
Audi A1
1.4T FSI 1.4ידניתT FSI אוטומטית

'ציל 4, 1,390'ציל 4, 1,390)ק"סמ(מנוע נפח 

5,000/  5,000122/  122)ד"סל/ ס "כ( מירביהספק 

4,000-1,500/  4,000-1,50020.4/  20.4)ד"סל/  מ"קג( מירבימומנט 

קדמיתקדמיתהנעה

S-tronic', היל 7ידנית', היל 6תיבת הילוכים
      203203)ש"קמ( מירביתמהירות 

8.98.9)שניות(ש "קמ 100 - 0

45.045.0)ליטר(נפח מיכל דלק 

920/  920270/  270)ליטר(הטענה / מטען קיבולת תא 

215/45R16215/45R16חישוקים

₪140,600151,200  -מחיר המכונית ב

₪1,1882,070 -מחיר אגרת רישוי ב

:כולל המכונית מחיר

  4 עם Chorus שמע מערכת ● רחוק שלט עם קפיץ מפתח ● קדמיים חשמליים חלונות ● עור מצופה זרועות 3 ספורט הגה

  ראש משענות ● Zeitgeist בד ריפודי ● פנימית אלומיניום חבילת ● קדמית יד משענת ● אנאלוגית אקלים בקרת ● רמקולים

  עם זרועות 10 בעיצוב 16" אלומיניום חישוקי ● הרכב בצבע צד מראות ● אוויר כריות 6 ● מתקפל אחורי מושב ● מאחור

  מערכת ●הבטיחות לחגורת התראה נורית ● ISOFIX ● קומפקטי רזרבי גלגל ● אחוריים ערפל פנסי ● 215/45R16 צמיגים

start & stop ● חיפויי Matt Black לגובה מתכוונן נהג מושב ● ומאחור מלפנים מקוריים שטחים ● האוורור לפתחי

  מצופה ספורט הגה ● דרך מחשב ● MMI בקונספט 6.5" צבעוני מסך עם concert  רדיו – אוטומטית הילוכים תיבת בדגמי

Bluetooth ● Hill דיבורית  ● רדיו שולט ,עור Hold Assist  

מ"המחירים כוללים מע● ח .ל.ט●  19.03.2013מיום  032מחירון ● מ "מפיון מוטורס בע'צ

מ"ק 100 -צריכת דלק ממוצעת בליטרים לדגם

עירוני                         בינעירוני

מדד זיהום אויר

1.4T FSI M6.84.43

1.4T FSI6.54.63
70/156/EEC

₪ ________________ -מחיר הרכב בתצוגה 

  Style**/*–900,18₪ חבילת

  אוויר מיזוג פתחי ● LED פנימית תאורה חבילת ●ואחורית קדמית LEDתאורת עם קסנון פנסי ● פנורמי חשמלי שמש גג

Easy ● מבריק טיטניום בצבע Entry ● הנוסע למושב ידני גובה כוונון  

.רישוי בקבוצת האוטומט הדגם ואת רישוי קבוצות בשתי הידני הדגם את מעלה Style -ה חבילת *



Audi A1Sportback

1.4T FSI 1.4ידניתT FSI אוטומטית
'ציל 4, 1,390'ציל 4, 1,390)ק"סמ(מנוע נפח 

5,000/  5,000122/  122)ד"סל/ ס "כ( מירביהספק 

4,000-1,500/  4,000-1,50020.4/  20.4)ד"סל/  מ"קג( מירבימומנט 

קדמיתקדמיתהנעה

S-tronic', היל 7ידנית', היל 6תיבת הילוכים
203203)ש"קמ( מירביתמהירות 

98.9)שניות(ש "קמ 100 - 0

45.045.0)ליטר(נפח מיכל דלק 

920/  920270/  270)ליטר(הטענה / מטען קיבולת תא 

215/45R16215/45R16חישוקים

₪148,700159,300  -מחיר המכונית ב

₪2,0702,353 -מחיר אגרת רישוי ב

:כולל המכונית מחיר

  רמקולים 4 עם Chorus שמע מערכת ● רחוק שלט עם קפיץ מפתח ● חשמליים חלונות 4 ● עור מצופה זרועות 3 ספורט הגה

  ● מאחור ראש משענות ● Zeitgeist בד ריפודי ● פנימית אלומיניום חבילת ● קדמית יד משענת ● אנאלוגית אקלים בקרת ●

  צמיגים עם זרועות 10 בעיצוב 16" אלומיניום חישוקי ● הרכב בצבע צד מראות ● אוויר כריות 6 ● מתקפל אחורי מושב

215/45R16 ● קומפקטי רזרבי גלגל ● אחוריים ערפל פנסי ● ISOFIX ● מערכת ●הבטיחות לחגורת התראה נורית start &

stop ● חיפויי Matt Black לגובה מתכוונן נהג מושב ● ומאחור מלפנים מקוריים שטחים ● האוורור לפתחי

  מצופה ספורט הגה ● דרך מחשב ● MMI בקונספט 6.5" צבעוני מסך עם concert  רדיו – אוטומטית הילוכים תיבת בדגמי

Bluetooth ● Hill דיבורית  ● רדיו שולט ,עור Hold Assist  

מ"ק 100 -צריכת דלק ממוצעת בליטרים לדגם

עירוני                         בינעירוני

מדד זיהום אויר

1.4T FSI M6.84.43

1.4T FSI6.54.63
70/156/EEC

₪ ________________ -מחיר הרכב בתצוגה 

  Style**/*–900,18₪ חבילת

  אוויר מיזוג פתחי ● LED פנימית תאורה חבילת ●ואחורית קדמית LEDתאורת עם קסנון פנסי ● פנורמי חשמלי שמש גג

 הנוסע למושב ידני גובה כוונון ● מבריק טיטניום בצבע

רישוי קבוצת הידני הדגם את מעלה Style -ה חבילת *

מ"המחירים כוללים מע● ח .ל.ט●  19.03.2013מיום  032מחירון ● מ "מפיון מוטורס בע'צ



Audi A3
1.4T FSI1.8T FSI

'ציל 4 ,ק"סמ1,798'ציל 4, ק"סמ 1,395נפח מנוע

6,200-5,100/  6,000-5,000180/ 122)ד"סל/ ס "כ( מירביהספק 

5,000-1,250/ 1400-400025.5/ 20.4)ד"סל/ מ "קג(מומנט מירבי 

קדמיתקדמיתהנעה

S-tronic' היל S-tronic7', היל 7תיבת הילוכים
203232)ש"קמ( מירביתמהירות 

9.27.2)שניות(ש "קמ 100 - 0

5050)ליטר(נפח מיכל דלק 

365365מטעןקיבולת תא 

205/55R16225/45R17חישוקים

162,400182,400  ₪-מחיר המכונית ב

2,3532,353 ₪-מחיר אגרת רישוי ב

כולל המכונית מחיר

 בעיצוב אלומיניום חישוקי ● עור מצופים יד ובלם הילוכים ידית ●  וטיפטרוניק רדיו שולט  עור מצופה זרועות 4 הגה

  עם שמאל/ימין נפרדת אקלים בקרת עם אלקטרוני מזגן ● קדמיים חשמל חלונות 205/55R16  ● 2 צמיגים עם זרועות10

  MMIרדיו ● Marathon בד ריפוד ● לנהג יד משענת ●קפיץ ומפתח מקורי רחוק שלט עם מרכזית נעילה ● לאחור פתחים

  אחורי מושב ● קדמיים ערפל פנסי ● Bluetooth ● Easy-entry דיבורית ● רמקולים 8-ו CD נגן ,נשלף 5.8" מסך עם

  בצבע צד מראות ●  חיצונית טמפרטורה תצוגת ●  Micrometallic דיפוני ●ראש משענות 3 עם 2/3-1/3 מתפצל/מתקפל

start מערכת ● לגובה מתכווננים קדמיים מושבים ● קומפקטי רזרבי גלגל ● הרכב & stop ● אוויר כריות 7 ●  דרך מחשב  

  ומאחור מלפנים הבטיחות לחגורות התראה זמזם ●  הנוסע בצד אויר כרית לנטרול מפתח מנגנון ● )לנהג ברכיים כרית כולל(

  ומאחור מלפנים מקוריים שטיחים ●

  פנימית מראה ● 17R45/225 צמיגים עם זרועות 5 בעיצוב 17" חישוקי :כולל המכונית מחיר FSIT8.1 בדגמי ,בנוסף

אלומיניום דיפוני ●קדמית בשמשה וגשם אור חיישני ●מתכהה

  TFSI4.1900,24₪ לדגמי Sharp חבילת

  צמיגים עם זרועות 5 בעיצוב 17" חישוקי ● קסנון פנסי ● האיפור במראות תאורה ● אלומיניום חבילת ● פנורמי שמש גג

225/45R17

  TFSI8.1900,24₪ לדגמיSharp חבילת

אלקנטרה משולב עור ריפודי עם ספורט מושבי ●קסנון פנסי ●האיפור במראות תאורה ●אלומיניום חבילת ●פנורמי שמש גג

מ"ק 100 -צריכת דלק ממוצעת בליטרים לדגם

עירוני                         בינעירוני

מדד זיהום אויר

1.4T FSI6.14.22

1.8T FSI7.04.83
70/156/EEC

₪ ________________ -מחיר הרכב בתצוגה 

מ"המחירים כוללים מע● ח .ל.ט●  19.03.2013מיום  032מחירון ● מ "מפיון מוטורס בע'צ



Audi A3Sportback

1.4T FSI1.8T FSI
'ציל 4 ,ק"סמ1,798'ציל 4, ק"סמ 1,395נפח מנוע

6,200-5,100/  6,000-5,000180/ 122)ד"סל/ ס "כ( מירביהספק 

5,000-1,250/ 1400-400025.5/ 20.4)ד"סל/  מ"קג( מירבימומנט 

קדמיתקדמיתהנעה

S-tronic' היל S-tronic7', היל 7תיבת הילוכים
203232)ש"קמ( מירביתמהירות 

9.37.3)שניות(ש "קמ 100 - 0

5050)ליטר(נפח מיכל דלק 

380380)ליטר(הטענה / מטען קיבולת תא 

205/55R16225/45R17חישוקים

₪167,400187,400  -מחיר המכונית ב
₪2,3532,353  -מחיר אגרת רישוי ב

מ"ק 100 -צריכת דלק ממוצעת בליטרים לדגם

עירוני                         בינעירוני

מדד זיהום אויר

1.4TFSI6.14.32

1.8TFSI74.83
70/156/EEC

₪ ________________ -מחיר הרכב בתצוגה 

כולל המכונית מחיר

 בעיצוב אלומיניום חישוקי ● עור מצופים יד ובלם הילוכים ידית ●  וטיפטרוניק רדיו שולט  עור מצופה זרועות 4  הגה

 פתחים עם שמאל/ימין נפרדת אקלים בקרת עם אלקטרוני מזגן ● חשמל חלונות 205/55R16 ● 4 צמיגים עם זרועות10

  מסך עם MMIרדיו ● Marathon בד ריפוד ● לנהג יד משענת ● קפיץ ומפתח מקורי רחוק שלט עם מרכזית נעילה ● לאחור

  3 עם 2/3-1/3 מתפצל/מתקפל אחורי מושב ●קדמיים ערפל פנסי ● Bluetooth דיבורית ● רמקולים 8- ו CD נגן ,נשלף 5.8"

  ● קומפקטי רזרבי גלגל ● הרכב בצבע צד מראות ●  חיצונית טמפרטורה תצוגת ●  Micrometallic דיפוני ● ראש משענות

start מערכת ● לגובה מתכווננים קדמיים מושבים & stop ● מנגנון ● )לנהג ברכיים כרית כולל( אוויר כריות 7 ●  דרך מחשב  

  מלפנים מקוריים שטיחים ●  ומאחור מלפנים הבטיחות לחגורות התראה זמזם ●  הנוסע בצד אויר כרית לנטרול מפתח

  ומאחור

  פנימית מראה ● 17R45/225 צמיגים עם זרועות 5 בעיצוב 17" חישוקי :כולל המכונית מחיר FSIT8.1 בדגמי ,בנוסף

אלומיניום דיפוני ●קדמית בשמשה וגשם אור חיישני ●מתכהה

  FSIT4.1900,24₪ לדגמי Sharp חבילת

  צמיגים עם זרועות 5 בעיצוב 17" חישוקי ● קסנון פנסי ● האיפור במראות תאורה ● אלומיניום חבילת ● פנורמי שמש גג

225/45R17

  FSIT8.1900,24₪ לדגמיSharp חבילת

  משולב עור ריפודי עם ספורט מושבי ● קסנון פנסי ● האיפור במראות תאורה ● אלומיניום חבילת ● פנורמי שמש גג

משולב עור ריפוד עם סטנדרטיים מושבים/אלקנטרה

מ"המחירים כוללים מע● ח .ל.ט●  19.03.2013מיום  032מחירון ● מ "מפיון מוטורס בע'צ



Audi A3Cabriolet

1.8T FSI2.0T FSI
'ציל 4, ק"סמ1,984'ציל 4 ,ק"סמ 1,798נפח מנוע

6,000-5,100/  6,200-5,000200/  160)ד"סל/ ס "כ( מירביהספק 
5,000-1,800/  4,200-1,50028.5/  25.4)ד"סל/  מ"קג( מירבימומנט 

קדמיתקדמיתהנעה

S-tronic ',היל S-tronic6 ',היל 7תיבת הילוכים
218231)ש"קמ( מירביתמהירות 

8.07.3)שניות(ש "קמ 100 - 0
5555)ליטר(נפח מיכל דלק 

674/  674260/  260)ליטר(הטענה / מטען קיבולת תא 
205/55R16225/45R17חישוקים

,₪276,700305-מחיר המכונית ב  500
₪3,2884,633-מחיר אגרת רישוי ב

:כולל המכונית מחיר
  ● ABS, ESP, ASR מערכת ● אוויר כריות 4 ● חשמליות מראות ● חשמליים חלונות 4 ● משתנה תגבור עם חשמלי כוח הגה
  שולל ● רחוק שלט עם קפיץ מפתח מרכזית נעילה ● אוויר איכות וחיישן שמאל/ימין נפרדת אקלים בקרת עם אלקטרוני מזגן

  בד ריפוד ● לנהג יד משענת ● קומפקטי רזרבי גלגל ●205/55R16 צמיגים עם )זרועות 7 עיצוב( מגנזיום חישוקי ● תנועה
Frequenz ● מקורי דיסק- רדיו Concert MP3מושב ● קדמיים ערפל פנסי ● רמקולים 8-ו בחלון אנטנה ● מההגה שליטה עם  

  במראות תאורה ● דרך מחשב ● ומאחור מלפנים מקוריים שטיחים ● ראש משענות 2 עם 2/3-1/3 מתפצל/מתקפל אחורי
  לנטרול מפתח מנגנון ● מעור יד ובלם הילוכים ידית + טיפטרוניק שולט עור הגה ● לגובה מתכוונים קדמיים כסאות ● איפור
.לגג חשמלית הפעלה ● הנוסע בצד האוויר כרית

  
  ספי ● ספורט הגה ● אלקנטרה משולב עור ריפודי עם ספורט מושבי :כולל המכונית מחיר ,בלבד FSIT0.2 בדגמי ,בנוסף

.225/45R17 צמיגים עם זרועות 5 בעיצוב חישוקים ● רוח מגן ● ספורט מתלי ● אלומיניום דיפוני ● מאלומיניום דלת

מדד זיהום  מ"ק 100 -דלק ממוצעת בליטרים ל צריכתדגם

אוויר

1.8T FSI10  5.8בינעירוני10.6עירוני

2.0T FSI6  6.1בינעירוני10.3עירוני
70/156/EEC

₪ ________________ -מחיר הרכב בתצוגה 

מ"המחירים כוללים מע● ח .ל.ט●  19.03.2013מיום  032מחירון ● מ "מפיון מוטורס בע'צ



Audi A4
1.8T FSI

)120hp(

1.8T FSI
)170hp(

2.0T FSI 
quattro

'ציל 4, ק"סמ 1,984'ציל 4, ק"סמ 1,798'ציל 4, ק"סמ 1,798נפח מנוע

6,200-3,650/1206,200-3,800/1706,000-4,300/211)ד"סל/ ס "כ( מירביהספק 

3,650-1,500/23.43,700-1,400/32.64,200-1,500/35.6)ד"סל/  מ"קג( מירבימומנט 

quattroקדמיתקדמיתהנעה
S-tronic', היל 7מולטיטרוניק', היל 8מולטיטרוניק', היל 8תיבת הילוכים

200225245)ש"קמ( מירביתמהירות 
10.58.36.5)שניות(ש "קמ 100–0

656564)ליטר(נפח מיכל דלק 
962/  962480/  962480/  480)ליטר(הטענה / מטען קיבולת תא 

225/50R17225/50R17225/50R17חישוקים

כולל המכונית מחיר

 ,ABS, EBD מערכות ● אויר כריות 6 ● תנועה שולל ● קפיץ מפתח+מקורי שלט ● מרכזית נעילה ● חשמליות מראות ● חשמליים חלונות 4

ESP, BAS ● תינוק לכסא אחוריים עוגנים ● בגג חלון ● סרווטרוניק הגה ● קומפקטי רזרבי גלגל ● אחוריים שטיחים ● קדמיים ערפל פנסי  

ISOFIX ● רדיו ● לנהג יד משענת  Concert ושמאל ימין מפוצלת אקלים בקרת מערכת ● מההגה ושליטה רמקולים 8 ● צבעוני מסך עם ● 

  אור חיישני ● לגובה מתכווננים קדמיים מושבים ● משולב מילאנו עור ריפודי ● הבטיחות לחגורות התראה זמזם ● מעור הילוכים וידית הגה

Auto פונקצית כולל מכני-אלקטרו חניה בלם ● תאורה חבילת ● לחלונות מסביב אלומיניום פסי ● רחוק שלט עם מרכזית נעילה ● וגשם

Hold● דיפוני ● שיוט בקרת מערכת ● מתפצלים/מתקפלים אחוריים מושבים Micrometalic דיבורית ● אפורים Bluetooth הכנה ללא ● 

  עם 17'' חישוקי ● START&STOP מערכת●  הקדמיים המושבים לשני חשמלית גב תמיכת כולל חשמלית מתכוונן נהג כיסא ● חכם מפתח

.דרך מחשב ● אחוריים חנייה חיישני ● 225/50R17 במידה צמיגים

.חשמלית מתקפלות מראות :כולל המכונית מחיר QuattroFSIT0.2-ו hp)170(FSIT8.1  בדגמי ,בנוסף

 PlusLuxury – 900,43₪ חבילת

  ● אגוז עץ דיפוני ● הקדמיים המושבים לשני מלא חשמלי כוונון ●245/40R18 במידה צמיגים עם 18" חישוקי ● מים מתזי עם +קסנון פנסי

המטען לתא אחסון תאי חבילת ● ויזואלי חיווי עם ואחוריים קדמיים חנייה חיישני

 
 PackageSportline-S– 900,34₪ חבילת

  חשמלי כוונון ● S-line דלת ספי ● שחורה תקרה ● מוברש אלומיניום דיפוני ● ספורט כסאות ● 245/40R18 במידה צמיגים עם 18" חישוקי

  קסנון פנסי ●  אלקנטרה משולב עור ריפוד ● וטיפטרוניק רדיו שולט זרועות 3 ספורט הגה ● )מצבים 4( הקדמיים במושבים הגב לתמיכת

   מים מתזי עם

 
 800,12₪ – )חיצוני( line-S חבילת

 S-line לוגו ● S-line כיתוב עם דלתות ספי ● הקדמי הפגוש במרכז אלומיניום להב ● במיוחד ספורטיבי בעיצוב קדמיים אוויר וכונסי פגושים

1.8T לדגמי האגזוז לסף כרום ציפוי( הערפל לפנסי מסביב כרום עיטור ● הקדמיות הכנפיים על FSI(.

₪230,500257,100311,700  -מחיר המכונית ב
₪3,2883,2884,633  -מחיר אגרת רישוי ב

מ"ק 100 -צריכת דלק ממוצעת בליטרים לדגם

עירוני                         בינעירוני

מדד זיהום אויר

1.8T 1207.65.44

1.8T 1706.95.13

2.0T FSI q8.85.86
70/156/EEC

₪ ________________ -מחיר הרכב בתצוגה 

מ"המחירים כוללים מע● ח .ל.ט●  19.03.2013מיום  032מחירון ● מ "מפיון מוטורס בע'צ



Audi A5 Cabriolet

1.8T FSI
'ציל 4, ק"סמ1,798נפח מנוע

6,200-3,800/ 170)ד"סל/ ס "כ( מירביהספק 

4,200-1,500/  32.6)ד"סל/  מ"קג( מירבימומנט 

קדמיתהנעה

מולטיטרוניקתיבת הילוכים

213)ש"קמ( מירביתמהירות 
8.9)שניות(ש "קמ 100 - 0

64)ליטר(נפח מיכל דלק 

750/  360/  320)מושב אחורי מקופל/ גג סגור /  גג פתוח(מטען קיבולת תא 

245/40R18חישוקים

₪417,600  -ב מחיר המכונית

₪4,633 -מחיר אגרת רישוי ב

:כולל המכונית מחיר

,ABS מערכות ●מכאני- אלקטרו כוח הגה ● חשמלי מתקפל עבה בד גג ESP ● עוגניISOFIX אוויר כריות 4 ● תינוק לכסא ●  

  דיפוני ● אזורים 3 אקלים בקרת עם אלקטרוני מזגן ● קומפקטי רזרבי גלגל ● הנוסע של האוויר כרית לנטרול מפתח מנגנון

Reflex paint● כוונון עם קדמיים ספורט מושבי ● אימובילייזר ● קפיץ מפתח+מרכזית נעילה ● חשמליים קדמיים חלונות  

 מערכת ● צבעוני "6.5 מסך עם MMI בקונספט מופעל מקורי Concert דיסק- רדיו ● דרך מחשב ● )זיכרונות ללא( חשמלי

  רדיו שולט ספורט הגה ● אלקנטרה משולב עור ריפודי ● ומתזים אוטומטי גובה כיוון עם פלוס קסנון פנסי ● שיוט בקרת

  אחורי מושב ● הידרדרות למניעת Auto-hold מערכת ● קדמית יד משענת ● מעור הילוכים ידית+הגה ● וטיפטרוניק

start מערכת ● וגשם אור חישני ● 245/40R18 צמיגים עם V  זרועות 5 בעיצוב מגנזיום חישוקי ● מתפצל/מתקפל & stop

  pluspackagesportline-S–000,25₪ אבזור חבילת

  עם כפולות זרועות 5 בעיצוב חישוקים ● הקדמיות הכנפיים על S-line לוגו ● S-line לוגו עם דלת ספי ● מיוחדים ספורט מתלי

.מיוחד ספורטיבי בעיצוב הגה ● S-line לוגו עם באלקנטרה משולב עור ריפודי ● מט אלומיניום דיפוני ● 245/40R18 צמיגים

  
  packageexteriorline-S-500,20₪ אבזור חבילת  

  S-line לוגו ● S-line לוגו עם דלת ספי ● הרכב בצבע לדלתות מיוחדים פסים ● מיוחד ספורטיבי בעיצוב קדמי וגריל פגושים

.הקדמיות הכנפיים על

מ"ק 100 -צריכת דלק ממוצעת בליטרים לדגם

עירוני                         בינעירוני

מדד זיהום אויר

1.8T FSI q7.25.64

70/156/EEC

₪ ________________ -מחיר הרכב בתצוגה 

מ"המחירים כוללים מע● ח .ל.ט●  19.03.2013מיום  032מחירון ● מ "מפיון מוטורס בע'צ



Audi A5 Coupe

1.8T FSI2.0T FSI
quattro

3.0T FSI
quattro

V6, ק"סמ 2,995'ציל 4, ק"סמ 1,984'ציל 4 ,ק"סמ 1,798מנוענפח 
4,780-6500/  4,300-6,000272/  3,800-6,200211/  170)ד"סל/ ס "כ( מירביהספק 

2,150-4,780/  1,500-4,20040.8/  1,400-3,70035.6/  32.6)ד"סל/  מ"קג( מירבימומנט 

quattroquattroקדמיתהנעה
S-tronic', היל S-tronic7', היל 7מולטיטרוניקתיבת הילוכים

228245250)ש"קמ( מירביתמהירות 

8.26.55.8)שניות(ש "קמ 100 - 0

646464)ליטר(נפח מיכל דלק 

455  455455מטעןקיבולת תא 

245/40R18245/40R18245/40R18חישוקים

372,200438,800474,100  ₪-מחיר המכונית ב

4,6334,6334,633  ₪-מחיר אגרת רישוי ב

:כולל המכונית מחיר
,ABS מערכות ● סרווטרוניק כוח הגה ESP ● עוגני ISOFIX בצד האוויר כרית לנטרול מפתח מנגנון ● אוויר כריות 6 ● תינוק לכסא  

Reflex דיפוני ● אזורים 3 אקלים בקרת עם אלקטרוני מזגן ● קומפקטי רזרבי גלגל ● הנוסע Paint ● חשמליים קדמיים חלונות ●  

  )זיכרונות ללא( חשמלי כוונון עם קדמיים ספורט מושבי ● אימובילייזר ● קפיץ מפתח+מרכזית נעילה ● חשמלית מתקפלות מראות
  שיוט בקרת מערכת ● חשמלי שמש גג ● צבעוני "6.5 מסך עם MMI בקונספט מופעל מקורי Concert דיסק-רדיו ● דרך מחשב ●

 ● וטיפטרוניק רדיו שולט ספורט הגה ● אלקנטרה משולב עור ריפודי ● ומתזים אוטומטי גובה כיוון עם פלוס קסנון פנסי ●
  אחורי מושב ● הידרדרות למניעת Auto-Hold מערכת ● 230V שקע ● קדמית יד משענת ● מעור הילוכים ידית+הגה

  מסביב אלומיניום פסי ● וגשם אור חישני ● 245/40R18 במידה צמיגים עם V זרועות 5 בעיצוב מגנזיום חישוקי ● מתפצל/מתקפל

  חום מבודדות שמשות ● אחוריים חניה חישני ● מקורית Bluetooth דיבורית ● START&STOP מערכת ● לחלונות

Luxury-900,39₪ אבזור חבילת

 ● Trigon אלומיניום דיפוני ● חכם מפתח ● ויזואלי חיווי עם ואחוריים קדמיים חניה חישני ● רמקולים 14 עם B&O שמע מערכת

MMI מערכת ● צבעוני דרך מחשב Navigation Plus

 
PackageExteriorline-S-500,20₪ אבזור חבילת

  על S-line לוגו ● S-line לוגו עם דלת ספי ● הרכב בצבע לדלתות מיוחדים פסים ● מיוחד ספורטיבי בעיצוב קדמי וגריל פגושים

הקדמיות הכנפיים

 
 PlusPackageSportline-S-000,25₪אבזור חבילת

  עם כפולות זרועות 5 בעיצוב חישוקים ● הקדמיות הכנפיים על S-line לוגו ● S-line לוגו עם דלת ספי ● מיוחדים ספורט מתלי

מיוחד ספורטיבי בעיצוב הגה ● מוברשים מט אלומיניום דיפוני ● 245/40R18 במידה צמיגים

מ"ק 100 -צריכת דלק ממוצעת בליטרים לדגם

עירוני                     בינעירוני

מדד זיהום  

אויר

1.8T FSI6.95.13

2.0T FSI q8.85.86

3.0T FSI q10.76.610

70/156/EEC

₪ ________________ -מחיר הרכב בתצוגה 

מ"המחירים כוללים מע● ח .ל.ט●  19.03.2013מיום  032מחירון ● מ "מפיון מוטורס בע'צ



Audi S5Coup’e

4.2FSI
quattro )ידנית(

3.0T FSI
quattro )אוטומטית(

V6ק "סמ V82,967ק "סמ 4,163נפח מנוע
5,500-6,500/ 7,000333/  354)ד"סל/ ס "כ( מירביהספק 
2,900-5,300/  3,50044.9/  44.8)ד"סל/  מ"קג( מירבימומנט 

quattroquattroהנעה
S-tronic', היל 7ידנית', היל 6תיבת הילוכים

250250)ש"קמ( מירביתמהירות 

5.14.9)שניות(ש "קמ 100 - 0
6464)ליטר(נפח מיכל דלק 

455455)ליטר(מטען קיבולת תא 

245/40R18255/35R19חישוקים

₪549,800₪563,800  -ב מחיר המכונית
₪4,185₪4,633-ב מחיר אגרת רישוי

:כולל המכונית מחיר

  ● ISOFIX תינוק לכסא עוגנים ● ABS, ESP מערכות ●וטיפטרוניק רדיו שולט ,מכאני אלקטרו כוח הגה ● מיוחד ספורטיבי עיצוב

  3 אקלים בקרת עם אלקטרוני מזגן ● קומפקטי רזרבי גלגל ● הנוסע של האוויר כרית לנטרול מפתח מנגנון ● אוויר כריות 6

  מלא חשמלי כוונון ● תנועה שולל ● קפיץ מפתח+מרכזית נעילה ● חשמליים קדמיים חלונות ● מט אלומיניום דיפוני ● אזורים

  דרך מחשב ● מיוחדים קדמיים ספורט מושבי ● )מצבים 4( חשמלית גב תמיכת כולל )זיכרונות ללא( הקדמיים למושבים

Concert דיסק- רדיו ● חשמלית מתקפלות ,מאלומיניום חשמליות צד מראות ● צבעוני MP3 בקונספט מופעל מקוריMMI עם  

  ריפודי ● ומתזים אוטומטי גובה כיוון עם פלוס קסנון פנסי ● שיוט בקרת מערכת ● רמקולים 10- ו צבעוני "6.5 מסך

  חישני ● שמש גג ● 230V שקע ● קדמית יד משענת ● מעור הילוכים ידית+הגה ● רדיו שולט ספורט הגה ● אלקנטרה/עור

  5 כוכב בעיצוב אלומיניום חישוקי ● מתפצל/מתקפל אחורי מושב ● הידרדרות למניעת Auto-hold מערכת ● אחוריים חניה

  ● Ski-bag ● ספורט מתלי ● לחלונות מסביב אלומיניום פסי ● וגשם אור חישני ● 255/35R19 צמיגים עם ,מקבילות זרועות

  דיבורית ● start&stop מערכת ● חום מבודדות שמשות ● פנימית תאורה חבילת ● אחורי ספוילר ● S לוגו עם דלת ספי

Bluetooth.

מ"ק 100 -צריכת דלק ממוצעת בליטרים לדגם

עירוני                    בינעירוני

מדד זיהום אויר

EEC/10.76.61070/156אוטומטית

₪ ________________ -מחיר הרכב בתצוגה 

מ"המחירים כוללים מע● ח .ל.ט●  19.03.2013מיום  032מחירון ● מ "מפיון מוטורס בע'צ



Audi A5 Sportback

1.8T FSI2.0T FSI
quattro

'ציל 4, ק"סמ 1,984'ציל 4 ,ק"סמ 1,798מנוענפח 

4,300-6,000/  3,800-6,200211/  170)ד"סל/ ס "כ( מירביהספק 

1,500-4,200/  1,400-3,70035.6/  32.6)ד"סל/  מ"קג( מירבימומנט 

quattroקדמיתהנעה
S-tronic', היל 7מולטיטרוניקתיבת הילוכים

220241)ש"קמ( מירביתמהירות 

8.46.6)שניות(ש "קמ 100 - 0

6464)ליטר(נפח מיכל דלק 

  480480מטעןקיבולת תא 

245/40R18245/40R18חישוקים

354,000418,600  ₪-מחיר המכונית ב

4,6334,633  ₪-מחיר אגרת רישוי ב

:כולל המכונית מחיר
,ABS מערכות ● סרווטרוניק כוח הגה ESP ● עוגני ISOFIX בצד האוויר כרית לנטרול מפתח מנגנון ● אוויר כריות 6 ● תינוק לכסא  

Reflex דיפוני ● אזורים 3 אקלים בקרת עם אלקטרוני מזגן ● קומפקטי רזרבי גלגל ● הנוסע Paint ● חשמליים חלונות ארבעה ●  

  דיסק-רדיו ● דרך מחשב ● )זיכרונות ללא( חשמלי כוונון עם קדמיים ספורט מושבי ● אימובילייזר ● קפיץ מפתח+מרכזית נעילה
Concert בקונספט מופעל מקורי MMI כיוון עם פלוס קסנון פנסי ● שיוט בקרת מערכת ● חשמלי שמש גג ● צבעוני "6.5 מסך עם  

  משענת ● מעור הילוכים ידית+הגה ● וטיפטרוניק רדיו שולט ספורט הגה ● אלקנטרה משולב עור ריפודי ● ומתזים אוטומטי גובה
 5 בעיצוב מגנזיום חישוקי ● מתפצל/מתקפל אחורי מושב ● הידרדרות למניעת Auto-Hold מערכת ● 230V שקע ● קדמית יד

  דיבורית ● START&STOP מערכת ● לחלונות מסביב אלומיניום פסי ● וגשם אור חישני ● 245/40R18 במידה צמיגים עם V זרועות

Bluetooth חום מבודדות שמשות ● אחוריים חניה חישני ● מקורית

Luxury-900,39₪ אבזור חבילת

 ● Trigon אלומיניום דיפוני ● חכם מפתח ● ויזואלי חיווי עם ואחוריים קדמיים חניה חישני ● רמקולים 14 עם B&O שמע מערכת

MMI מערכת ● צבעוני דרך מחשב Navigation Plus

 
PackageExteriorline-S-500,20₪ אבזור חבילת

  על S-line לוגו ● S-line לוגו עם דלת ספי ● הרכב בצבע לדלתות מיוחדים פסים ● מיוחד ספורטיבי בעיצוב קדמי וגריל פגושים

הקדמיות הכנפיים

 
 PlusPackageSportline-S-000,25₪אבזור חבילת

  עם כפולות זרועות 5 בעיצוב חישוקים ● הקדמיות הכנפיים על S-line לוגו ● S-line לוגו עם דלת ספי ● מיוחדים ספורט מתלי

מיוחד ספורטיבי בעיצוב הגה ● מוברשים מט אלומיניום דיפוני ● 245/40R18 במידה צמיגים

מ"ק 100 -צריכת דלק ממוצעת בליטרים לדגם

עירוני                     בינעירוני

מדד זיהום  

אויר

1.8T FSI7.05.24

2.0T FSI q8.85.8670/156/EEC

₪ ________________ -מחיר הרכב בתצוגה 

מ"המחירים כוללים מע● ח .ל.ט●  19.03.2013מיום  032מחירון ● מ "מפיון מוטורס בע'צ



Audi A6
2.0T FSI2.8FSI3.0T FSI

quattro
3.0TDI

quattro
V6, ק"סמ V62,967, ק"סמ V62,995, ק"סמ 2,773'ציל 4, ק"סמ1,984נפח מנוע

6,000-4,000/1806,250-5,250/2056,500-5,500/3104,500-4,000/245)ד"סל/ ס "כ( מירביהספק 

3,900-1,500/32.65,000-3,000/28.44,500-2,900/44.83,250-1,400/50.9)ד"סל/  מ"קג( מירבימומנט 

quattroquattroקדמיתקדמיתהנעה
S-tronic', היל S-tronic7', היל 7מולטיטרוניקמולטיטרוניקתיבת הילוכים

226240250250)ש"קמ( מירביתמהירות 

8.37.75.56.1)שניות(ש "קמ 100–0

65656565)ליטר(נפח מיכל דלק 

995/530995/530995/530995/530)ליטר( מקופל מושב/מטעןקיבולת תא 

245/45R18245/45R18255/40R19255/40R19חישוקים

:כולל מכונית מחיר

 ● נהג למושב זיכרונות ● מצבים 4 חשמלית גב תמיכת כולל ,חשמלי כוונון עם סטנדרט מושבי ● וטיפטרוניק רדיו שולט זרועות 4 כוח הגה

MMI ● משולב עור ריפוד radio plus ● שמע מערכת Audi Sound System ● Audi Music Interface ● 7" מסך עם צבעוני דרך מחשב ● 

  אחוריים LED פנסי ● DRL עם פלוס קסנון פנסי ● חשמלי שמש גג ● שיוט בקרת מערכת ● חכם מפתח ● אזורים 4 מפוצלת אקלים בקרת

Audi ● אלומיניום / אגוז עץ דיפוני ● 245/45R18 צמיגים עם V זרועות 5 בעיצוב 18" אלומיניום חישוקי ● וגשם אור חיישני ● Drive Select

 ESP מערכת ● פנימית תאורה חבילת ● אחסון תאי חבילת ● קדמית יד משענת ● לשמשות מסביב אלומיניום פסי ● )Efficiency מצב ללא(

  פנימית מראה ● ISOFIX ● הנוסע בצד אויר כרית לנטרול מפתח מנגנון ● אויר כריות Start-Stop ● 6 מערכת ● מכני-אלקטרו חניה בלם ●

  אחורית לשמשה חשמלי שמש וילון ● חום מבודדות שמשות ● זיכרונות עם ,אוטומטית מתכהות ,חשמלית מתקפלות צד מראות ● מתכהה

 ● בצמיגים אוויר לחץ בקרת ● 1/3-2/3 מתקפל-מתפצל אחורי מושב ● מאלומיניום דלת ספי ● אחוריים לחלונות מכאניים צד וילונות ●

.)2.0T לדגמי לא( כרום בציפוי אגזוז ספי ● קומפקטי רזרבי גלגל ● Bluetooth דיבורית ● הבטיחות לחגורות התראה זמזם

:quattroFSIT0.3, quattroTDI0.3 בדגמי 

Ambient lighting ● מצב ● ומאחור מלפנים חניה חיישני ● מטען לתא חשמלית וסגירה פתיחה Efficiency ב- Audi Drive Select ● מערכת  

Audi במקום( Bose שמע Sound System( ● 255/40 צמיגים עם כפולות זרועות 7 בעיצוב 19" אלומיניום חישוקיR19 ● מילאנו עור ריפודי

:quattroFSIT0.3 בדגמי 

אחורית חניה מצלמת

₪375,800414,600501,700510,800  -מחיר המכונית ב

₪4,6334,6334,6334,633  -מחיר אגרת רישוי ב

מ"ק 100 -צריכת דלק ממוצעת בליטרים לדגם

עירוני בינעירוני

מדד זיהום אויר

2.0T8.15.44

2.8FSI 2049.66.18

3.0T FSI q10.86.611

3.0TDI q7.25.312

70/156/EEC

₪ ________________ -מחיר הרכב בתצוגה 

  FSIT0.2, FSI8.2900,29₪ לדגמי Luxury חבילת

  ■ אחורית מצלמה ■ ויזואלית תצוגה עם ומאחור מלפנים חניה חיישני ■ Bose  שמע מערכת ■ לדלתות Servo סגירת
 המטען לתא חשמלית וסגירה פתיחה

מ"המחירים כוללים מע● ח .ל.ט●  19.03.2013מיום  032מחירון ● מ "מפיון מוטורס בע'צ



Audi A7 Sportback

2.8FSI
quattro

3.0T FSI
quattro

V6, ק"סמ V6 2,995ק"סמ 2,773נפח מנוע
5,250-6,500/  6,500-5,250300 / 204)ד"סל/ ס "כ( מירביהספק 

2,900-4,500/  5,000-3,50044.8/  28.4)ד"סל/  מ"קג( מירבימומנט 
quattroquattroהנעה

S-tronic', היל S-tronic7', היל 7תיבת הילוכים
250250)ש"קמ( מירביתמהירות 

8.35.6)שניות(ש "קמ 100 - 0

65.065.0)ליטר(נפח מיכל דלק 

1,390/  1,390535/  535ספסל אחורי מקופל/ מטען קיבולת תא 

255/45R18255/45R19חישוקים

₪478,700559,500  -מחיר המכונית ב

₪4,6334,633 -מחיר אגרת רישוי ב

מ"ק 100 -צריכת דלק ממוצעת בליטרים לדג ם

עירוני                         בינעירוני

מדד זיהום אויר

3.0T q10.86.611

2.810.76.510

70/156/EEC

₪ ________________ -מחיר הרכב בתצוגה 

:כולל המכונית מחיר

,ABS ● אוויר כריות 6 ● חכם מפתח ● מושבים 4 BAS, ESP● 4 עור הגה ● חשמלי שמש גג ● מכני- אלקטרו חניה בלם  

  מפוצלת אלקטרונית אקלים בקרת מערכת ● 7" מסך עם צבעוני דרך מחשב ● עץ דיפוני ● וטיפטרוניק רדיו שולט זרועות

  ומאחור מלפנים יד משענות ● רמקולים 10 - ו צבעוני 6.5" מסך עם MMI  ● שיוט בקרת ● דיגיטלית תצוגה עם אזורים  4

  ● כרום בגימור אגזוז ספי ●ISOFIX תינוק לכסא עוגנים ● תנועה שולל ● קפיץ מפתח ● רחוק שלט + מרכזית נעילה ●

Audi Drive Select● דיבורית ● קומפקטי רזרבי גלגל Bluetooth מערכת ● אינטגרלית  Start-Stop ● חשמלית פתיחה  

  קדמית LED תאורת עם קסנון פנסי ● Milano עור ריפודי ● מצלמה עם אחוריים+קדמיים חניה חיישני ● מטען לתא

  חשמלית גב תמיכת עם קדמיים למושבים חשמלי כוונון ● 255/45R18 זרועות 5 בעיצוב 18" חישוקים ● DRL + ואחורית

Audi ● בצמיגים אוויר לחץ בקרת ● פנימית תאורה חבילת ● מתפצל- מתקפל אחורי מושב ● נהג למושב וזיכרון Music

Interface ל חיבור אפשרות עם-Ipod ● ומתקפלות מתכהות צד מראות ● מתכהה פנימית מראה ● חשמלי אחורי ספויילר  

חשמלית

3.0T בדגמי ,בנוסף FSI quattro - 255/40 צמיגים עם זרועות 10 בעיצוב 19" חישוקיםR19.

₪ ________________ -מחיר הרכב בתצוגה 

מ"המחירים כוללים מע● ח .ל.ט●  19.03.2013מיום  032מחירון ● מ "מפיון מוטורס בע'צ



Audi S7 Sportback

4.0T FSI
quattro

V8, ק"סמ3,993נפח מנוע
5,500-6,400/ 420)ד"סל/ ס "כ( מירביהספק 

1,450-5,250/ 56.1)ד"סל/  מ"קג( מירבימומנט 
quattroהנעה

S-tronic', היל 7תיבת הילוכים
250)ש"קמ( מירביתמהירות 

4.9)שניות(ש "קמ 100 - 0

75)ליטר(נפח מיכל דלק 

1,390/  535ספסל אחורי מקופל/ מטען קיבולת תא 

255/40R19חישוקים

₪730,000  -מחיר המכונית ב

₪4,633 -מחיר אגרת רישוי ב

מ"ק 100 -צריכת דלק ממוצעת בליטרים לדג ם

עירוני                         בינעירוני

מדד זיהום אויר

4.0T q10.86.61470/156/EEC

₪ ________________ -מחיר הרכב בתצוגה 

מושבי  ● דיפוני קרבון ●  245/40R19  ●quattroעם צמיגים  19"חישוקי ●  "S"בכיול   -מתלי אוויר : מחיר המכונית כולל

קדמית   LEDפנסי קסנון עם תאורת ●  "S"עם כיתוב  וולקונהריפוד עור ● וחדים עם כוונון חשמלי וזיכרונות מי "S"ספורט 

●חבילת תאי אחסון ● מפתח חכם ●  BOSEמערכת שמע ● חיישני חניה קדמיים ואחוריים עם מצלמה ● ואחורית 

  Audi music interface  ● זרועות  3הגה ספורט ● מראות מתקפלות ומתכהות נגד סנוור ● מושב אחורי מתקפל"S" שולט  

●  תא מטען חשמלי עם פונקצית פתיחה ללא מגע ● וילונות צד מכאניים + וילון אחורי חשמלי ●  וטיפטרוניקרדיו 

  Ambient lighting  ● 7"מחשב דרך צבעוני עם מסך  ●MMI radio plus  אזעקה  ● גג שמש חשמלי ●  6.5"עם מסך

●  מקורית   Bluetoothדיבורית ● אזורים  4בקרת אקלים ●  Start Stop system●  בקרת לחץ אוויר בצמיגים ● מקורית 

.גלגל רזרבי קומפקטי

  

₪ ________________ -מחיר הרכב בתצוגה 

מ"המחירים כוללים מע● ח .ל.ט●  19.03.2013מיום  032מחירון ● מ "מפיון מוטורס בע'צ



Audi A8
3.0T FSI
quattro

4.0TFSI
quattro

V8, ק"סמ V63,993, ק"סמ 2,995נפח מנוע
5000-6000/ 4,850-6,500420/  290)ד"סל/ ס "כ( מירביהספק 

1500-4500/ 2,500-4,85061.22/  42.8)ד"סל/  מ"קג( מירבימומנט 

quattroquattroהנעה
טיפטרוניק', היל 8טיפטרוניק', היל 8תיבת הילוכים

250250)ש"קמ( מירביתמהירות 

6.14.6)שניות(ש "קמ 100 - 0

9090)ליטר(נפח מיכל דלק 

510510מטעןקיבולת תא 

R19255/45265/40 R20חישוקים

₪669,300780,900  -מחיר המכונית ב
₪4,6334,633 -מחיר אגרת רישוי ב

:כולל המכונית מחיר

  LED יום תאורת עם קסנון פנסי ● Bose שמע מערכת ● וטיפטרוניק רדיו שולט  עור מצופה זרועות 4 סרווטרוניק כוח הגה

   עור ריפודי ● חשמלית גב ותמיכת קדמיים למושבים זיכרונות עם Comfort מושבי ● אחורית LED תאורת ● ומתזים

Valcona ● 255/45 צמיגים עם כפולות זרועות 5 בעיצוב אלומיניום חישוקי  ● שמש גג ●חכם מפתחR19 ● חנייה חיישני  

  Bluetooth טלפון ● המטען לתא חשמלית וסגירה פתיחה ● הדלתות לסגירת עזר מערכת ● מצלמה עם ומאחור מלפנים

  אחורי לחלון חשמליים וילונות ● דיסקים 6- ל מחליף ● אזורים 4-ל מפוצלת אקלים בקרת ● אלחוטית אפרכסת עם מקורי

Start  מערכת ● חשמלי הגה כוונון ● פנימית תאורה חבילת ● בצמיגים אויר לחץ בקרת ● אחוריים צד ולחלונות & Stop●  

  עור מצופים הילוכים ידית ● מפוצלת קדמית יד משענת ● חשמלית ומתקפלות מתכהות צד מראות ● מתכהה פנימית מראה

Adaptive ● שיוט בקרת מערכת ● מבריק שחור תחתון דיפון ● אגוז עץ עליון דיפון ● מכאני- אלקטרו יד בלם ● Light● Audi

pre sense basic● תינוק לכסא עוגנים ● הנוסע לצד האוויר כרית לנטרול מפתח מנגנון ● אויר כריות 8 ● וגשם אור חיישני  

ISOFIX ● קומפקטי רזרבי צמיג  

   צמיגים עם כפולות זרועות 7 בעיצוב אלומיניום חישוקי -  בנוסף כולל המכונית מחיר ,בלבד quattroFSI0.4 בדגמי

265/40R20 ●  הקדמיים למושבים 'ומסאז חימום ,אוורור  

מ"ק 100 -צריכת דלק ממוצעת בליטרים לדג ם

עירוני                         בינעירוני

מדד זיהום אויר

4.0T q137.314

3.0T q11.77.114

70/156/EEC

₪ ________________ -מחיר הרכב בתצוגה 

מ"המחירים כוללים מע● ח .ל.ט●  19.03.2013מיום  032מחירון ● מ "מפיון מוטורס בע'צ



Audi Q3
2.0T FSI

quattro 170HP
2.0T FSI

quattro 211HP
'ציל 4, ק"סמ 1,984'ציל 4, ק"סמ 1,984נפח מנוע

6,000-4,300/  6,200-4,300211 /170)ד"סל/ ס "כ( מירביהספק 

4,200-1,500/  4,200-1,70035.6 /28.6)ד"סל/  מ"קג( מירבימומנט 

quattroquattroהנעה
S-tronic', היל S-tronic7', היל 7תיבת הילוכים

212230)ש"קמ( מירביתמהירות 
7.86.9)שניות(ש "קמ 100 - 0

6464)ליטר(נפח מיכל דלק 
  460460)ליטר(הטענה /  מטעןקיבולת תא 

235/55R17235/55R17חישוקים

  ● משולב עור ריפוד ● שמאל-ימין מפוצלת אקלים בקרת ● 235/55R17 צמיגים עם זרועות 10 בעיצוב אלומיניום חישוקי

  ● ומאחור מלפנים מקוריים שטיחים ● מכני- אלקטרו חנייה בלם ● הידרדרות למניעת מערכת ● פנימית LED תאורת חבילת

  גג ● מאחור מלאות בטיחות חגורות ISOFIX● 3 ● רדיו שולט זרועות 4 עור הגה ● קומפקטי רזרבי גלגל ● ESP מערכת

  מצבים 4 תחתון גב תמיכת כולל ,נהג למושב חשמלי כוונון ● הנוסע בצד האויר כרית לביטול מפתח מנגנון ● פנוראמי שמש

  דיפוני ● אוויר כריות 6 ● מתכהה פנימית מראה ● רחוק שלט מפתח ● מתקפל- מתפצל אחורי ספסל ●

Monometalic/Truffle  - תנועה שולל ● חשמלית מתכווננות צד מראות ● לנהג מרכזית יד משענת ● הפנימי לגוון בהתאם ●  

  ● ואחוריים קדמיים ערפל פנסי ● וגשם אור חיישני ● DRL עם הלוגן פנסי ● Concert שמע מערכת ● Start-stop מערכת

.Bluetooth דיבורית  ● דרך מחשב ● הבטיחות לחגורות התראה נורית

מ"ק 100 -צריכת דלק ממוצעת בליטרים לדגם

עירוני בינעירוני

מדד זיהום  

אויר

2.0T FSI 211hp10.26.411

2.0T FSI 170hp10.26.411

70/156/EEC

₪259,700285,200  -מחיר המכונית ב

₪3,2883,288 -מחיר אגרת רישוי ב

₪ ________________  -מחיר הרכב בתצוגה 

Luxury - WKA חבילת
חיישני  ● מראות צד מתקפלות חשמלית ● ) צביעה תחתית(פגושים בצבע הרכב ●  Bluetoothדיבורית ● שמשות כהות ● פנסי קסנון 

.חנייה אחוריים

  PackageSportline-S– WQS חבילת

 צמיגים עם כפולות זרועות 5 בעיצוב חישוקים ● הקדמיות הכנפיים על S-line לוגו● S-line לוגו עם דלת ספי ● מיוחדים ספורט מתלי

235/55R18 ●לוגו עם באלקנטרה משולב עור ריפודי■ חשמלי כוונון עם קדמיים ספורט מושבי ● מט אלומיניום דיפוני S-line ●תקרת  

.שחורה בד

PackageExteriorline-S– PQD חבילת
.S-line לוגו עם לדלתות אלומיניום ספי● הכנפיים על S-line לוגו● S-line בעיצוב פגושים

מ"המחירים כוללים מע● ח .ל.ט●  19.03.2013מיום  032מחירון ● מ "מפיון מוטורס בע'צ



Audi Q5
2.0TDI

quattro
2.0T FSI
quattro

3.0T FSI
quattro

V6, ק"סמ 2,995'ציל 4, ק"סמ 1,984'ציל 4, ק"סמ 1,968נפח מנוע
6,500-4,780/ 6,000-4,500272/ 4,200225 / 177)ד"סל/ ס "כ( מירביהספק 

4,780-2,500/  4,500-1,50040.8/  2,500-1,75035.7/  38.8)ד"סל/  מ"קג( מירבימומנט 

quattroquattroquattroהנעה
טיפטרוניק', היל 8טיפטרוניק', היל S-tronic8', היל 7תיבת הילוכים

200222234)ש"קמ( מירביתמהירות 

9.07.15.9)שניות(ש "קמ 100 - 0

757575)ליטר(נפח מיכל דלק 

1,560/  1,560540/  1,560540/  540)ליטר(הטענה /  מטעןקיבולת תא 

235/60R18235/60R18235/60R18חישוקים

: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 ● מכני-אלקטרו הגה ● מתנפח Sky ● תינוק לכסא אחוריים עוגנים ISOFIX ● לנהג יד משענת ●  

  חיישן עם אחד אזור אקלים בקרת ● רדיו שולט הגה ● רמקולים 8 עם SD וכרטיסי CD נגן צבעוני "6.5 מסך עם Concert שמע מערכת

  ● חשמלית מתכוונן נהג מושב ● משולב עור ריפודי ● מלפנים הבטיחות לחגורות התראה זמזם ● מעור הילוכים וידית הגה ● טמפרטורה

Audi פונקצית כולל מכני-אלקטרו חניה בלם ● לגג אלומיניום מסילות ● וגשם אור חיישני ● הקדמיים למושבים חשמלית גב תמיכת hold

assist ●מערכתStart & Stop ● מתכהה פנימית מראה ● אגוז עץ דיפוני ● שיוט בקרת מערכת ● מתפצלים/מתקפלים אחוריים מושבים  

 Bluetooth דיבורית ● ולגיר למנוע נוסף מיגון ● דרך מחשב ● אחוריים חניה חיישני ● בצמיגים אויר לחץ בקרת ● מטען לתא רשת ●

  לאחור פתחים עם אזורים 3 אקלים בקרת ● מקורית

 
 הגה ● חכם מפתח ● המושבים לשני מלא חשמלי כוונון עם עור מושבי :כולל המכונית מחיר ,בלבד quattroFSIT0.3 בדגמי ,בנוסף

.Demension אלומיניום ודיפוני וטיפטרוניק רדיו שולט ספורט

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"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

₪4,6334,6334,633 -מחיר אגרת רישוי ב

₪ ________________  -מחיר הרכב בתצוגה 

מ"המחירים כוללים מע● ח .ל.ט●  19.03.2013מיום  032מחירון ● מ "מפיון מוטורס בע'צ



Audi Q7
3.0TDI

quattro
3.0TFSI
quattro
(272hp)

3.0TFSI
quattro
(333hp)

V6 ,ק"סמ V62,995 ,ק"סמ V62,995 ,ק"סמ 2,967נפח מנוע
5,500-6,500/  4,750-6,500333/  3,800-4,400272/  240)ד"סל/ ס "כ( מירביהספק 

2,900-5,300/  2,250-4,75044.9/  1,750-2,50040.8/  56.1)ד"סל/  מ"קג( מירבימומנט 

quattroQuattroQuattroהנעה
טיפטרוניק', היל 8טיפטרוניק', היל 8טיפטרוניק', היל 8תיבת הילוכים

215222243)ש"קמ( מירביתמהירות 

7.97.96.9)שניות(ש "קמ 100 - 0

100100100)ליטר(נפח מיכל דלק 

2,035/  2,035775/  2,035775/  775)ליטר(הטענה / מטען קיבולת תא 

265/50R19265/50R19295/40R20חישוקים

₪501,600501,600593,800  -מחיר המכונית ב
₪4,6334,6334,633  -מחיר אגרת רישוי ב

:כולל המכונית מחיר
open חשמלי שמש גג sky מצלמה ללא( ויזואלי חיווי עם אחוריים +קדמיים חניה חיישני ● מוכהה( ● MMI Radio Plus 6.5" מסך עם  

 SD כרטיסי 2 ● מתכהה פנימית מראה ● אחסון תאי חבילת ● הרכב בצבע ופגושים הרכב סביב ניקל עיטורי – כרום חבילת ● צבעוני

  מושבים ● אזורים 4 מפוצלת אקלים בקרת ● חכם מפתח ● חשמליים חלונות 4 ● רדיו שולט עור מצופה סרווטרוניק כוח הגה ●
  מערכת ● ומאחור מלפנים יד משענות ● אחוריות ראש משענות ● Criket עור ריפודי ● חשמלית גב תמיכת עם חשמליים קדמיים

  וקיפול כוונון ● וגשם אורות חיישני ● פנימית תאורה חבילת ●Bluetooth דיבורית ● דרך מחשב ● אגוז עץ דיפוני ● שיוט בקרת

  כריות ESP, ABS, BAS ● 6 מערכות ● מאלומיניום גג פסי ● לחלונות מסביב אלומיניום פסי ● ערפל פנסי ● הצד למראות חשמלי

  צמיגים ● ISOFIX תינוק לכסא עוגנים ● הבטיחות לחגורות התראה זמזם ● הנוסע בצד האוויר כרית לנטרול מפתח מנגנון ● אויר

265/50R19 תאורת עם קסנון פנסי ● מתנפח רזרבי גלגל ● זרועות 5 בעיצוב LED ● 5 6/7 -ל אופציה עם( ישיבה מקומות(.

  מצלמת ● זרועות 10 בעיצוב 20R40/295 אלומיניום חישוקי :כולל המכונית מחיר ,בלבד hp)333(quattroTFSI0.3 בדגמי ,בנוסף

אחורית חניה

מ"ק 100 -צריכת דלק ממוצעת בליטרים לדגם

עירוני                         בינעירוני

מדד זיהום אויר

3.0TDI q8.66.714

3.0TFSI 272 q14.48.515

3.0TFSI 333 q14.48.515

70/156/EEC

₪ ________________  -מחיר הרכב בתצוגה 

  Luxury– 900,39₪ חבילת

  חשמלית מתקפלות צד מראות ■ Bose שמע מערכת ■ אחורית חניה מצלמת ■ מטען לתא חשמלית וסגירה פתיחה

MMI ■ קדמיים מושבים חימום ■ קדמיים מושבים זיכרון עם מאווררים Comfort מושבי ■ אוטומטית ומתכהות

.הסטנדרטי מהאבזור חלק הינה אחורית חניה מצלמת hp333 בדגם*

מ"המחירים כוללים מע● ח .ל.ט●  19.03.2013מיום  032מחירון ● מ "מפיון מוטורס בע'צ


