AUDI A7 55 TFSI quattro S-tronic
Գույնը՝ Մոխրագույն մետալիկ

Color: Vesuvius Gray Metallic

Սրահի գույնը՝ դարչնագույն-դարչնագույն-սև

Interior color: brown-brown-black

Շարժիչը՝ 6 մխ, բենզինային, 3.0 լ, 250 կՎտ (340 ձ.ուժ)

Engine: V6, gasoline, 3.0 L, 250 kWt (340PS)

Փոխանցման տուփը՝ 7 աստիճան S-tronic

Gearbox: 7-speed S-tronic

Քարշակը՝ լիաքարշակ, Audi quattro` ultra տեխնալոգիայով

Drivetrain: AWD Audi quattro: with ultra technology

Արագացում 0-100 կմ/ժ՝ 5.3վ

Acceleration 0-100 km/h: 5,3 sec

Առավելագույն արագություն՝ 250 կմ/ժ (էլ. սահմանափակում)

Top speed: 250 km/h (electrically limited)

Վառելիքի ծախսը՝ 9.1-9.3 լ/100 կմ (քաղաքային ցիկլ)

Fuel consumption: 9.1-9.3 l/100 km (urban cycle)

Համալրում
Անվահեծերը՝ դյուրաձույլ, «5 դինամիկ թև» դիզայն, չափսը՝ 8,5 J x
19”, 245/45 R19 անվադողերով
Ցերեկային ընթացային լույսեր
HD Matrix լուսադիոդային լուսարձակներ, լուսադիոդային հետևի
լապտերներ, ներառյալ շրջադարձի դինամիկ ցուցիչներ և բարձր
ճնշմամբ լուսարձակների լվացման համակարգ
Կենտրոնական փականի սենսորային բացման/փակման
հնարավորություն, բեռնախցիկի ծածկոցի էլեկտրական և ոտքի
շարժումով բացման/փակման հնարավորություն
Էլեկտրակառավարվող, տաքացվող և ծալվող արտաքին
հայելիներ՝ հիշողության ֆունկցիայով
Առջևի և հետևի գորգիկներ
Անհատական կոնտուրային դիմացի նստատեղեր`
էլեկտրակառավարմամբ և հիշողության ֆունկցիայով
Ետևի նստատեղերի ծալվող հենակներ (2+1 հետևի նստատեղեր)
Նստատեղերի երեսպատում Valcona կաշվով
Դիմացի և հետևի նստատեղերի տաքացում
Դիմացի կենտրոնական հարմարավետ արմնկակալ
Կաշվեպատ, բազմաֆունկցիոնալ սպորտային ղեկանիվ՝
ենթաղեկային փոխարկիչներով
Դեկորատիվ ներդիրներ՝ բնական ընկուզենու փայտից
Սրահի առաստաղի երեսպատում սև կտորով
Արևից պաշտպանող վարագույրիկ
Վարորդի և դիմացի ուղևորի արևիկները կարգավորվող
4 զոնաներով կլիմատ-կոնտրոլ համակարգ
Կայանմանը օժանդակող համակարգ՝ առջևի և հետևի
ցուցիչներով
Հետադարձ ընթացքի տեսախցիկ
Ուրվագծային/Շրջապատող լուսավորության փաթեթ՝ 5 բազային
և 11 անհատական գույների ընտրության հնարավորությամբ
Դռների ինքնափակման համակարգ
Audi sound system ձայնային համակարգ
Bluetooth ինտերֆեյս՝ բջջային հեռախոսի միացման համար
MMI Radio Plus մուլտիմեդիա համակարգ, MMI Touch սենսորային կառավարման դիսպլեյ՝ շոշափելի հետադարձ կապով
Անվադողերի ճնշման հսկիչ համակարգ
Հակաառևանգման անվային բոլտեր՝ ամրացման ձգության
կարգավորումով
Գործիքների լրակազմ և ամբարձիչ
Կոմպակտ պահեստային անիվ
Մեծացված ծավալի վառելիքի բաք
Փափուկ հիբրիդի տեխնոլոգիա
Audi drive select վարման ռեժիմի ընտրության համակարգ
Հետևի էլեկտրական սպոյլեր
Ստարտ/Ստոպ համակարգ
Կռուիզ-կոնտրոլ համակարգ՝ արագության սահմանափակման
հնարավորությամբ

Specification
Alloy wheels, “5-arm dynamic style”, 8,5 J x 19”, with 245/45 R19 tires
Separate daytime running lights
HD Matrix LED headlights, LED rear combination lights, including front
and rear dynamic turn indicators and high pressure headlamp washer
system
Comfort key with sensor-controlled door locks and luggage comp.
release
Exterior mirrors power-adjustable, heated and power-folding, with
memory function
Floor mats in front and rear
Individual contour front seats, power adjustable, with memory feature
Folding rear bench seat (rear seats: 2+1-seater)
Seats upholstery in Valcona leather
Seat heaters in front and rear
Comfort center armrest in front
Leather-wrapped multi-function sports steering wheel with shift paddles
Decorative inserts in Natural Burr Walnut
Headliner in Black fabric
Sunshade
Sun visor on driver and front passenger side, retractable
4-zone climate control system
Parking aid Plus
Rear view camera system
Contour/Ambient Lighting package, multi-color
Power latching for the doors
Audi sound system
Bluetooth interface
MMI Radio Plus with MMI Touch response
Tire pressure monitoring system
Anti-theft wheel bolts and loose wheel warning
Tool kit and jack
Space-saving spare wheel
Fuel tank with increased volume
Mild hybrid
Audi drive select
Electric rear spoiler
Start/Stop system
Cruise-control system with speed limiter
Ներկայացված ավտոմեքենայի գինը՝ 38,200.000 ՀՀ դրամ

«Ամերիա Ավտովարկ»-ով գնելու դեպքում ամսական վճարը՝ 650,000 ՀՀ դրամ

