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:כולל המכונית מחיר
 ● אויר כריות 6 ● תנועה שולל ● חכם מפתח ● קפיץ מפתח+מקורי שלט ● מרכזית נעילה ● חשמליות מראות ● חשמליים חלונות 4

  רזרבי גלגל ● קדמיים ערפל פנסי ● 235/60R18 צמיגים עם V זרועות 5 בעיצוב אלומיניום חישוקי ● ABS, EBD, ESP, BAS מערכות
Open שמש גג ● חום מבודדות שמשות ● רדיו שולט מכני-אלקטרו הגה ● מתנפח Sky ● תינוק לכסא אחוריים עוגנים ISOFIX ● משענת 

  אחד אזור אקלים בקרת ● רדיו שולט הגה ● רמקולים 8 עם SD וכרטיסי CD נגן צבעוני "6.5 מסך עם Concert שמע מערכת ● לנהג יד
  מתכוונן נהג מושב ● משולב עור ריפודי ● מלפנים הבטיחות לחגורות התראה זמזם ● מעור הילוכים וידית הגה ● טמפרטורה חיישן עם

  פונקצית כולל מכני-אלקטרו חניה בלם ● לגג אלומיניום מסילות ● וגשם אור חיישני ● הקדמיים למושבים חשמלית גב תמיכת ● חשמלית
Audi hold assist ●מערכתStart & Stop ● מראה ● אגוז עץ דיפוני ● שיוט בקרת מערכת ● מתפצלים/מתקפלים אחוריים מושבים Audi hold assist ●מערכתStart & Stop ● מראה ● אגוז עץ דיפוני ● שיוט בקרת מערכת ● מתפצלים/מתקפלים אחוריים מושבים 

 ● ולגיר למנוע נוסף מיגון ● דרך מחשב ● אחוריים חניה חיישני ● בצמיגים אויר לחץ בקרת ● מטען לתא רשת ● מתכהה פנימית
חכם מפתח ● לאחור פתחים עם אזורים 3 אקלים בקרת מקורית ● Bluetooth דיבורית

  
  למושבים חשמלי כוונון ● מילאנו עור ריפודי ● וטיפטרוניק רדיו שולט הגה :כולל המכונית מחיר ,בלבד quattroFSIT0.3 בדגמי ,בנוסף

הקדמיים

quattroFSIT0.2– 900,39₪ לדגמי Luxury חבילת

 ● 235/55R19 צמיגים עם זרועות 5 בעיצוב 19" חישוק ● אחוריים LED ופנסי יום תאורת עם קסנון פנסי ● חשמליים קדמיים מושבים
  ● המטען לתא חשמלית וסגירה פתיחה ● ויזואלי חיווי עם ואחוריים קדמיים חנייה חיישני ● חשמליות מתקפלות מראות ● כהים חלונות
.הרכב בצבע פגושים

  
quattroFSIT0.2– 900,39₪ לדגמי ספורט חבילת

  חשמלי כוונון ● S-line דלת ספי ● שחורה תקרה ● מבריק אלומיניום דיפוני ● כהות שמשות ● ספורט כסאות ● 255/45R20 צמיגים
  מתקפלות מראות ● אלקנטרה משולב עור ריפודי ● זרועות 3 ספורט הגה ● ואחוריים קדמיים LED עם קסנון פנסי ●הקדמיים למושבים
.חשמלית

מ"המחירים כוללים מע● ח .ל.ט●  01.09.2012מיום  029מחירון ● מ "מפיון מוטורס בע'צ
מ"ק 100 -צריכת דלק ממוצעת בליטרים לדגם

עירוני                         בינעירוני
מדד זיהום אויר

2.0TDI q6.85.69

2.0T FSI q9.66.910

3.0TFSI q11.46.913
70/156/EEC

315,000323,000356,500  ₪ -מחיר המכונית ב
4,5494,5494,549  ₪ -מחיר אגרת רישוי ב

  ₪ ________________ -מחיר הרכב בתצוגה 
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