A3

Sport Sedan

לפרטים נוספים *2834

 - A3 Sport Sedanאבזור
תפעול

מערכת מולטימדיה  MMIלשליטה על תפריטי הרכב עם
מסך צבעוני חשמלי נשלף "5.8
רדיו דיסק עם  8רמקולים כולל נגן  ,CDקורא קבצי MP3
וקורא כרטיס SD
שקע  AUXלחיבור נגן חיצוני
דיבורית  Bluetoothעם ממשק טלפון ואודיו כוללת יכולת
השמעת קבצי אודיו ()A2DP
מחשב דרך
שליטה מגלגל ההגה על מערכת השמע ,מחשב הדרך
והעברת הילוכים

בטיחות

 7כריות אוויר ( 2קדמיות 2 ,צידיות 2 ,הגנת ראש מסוג וילון
וכרית ברך לנהג)
מתג לניתוק כרית האוויר הקדמית בצד הנוסע
בלם יד חשמלי עם פונקצית Auto Hold
משבת הנעה מקורי Immobilizer
תאורת נהיגת יום ייעודית Daytime Running Lights
פנסי ערפל משולבים בפגוש הקדמי
זוג חגורות בטיחות קדמיות בעלות קדם מותחן
התראת אי-שימוש בחגורות בטיחות (מושבים קדמיים ואחוריים)
נקודות עיגון  ISOFIXו Top Tether -להתקנה קלה ובטוחה
של מושבי בטיחות לילדים
גלגל חלופי קומפקטי
מערכת לבקרת יציבות ושמירה על הרכב בנתיב הנסיעה

מערכת בקרת אקלים אוטומטית מפוצלת לנהג ולנוסע
לצידו עם פתחי מיזוג לנוסעים מאחור
 4חלונות חשמליים עם פונקצית Auto
שמשות מבודדות חום

מראות חיצוניות מתכווננות חשמלית
מערכת Start & Stop
מראות איפור מוארות משולבות בסוככי השמש

נעילה מרכזית עם שלט מפתח קפיצי לפתיחה של הרכב
ותא המטען
מערכת למניעת נעילת גלגלים

ABS- Anti locking Brake System

מערכת עזר לבלימת חירום אפקטיבית

BAS- Brake Assist System

מערכת בקרת סחרור גלגל

ASR- Anti Slip Regulation

מערכת נעילת דיפרנציאל אלקטרונית

EDL- Electronic Differential Lock

מערכת נעילת דיפרנציאל אלקטרונית מורחבת

XDS - Extended EDL

חיווי התראת נהג לשחיקת רפידות בלם באמצעות חיישני רפידות

ESP- Electronic Stability Program

נוחות

מערכת היגוי אלקטרו-מכאנית בעלת קשיחות מותאמת
למהירות הנסיעה וסיבוב ההגה
הגה  4זרועות וידית הילוכים עם ציפוי עור
ריפודי עור משולב
מושבים קדמיים מתכווננים לגובה
משענת יד קדמית בעלת תא אחסון

דיפוני  Monometallic Platinumבדלתות ובקונסולה המרכזית
משענת מושב אחורי מתקפלת ומתפצלת ל40:60 -
וקיפול שטוח מלא
רצפת תא המטען ניתנת לקיבוע ב 2 -גבהים
שקע  12Vבקונסולה המרכזית
מאפרה ומצת

חישוקי אלומיניום בעיצוב  10צלעות עם צמיגים 205/55R16
בתי מראות צד בצבע הרכב

מנורות איתות במראות הצד
מסגרת גריל קדמי עם ציפוי כרום

חיצוני

 - A3 Sport Sedanאבזור נוסף*
דגמי ה 1.8-כוללים בנוסף את האבזור הבא:

חישוקי אלומיניום בעיצוב  5צלעות מדגם  Starעם צמיגים
225/45R17
דיפוני  Aluminium Mistralבדלתות ובקונסולה המרכזית
מראה מרכזית מתכהה

הפעלה אוטומטית של האורות הקדמיים בהתאם לרמת החשיכה
הפעלה אוטומטית של המגבים הקדמיים בהתאם לעוצמת הגשם
פונקצית תאורת נוחות Coming Home & Leaving Home

חבילת  Luxuryלדגמי ה 1.4-כוללת בנוסף את האבזור הבא:
חלון זכוכית פנוראמי בגג עם פתיחה מלאה והטיה אנכית
מושבים קדמיים מתכווננים חשמלית
חישוקי אלומיניום בעיצוב  10צלעות מדגם  Dynamicעם
צמיגים 225/45R17

פנסי קסנון קדמיים

פנסים אחוריים בטכנולוגיית LED

מערכת לשטיפת הפנסים הקדמיים
פנסים קדמיים עם כיוון טווח דינאמי אוטומטי בנסיעה

חבילת  Luxuryלדגמי ה 1.8-כוללת בנוסף את האבזור הבא:
חלון זכוכית פאנורמי בגג עם פתיחה מלאה והטיה אנכית
מושבים קדמיים מתכווננים חשמלית
הנעה באמצעות כפתור Start & Stop Engine
פתיחה ונעילה מרכזית של הרכב ותא המטען באמצעות
"מפתח חכם"

*האבזור הנוסף בתוספת תשלום.

מראות חיצוניות מתכווננות ומתקפלות חשמלית עם חימום
פנסי קסנון קדמיים
פנסים אחוריים בטכנולוגיית LED
מערכת לשטיפת הפנסים הקדמיים
פנסים קדמיים עם כיוון טווח דינאמי אוטומטי בנסיעה

A3 Sport Sedan 1.4 TFSI

A3 Sport Sedan 1.8 TFSI

הנעה

קדמית

קדמית

תיבת הילוכים

S tronicי 7הילוכים

S tronicי 7הילוכים

נפח מנוע (סמ"ק)

1,395

1,798

מס' צילינדרים

4

4

מומנט מירבי (סל"ד/קג"מ)

20.4/1,500-4,000

25.5/1,250-5,000

הספק מירבי (סל"ד/כ"ס)

122/5,000-6,000

180/5,100-6,200

ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)

211

235

תאוצה  0-100קמ"ש (שניות)

9.3

7.3

צריכת דלק בנסיעה עירונית (ל' 100/ק"מ)

6.1

7.0

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

4.3

4.8

צריכת דלק בנסיעה משולבת (ל' 100/ק"מ)

5.0

5.6

משקלים
משקל עצמי (ק"ג)

1,310

1,370

משקל מורשה (ק"ג)

475

475

משקל כולל (ק"ג)

1,785

1,845

מידות
אורך (מ"מ)

4,456

4,456

רוחב (מ"מ)

1,796

1,796

גובה (מ"מ)

1,441

1,441

מרחק סרנים (מ"מ)

2,618

2,618

קוטר סיבוב (מ')

10.7

10.7

קיבולת מיכל דלק (ליטר)

50

50

נפח תא מטען (ליטר)

425

425

אחריות מלאה לשלוש שנים ללא הגבלת ק"מ (בהתאם לתנאי תעודת אחריות) .המידע הנמסר בעלון זה הינו בעל אופי כללי בלבד Audi .והיבואן שומרים לעצמם את הזכות
לבצע שינויים במפרטים הטכניים מכל סיבה שהיא וללא הודעה מוקדמת .התמונות להמחשה בלבד .בכפוף למחירון  038מתאריך  .23.10.13ט.ל.ח.
דגם
A3 Sport Sedan 1.4 TFSI
A3 Sport Sedan 1.8 TFSI

צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל 100-ק"מ
עירוני

בינעירוני

משולב

6.1
7.0

4.3
4.8

5.0
5.6

נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה ,תקן:

715/2007/EC

דרגת
זיהום אויר
4
4

*הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009

