային
կանգառի եռանկյունի և լուսանդրադարձնող ժիլետներ
Վարման ռեժիմի ընտրություն
Մեքենայի առջևի հատակային հատվածի լրացուցիչ
պաշպտանություն

High-gloss styling package
LED headlights with separate daytime running light, LED tail lights
Mild hybrid technology
Cruise-control system with speed limiter
Auto-dimming interior rearview mirror, frameless
Exterior mirrors power-adjustable, heated and folding, auto-dimming
on both sides
Ambient lighting package for the interior, multi-color
Driver information system display with color display
Standard seats in front with electrical adjustment for the driver seat,
4-way lumbar support for the front seats
Seat upholstery in fabric “Index”
Front seats, separately heated
Leather-wrapped heated steering wheel, 3-spoke, with multi-function
Plus and shifting paddles
Comfort center armrest in front
Split-folding rear seat backrest
Hold-assist
Luggage compartment lid, automatically opening
Parking aid Plus
Rear-view camera
Tire pressure monitoring system
Seat belt reminder
Bluetooth interface
MMI Radio Plus
Audi smartphone interface
3-zone climate-control system
Audi sound system
Decorative inserts in Silver Gray Diamond Paint
Storage and luggage compartment package
Scuff plates with aluminum inserts in front
Space-saving spare wheel
Tool kit and jack
First aid kit with warning triangle and safety vests
Audi drive select
Additional front underbody guard
Առաջարկվող ավտոմեքենայի գինը՝ 24,700,000 ՀՀ դրամ։

