
A3 Sportback

(*2834) Audi לפרטים נוספים



A3 Sportback 35 TFSIA3 Sportback 35דגם
 TFSI S-Line

תפעול  
מערכת MMI Radio plus עם מסך מגע צבעוני 10.1

לוח מחוונים דיגיטאלי 10.25
מערכת שמע הכוללת 6 רמקולים 

Audi smartphone interface

Bluetooth ממשק
הגה 3 זרועות עם שליטה על המולטימדיה בתיפור עור

פקדי העברת הילוכים על גלגל ההגה
Start & Stop מערכת

בטיחות
6 כריות אוויר
בקרת שיוט

בקרה אקטיבית לסטייה מנתיב
Audi pre sense front - ניטור מרחק מלפנים ובלימה אוטומטית בעת חירום

הגבלת מהירות
Hold assist מערכת

חיישני חניה קדמיים ואחוריים
פנסי LED קדמיים

פנסי LED אחוריים עם איתות דינאמי
חיישני אור וגשם

חיווי התראת ירידת לחץ אויר בצמיגים
פונקציית תאורת יום

גלגל חלופי

נוחות ועיצוב פנימי   
היגוי אלקטרו מכני

שמשה קידמית מבודדת חום
כפתור התנעה

חבילת תאורה פנימית
משענת יד קדמית

משענת גב מתקפלת במושב האחורי
משענת גב מפוצלת ומתקפלת במושב האחורי

מושבי ספורט קדמיים עם ריפוד עור משולב
מראה פנימית מתכהה ללא מסגרת

מאפרה ומצת

עיצוב חיצוני   
בתי מראות צד בצבע הרכב

מראות צד מתחממות ומתכווננות חשמלית

ספי דלת מוארים בגימור אלומיניום עם לוגו ״S״

S-Line פגושי

205/55 R16 חישוקי “16 5 זרועות כפולות בעיצוב דינאמי עם צמיגים

225/45 R17 עם צמיגים Spoke חישוקי “17 5 זרועות מקבילות בעיצוב

A3 Sportback - אבזור

חבילת Sharp כוללת בנוסף את האבזור הבא:
גג שמש פנורמי

מערכת בקרת אקלים מפוצלת ל-2 אזורי שליטה
בקרת שיוט אדפטיבית

חבילת Luxury כוללת בנוסף את האבזור הבא:  
A3 35 TFSI עם צמיגים 225/45 לדגם parallel Spoke חישוקי 17” 5 זרועות בעיצוב

A3 S-Line חישוקי 18” 5 זרועות בעיצוב דינאמי עם צמיגים 225/40 לדגם

מפתח חכם

Side Assist

חבילת אחסון

A3 Sportback - אבזור נוסף*



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 

A3 Sportback 35 TFSI A3 Sportback 35 TFSIדגם
 S-Line

טכנולוגיה   
In-line 4-cylinder gasoline engine with direct injection, lambda control, 

knock control, turbocharging and exhaust gas turbocharging, mild hybrid 
electric vehicle (MHEV)

מרכב    

55מקומות ישיבה

מנוע ותיבת הילוכים  

קדמיתקדמיתהנעה
speed S-tronic7-speed S-tronic-7תיבת הילוכים

1,4981,498נפח מנוע )סמ"ק(
44מס' צילינדרים

25.51/1,500-3,50025.51/1,500-3,500מומנט מירבי )סל"ד/קג"מ(
110KW( /5,000-6,000150)110KW( /5,000-6,000(150הספק מירבי )סל"ד/כ"ס(

ביצועים  

224224מהירות מירבית )קמ"ש(
8.48.4תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות( 

6.06.1צריכת דלק בנסיעה עירונית )ל'/100 ק"מ(
4.04.1צריכת דלק בנסיעה חוץ עירונית )ל'/100 ק"מ(

4.74.8צריכת דלק בנסיעה משולבת )ל'/100 ק"מ(

משקלים   

1,3951,395משקל עצמי )ק"ג(
1,8701,870משקל כולל )ק"ג(

מידות   

4,3394,339אורך )מ"מ(
1,8161,816רוחב )מ"מ(
1,3911,391גובה )מ"מ(

2,6182,618מרחק סרנים )מ"מ(
5050קיבולת מיכל דלק )ליטר(

380380נפח תא מטען )ליטר(



תאריך הדפסה: 02.8.2020 (*2834) Audi לפרטים נוספים

פירוט מערכות הבטיחות:
מצלמת רוורסכריות אוויר6

בקרת שיוט אדפטיביתבקרת סטייה מנתיב
חיישני חגורות בטיחותבקרת סטייה מנתיב אקטיבית

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

xזיהוי הולכי רגלxזיהוי תמרורי תנועה

:Sharp פירוט מערכות הבטיחות ברכב עם חבילת
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"

xזיהוי הולכי רגלxזיהוי תמרורי תנועה

:Luxury פירוט מערכות הבטיחות ברכב עם חבילת
מצלמת רוורסכריות אוויר6

בקרת שיוט אדפטיביתבקרת סטייה מנתיב
חיישני חגורות בטיחותבקרת סטייה מנתיב אקטיבית

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

xזיהוי הולכי רגלxזיהוי תמרורי תנועה

דגם
צריכת דלק ממוצעת 
דרגתבליטרים ל-100 ק"מ

זיהום 
אויר בינעירוניעירוני

A3 Sportback 35 TFSI6.04.04
A3 Sportback S-Line 35 TFSI6.14.15

 A3 SB S-line 35 TFSI Comfort
package6.14.15

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
8YAAZGA3 Sportback 35 TFSI6
8YACZGA3 Sportback S-Line 35 TFSI5
8YACZGA3 SB S-line 35 TFSI Comfort package6

מקרא:

מערכת מותקנת בדגם הרכב 

מערכת אופציונאלית להתקנה

x מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

715/2007/EC :נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה, תקן
יתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.

0 1 2 3 4 5 6 7 רמת8
בטיחות
נמוכה

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת האבזור הבטיחותי:

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


