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e-tron Sportback - אבזור

Audi e-tron Sportbackדגם
55 Advanced

תפעול  

מערכת MMI Radio Plus הכולל מסך עליון בגודל "10.1
ממשק MMI Touch עם מסך בגודל "8.6

Audi Virtual Cockpit Plus עם מסך צבעוני בגודל "12.3

 MMI NAV Plus מערכת ניווט מלאה במששק מתקדם
Audi Smartphone Interface

Audi Virtual Cockpit Plus

Audi Sound System מערכת שמע
Bluetooth ממשק

)Mode 3( כבל טעינה לעמדות ציבוריות

בטיחות

בקרת שיוט אדפטיבית
Audi Active Lane Assist - בקרה אקטיבית לסטייה מנתיב

Audi Side Assist - מערכת לזיהוי שטח מת

Audi Pre Sense Rear

מצלמה חניה אחורית
חיישני חניה קדמיים ואחוריים עם חיווי ויזואלי

חיווי התראת ירידת לחץ אוויר בצמיגים
Cross Traffic Assistant

פנסי Matrix LED עם עיצוב ואיתות דינאמי
פונקציית תאורת יום

גלגל חלופי לא מנופח + ערכת ניפוח

נוחות ועיצוב פנימי

מתלי אויר אדפטיביים
היגוי פרוגרסיבי

מראות חיצוניות מתכווננות, מתכהות ומתקפלות חשמלית עם חימום וזיכרונות
מושבים קדמיים מתכווננים חשמלית עם זיכרון )לנהג( ותמיכה לגב

הגה 4 זרועות עם שליטה על המולטימדיה ופקדי העברת הילוכים בציפוי עור
בקרת אקלים מפוצלת ל-2 איזורים

דלת תא מטען עם פתיחה וסגירה חשמלית
מפתח חכם )כניסה והתנעה ללא מפתח(

מראה פנימית מתכהה נגד סנוור ללא מסגרת
חבילת תאי איחסון

ריפוד עור מדגם משולב
דיפונים בגוון אפור גרפיט

חיפוי עור Leatherette בדשבורד ובידית הדלת
חבילת תאורה פנימית

משענת יד קדמית
ספי דלת בגימור אלומיניום

עיצוב חיצוני

חלון גג פנוראמי
שמשות אחוריות כהות

פסי גג מאלומיניום
High Gloss חבילת עיצוב חיצונית

מראות צד בצבע הרכב
255/50 R20 חישוקים בעיצוב 5 זרועות דינאמי בגוון אפור קונטרסטי עם צמיגי



בהזמנה מיוחדת יכול ויחולו שינויים במפרט המצוין לעיל.
תשומת לבך, מערכות העזר המותקנות ברכב נועדו לסייע לנהג אך הן פועלות בגבולות המערכת בלבד. נהג הרכב נדרש לנהוג באחריות ובתשומת הלב הנדרשים 
בעת נהיגה.ברכבים הכוללים ממשק Audi smartphone interface או Audi music interface – השימוש בממשק זה למכשירים תומכים בלבד, תלוי בגרסת 
הסמארטפון. אפשרות החיבור למערכות המולטימדיה והיקף השימוש בה תלויים ביצרני המכשיר הסלולרי ובאפליקציות השונות, ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או 

בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם.
האמור במסמך זה נכון ליום הדפסתו, עפ"י נתוני יצרן. יתכנו הבדלים בין התיאור, המידע, הנתונים והתמונות המובאים במסמך זה לבין הדגמים המשווקים על 
ידי החברה לרבות בהתאם לשינויים הנעשים על ידי היצרן מעת לעת. היצרן ו/או החברה רשאים לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר את המפורט במסמך זה לרבות 

מפרט הרכב בכל עת וללא הודעה מוקדמת. התמונות להמחשה בלבד. המפרט המחייב הוא המפרט בהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח.

*האבזור הנוסף בתוספת תשלום ועלול להשפיע על צריכת הדלק ודרגת זיהום 

Audi e-tron Sportbackדגם
55 Advanced

מרכב    

5מקומות ישיבה

מנוע    

quattro all-wheel driveהנעה

265 )360(הספק מירבי בקילוואט )כ״ס(
300 )408(הספק מירבי ב- KW במצב Boost )כ״ס(

)Nm( Boost 67.75מומנט במצב

מנוע חשמלי    

Lithium-ionסוג בטריה

KWh 95קיבולת סוללה )קוט״ש(

ביצועים  

200מהירות מירבית )קמ"ש(
5.7תאוצה 0-100 קמ"ש במצב Boost )שניות( 

kWh / 100 km 22.0–26.0צריכת חשמל )וואט שעה/ק״מ(

משקלים   

2,555משקל עצמי )ק"ג(
3,150משקל כולל )ק"ג(

1,800משקל מותר לגרירת גרור עם בלמים )ק"ג(
750משקל מותר לגרירת גרור ללא בלמים )ק"ג(

מידות   

4,901אורך )מ"מ(
1,935רוחב )מ"מ(
1,583גובה )מ"מ(

2,928מרחק סרנים )מ"מ(
615נפח תא מטען בליטר

e-tron Sportback - אבזור נוסף*

חבילת Luxury כוללת בנוסף את האבזור הבא:  

3D Sound עם 16 רמקולים בטכנולוגיית Bang & Olufsen מערכת שמע
Audi Music Interface למושבים האחוריים

Audi Phone Box

 360o מצלמת
חימום ואוורור למושבים הקדמיים

ספי דלת מוארים בגימור אלומיניום
R21 265/45 חישוק בעיצוב 5 זרועות טורבינה בגוון אפור קונטרסטי עם צמיגי



(*2834) *Audi לפרטים נוספים

*הנתונים הטכניים המצוינים במודעה זו התקבלו מיצרן הרכב ע"פ בדיקות מעבדה ובהתאם לרמת אבזור הרכב.

פירוט מערכות הבטיחות:
מצלמת רוורסכריות אוויר6

בקרת שיוט אדפטיביתבקרת סטייה מנתיב
חיישני חגורות בטיחותxבקרת סטייה מנתיב אקטיבית

בלימה אוטומטית בעת חירוםניטור מרחק מלפנים
זיהוי רכב דו-גלגליxזיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

זיהוי תמרורי תנועהxזיהוי הולכי רגל

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

103Audi e-tron Sportback 55 Advanced7

2007 / 46 / EG :נתוני היצרן עפ״י בדיקת מעבדה, תקן*
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי

)גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומות( התשס״ט 2009
יתכן פער בין צריכת החשמל בתנאי מעבדה לבין צריכת החשמל בפועל.

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום מזערי זיהום מירבי

מקרא:

מערכת מותקנת בדגם הרכב 

מערכת אופציונאלית להתקנה

x מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

0 1 2 3 4 5 6 7 רמת8
בטיחות
נמוכה

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת האבזור הבטיחותי:

דגם
נתוני צריכת חשמל

צריכת חשמל
 )וואט שעה/ק״מ(

טווח נסיעה חשמלית 
)ק״מ(
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