A3

Sportback

לפרטים נוספים *2834

A3 Sportback 1.5T

A3 Sportback 2.0T
Sport

A3 Sportback 2.0T
Design

טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי
הגה ספורט  3זרועות ,מולטיפנקשיין ,בתיפור עור



הגה ספורט  3זרועות ,מולטיפנקשיין ,בתיפור עור עם פקדי העברת הילוכים
® Audi drive select
מערכת Auto release












מערכות עזר לנהג
מחשב דרך







תאורת קסנון פלוס מלפנים







חיישני גשם ואור





מראה פנימית מתכהה





Audi Front assist







*Audi Lane assist







 7כריות אויר ,כולל כרית אוויר לברכי הנהג







בקרת בלימה אוטומטית







נקודות עיגון  ISOFIXעם אפשרות עיגון עליונה למושבים האחוריים







ראות ותאורה

בטיחות

*ברכבים מהמלאי הקיים ,בהם לא הותקנה מערכת  Audi Lane assistמקורית על ידי היצרן ,תותקן ברכב מערכת  Mobileye 630בהתקנה מקומית

עיצוב חיצוני
גימור אלומיניום מסביב לחלונות
שמשות מבודדות חום




שימשה קדמית אקוסטית
דיפוני כסף מיקרומטאליק












דיפוני אלומיניום Mistral



דיפונים בעיצוב  3Dבגוון אפור טיטניום



מראות צד בחיפוי בצבע הרכב







מראות צד מתכווננות ,מתחממות ומתקפלות חשמלית







אבזור ועיצוב פנימי
בקרת אקלים אלקטרונית בעלת שני אזורים
חבילת אלומיניום פנימית

















חבילת תאורת  LEDפנימית
תאורה במראות האיפור



משענת יד קדמית







חבילת תאי אחסון ותא מטען



ריפוד עור משולב עם בד



מושבים
ריפוד בד Rally



ריפוד בד Index



מושבים קדמיים עם כיוונון לגובה



מושבי ספורט קדמיים



מושבים קדמיים עם כיוונון לגובה ותמיכת ירך משתנה




מושב אחורי מתקפל מתפצל







מערכת  MMI radio plusעם מסך " 7צבעוני







מערכת שמע עם  8רמקולים



מערכות מידע ושמע

מערכת שמע  Audi sound systemעם  10רמקולים ומגבר 180W



חישוקי אלומיניום  5זרועות , 17",עם צמיגים 45/225 R17





חישוקים וצמיגים
חישוקי אלומיניום  5צלעות כוכב 16" ,עם צמיגים 55/205 R16



חישוקי אלומיניום  10צלעות בעיצוב טורבינה 17" ,עם צמיגים 45/225 R17



בקרת לחץ אויר בצמיגים







גלגל חלופי קטן מידות







חבילת  Sharpכוללת:
חישוק " (40/225 18") 45/225 R17למנוע   2.0Tחלון זכוכית פנורמי בגג  תאורה בטכנולוגיית  LEDמלפנים ומאחור  מפתח חכם
חבילת  Assistance Package Plusכוללת בנוסף:
בקרת שיוט אדפטיבית   Side Assist  Lane Assist חיישני חניה קדמיים ואחוריים  מחשב דרך צבעוני Traﬃc Jam assist 
* ברכישת חבילת  Assistance Package Plusלא תותקן מערכת Mobileye 630

A3 Sportback 1.5T

A3 Sportback 2.0T
Sport

A3 Sportback 2.0T
Design

מנוע ותיבת הילוכים
קדמית

קדמית

קדמית

הנעה

 7 S-tronicהילוכים

 7 S-tronicהילוכים

 7 S-tronicהילוכים

נפח מנוע )סמ"ק(

1498

1984

1984

מס' צילינדרים

4 cod

4

4

מומנט מירבי )סל"ד/קג"מ(

25.2/1,500-3,500

32.6/1500-4200

32.6/1,500-4,200

הספק מירבי )סל"ד/כ"ס(

150/5,000-6,000

190/4,200-6,000

190/4,200-6,000

תיבת הילוכים

ביצועים
מהירות מירבית )קמ"ש(

220

244

244

תאוצה  0-100קמ"ש )שניות(

8.2

6.8

6.8

צריכת דלק בנסיעה עירונית )ל' 100/ק"מ(

6.2

7.4

7.4

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

4.5

5

5

צריכת דלק בנסיעה משולבת )ל' 100/ק"מ(

5.1

5.9

5.9

משקלים
משקל עצמי )ק"ג(

1,315

1,390

1,390

משקל כולל )ק"ג(

1,800

1,875

1,875

מידות
אורך )מ"מ(

4,313

4,313

4,313

רוחב )מ"מ(

1,966

1,966

1,966

גובה )מ"מ(

1,426

1,426

1,426

מרחק סרנים )מ"מ(

2,637

2,637

2,637

קוטר סיבוב )מ'(

10.9

10.9

10.9

קיבולת מיכל דלק )ליטר(

50

50

50

נפח תא מטען )ליטר(

380

380

380

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.
אחריות מלאה לשלוש שנים ללא הגבלת ק"מ )בהתאם לתנאי תעודת אחריות( .המידע הנמסר בעלון זה הינו בעל אופי כללי בלבד.
 Audiוהיבואן שומרים לעצמם את הזכות לבצע שינויים במפרטים הטכניים מכל סיבה שהיא וללא הודעה מוקדמת .התמונות להמחשה
בלבד .בהתאם למחירון  058החל מה .01.01.18 -ט.ל.ח.

תיאור דגם

קוד דגם

A3 Sportback 1.5 TFSI
A3 Sportback 2.0 TFSI

רמת האבזור הבטיחותי
6
6

רמת האבזור הבטיחותי:
רמת
בטיחות
גבוהה

פירוט מערכות הבטיחות:
 7כריות אוויר

מצלמת רוורס

בקרת סטייה מנתיב
בקרת סטייה מנתיב אקטיבית
ניטור מרחק מלפנים
זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
זיהוי הולכי רגל

x

בקרת שיוט אדפטיבית
חיישני חגורות בטיחות
בלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי רכב דו-גלגלי
זיהוי תמרורי תנועה

0 1 2 3 4 5 6 7 8

מקרא:
מערכת מותקנת בדגם הרכב
מערכת אופציונאלית להתקנה
x

מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

פירוט מערכות הבטיחות ברכב הכולל חבילת :Assistance Package Plus
 7כריות אוויר

x

מצלמת רוורס

בקרת סטייה מנתיב
בקרת סטייה מנתיב אקטיבית
ניטור מרחק מלפנים
זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
זיהוי הולכי רגל

דגם
A3 Sportback 1.5 TFSI
A3 Sportback 2.0 TFSI

x
x
x

בקרת שיוט אדפטיבית
חיישני חגורות בטיחות
בלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי רכב דו-גלגלי
זיהוי תמרורי תנועה

צריכת דלק ממוצעת דרגת
בליטרים ל 100-ק"מ זיהום
בינעירוני אויר
עירוני
6
4.2
6.1
7
4.8
7.2

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

רמת
בטיחות
נמוכה

A3

Sportback

A3 Sportback
1.5 TFSI

A3 Sportback
2.0 TFSI
Sport/Design

הנעה

קידמית

קידמית

תיבת הילוכים

S tronic

S tronic

נפח מנוע (סמ"ק)

1,498

1,984

מומנט מירבי (סל"ד/קג"מ)

25.5/1,500-3,500

32.6/1,500-4,200

הספק מירבי (סל"ד/כ"ס)

150/5,000-6,000

190/4,200-6,000

מהירות מירבית (קמ"ש)

220

244

תאוצה  0-100קמ"ש (שניות)

8.2

6.8

קיבולת מיכל דלק (ליטר)

50

50

אבזור

חבילת אלומיניום פנימית
 7כריות אוויר ( 2קדמיות 2 ,צידיות 2 ,הגנות ראש מסוג וילון
וכרית ברך לנהג)

שקע  AUXו USB -לחיבור נגן חיצוני
מערכת מולטימדיה  MMIלשליטה על תפריטי הרכב
עם מסך צבעוני חשמלי נשלף "7
מערכת שמע עם  8רמקולים
דיבורית Bluetooth
מחשב דרך
הגה  3זרועות וידית הילוכים עם ציפוי עור
שליטה מגלגל ההגה על מערכת השמע ,מחשב הדרך
מערכת Start & Stop
מערכת בקרת אקלים אוטומטית מפוצלת לנהג ולנוסע
לצידו עם פתחי מיזוג לנוסעים מאחור
בלם יד חשמלי עם פונקצית Auto Hold

*Audi Lane Assist

פנסי קסנון קדמיים עם תאורת יום
מתג לניתוק כרית האוויר הקדמית בצד הנוסע
מושבים קדמיים מתכווננים לגובה
משענת מושב אחורי מתקפלת ומתפצלת ל40:60 -
מראות חיצוניות מתכווננות ומתקפלות חשמלית עם חימום
חישוקי אלומיניום בעיצוב  5-Spoke Starעם צמיגים 205/55 R16

*ברכבים מהמלאי הקיים ,בהם לא הותקנה מערכת  Audi Lane Assistמקורית על ידי יצרן ,תותקן ברכב מערכת  Mobileye 630בהתקנה מקומית

דגמי  A3 Sportback 2.0 TFSIכוללים בנוסף את האבזור הבא:
דיפוני אלומניום 3D

חבילת תאורה פנימית

הגה ספורט  3זרועות עם שליטה על מערכת המדיה ופקדי

מראה פנימית מתכהה
העברת הילוכים ,בתיפור עור
ברמת גימור  - Designחבילת תאי אחסון ,ריפוד עור תעשייתי משולב ,חישוקי אלומיניום בעיצוב  10-Spoke-Turbinעם צמיגים 225/45 R17
ברמת גימור  - Sportחישוקי אלומיניום בעיצוב  5-Armעם צמיגים 225/45 R17

חבילת  Sharpכוללת:

חלון גג פנוראמי פנסים קדמיים ואחוריים בטכנולוגיית  LEDמפתח חכם חישוקי אלומיניום בעיצוב  ,5-twin-Spokeעם צמיגים
 225/45 R17לדגם  1.5Tחישוקי אלומיניום בעיצוב  ,10-V-Spokeעם צמיגים  225/45 R18לדגם 2.0T

חבילת  Assistance Package Plusכוללת בנוסף את האבזור הבא:

בקרת שיוט אדפטיבית  Audi Side Assist Audi Lane Assistחיישני חניה קדמיים ואחוריים מחשב דרך צבעוני

* ברכישת חבילת  Assistance Package Plusלא תותקן מערכת 630

דגם

A3 Sportback 1.5 TFSI
A3 Sportback 2.0 TFSI

* חבילת Sharp
* חבילת Assistance Package Plus

בכפוף למחירון  058מתאריך  01.01.18ט.ל.ח

Mobileye

מחיר כולל מע"מ
₪188,300
₪210,200
₪24,900
₪4,900

אגרת רישוי
₪ 2,382
₪ 2,382

מחיר הרכב בתצוגה (כולל מע״מ ,אגרת רישוי וכל התוספות):

Traffic Jam assist

A3

Sportback

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 .המפרט המחייב הוא המפרט בהסכם הזמנת הרכב שנחתם על
ידי הלקוח.
תיאור דגם

קוד דגם

A3 Sportback 1.5 TFSI
A3 Sportback 2.0 TFSI

רמת האבזור הבטיחותי
6
6

רמת האבזור הבטיחותי:
רמת
בטיחות
גבוהה

פירוט מערכות הבטיחות:
 7כריות אוויר

מצלמת רוורס

בקרת סטייה מנתיב
בקרת סטייה מנתיב אקטיבית
ניטור מרחק מלפנים
זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
זיהוי הולכי רגל

x

בקרת שיוט אדפטיבית
חיישני חגורות בטיחות
בלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי רכב דו-גלגלי
זיהוי תמרורי תנועה

0 1 2 3 4 5 6 7 8

מקרא:
מערכת מותקנת בדגם הרכב
מערכת אופציונאלית להתקנה
x

מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

פירוט מערכות הבטיחות ברכב הכולל חבילת :Assistance Package Plus
 7כריות אוויר

x

מצלמת רוורס

בקרת סטייה מנתיב
בקרת סטייה מנתיב אקטיבית
ניטור מרחק מלפנים
זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
זיהוי הולכי רגל

דגם
A3 Sportback 1.5 TFSI
A3 Sportback 2.0 TFSI

x
x
x

בקרת שיוט אדפטיבית
חיישני חגורות בטיחות
בלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי רכב דו-גלגלי
זיהוי תמרורי תנועה

צריכת דלק ממוצעת דרגת
בליטרים ל 100-ק"מ זיהום
בינעירוני אויר
עירוני
6
4.2
6.1
7
4.8
7.2

נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה ,תקן715/2007/EC :
יתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.

רמת
בטיחות
נמוכה

