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*הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת( התשס"ט 2009  715/2007/EC :נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה, תקן

A1 1.4 TFSI A1 1.8 TFSI 
sport

 A1 SB 1.4 TFSI A1 SB 1.8 TFSI
sport

קדמיתקידמיתקדמיתקידמיתהנעה
7 הילוכים/תיבת הילוכים  S tronic

ידנית 6 הילוכים 
7 הילוכים S tronic 7 הילוכים/ידנית S tronic

6 הילוכים 
7 הילוכים S tronic

1,3951,7981,3951,798נפח מנוע )סמ"ק( 
20.4/1,400-4,00025.5/1250-530020.4/1,400-4,00025.5/1250-5300מומנט מירבי )סל"ד/קג"מ(

125/5,000-6,000192/5,400-6,200125/5,000-6,000192/5,400-6,200הספק מירבי )סל"ד/כ"ס(
204234204234מהירות מירבית )קמ"ש(

8.86.88.96.9תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות(
45454545קיבולת מיכל דלק )ליטר(

 מערכת שמע בקונספט MMI עם מסך צבעוני "6.5
 שקע AUX לחיבור נגן חיצוני

Bluetooth דיבורית 
 מחשב דרך

 שליטה מגלגל ההגה על מערכת השמע ומחשב הדרך 
 מערכת מיזוג אויר

Auto 2 חלונות חשמליים קדמיים עם פונקצית 
)Auto 4 חלונות חשמליים עם פונקצית Sportback בדגמי(  

 מראות חיצוניות מתכווננות חשמלית
Start & Stop מערכת 

 נעילה מרכזית עם שלט מפתח קפיצי
 6 כריות אוויר 

 מתג לניתוק כרית האוויר הקדמית בצד הנוסע

 תאורת נהיגת יום ייעודית
 ISOFIX נקודות עיגון 

ESC, ABS, BAS, ASR, EDL, XDS :מערכות בטיחות 
 מערכת היגוי אלקטרו-מכאנית

 הגה ספורט 3 זרועות וידית הילוכים עם ציפוי עור
Zeitgeist ריפודי בד מדגם 
 מושב נהג מתכוונן לגובה

 משענת יד קדמית בעלת תא אחסון
 חבילת אלומיניום פנימית

Matt Black פתחי אוורור מדגם 
215/45R16 חישוקי אלומיניום 10 צלעות עם צמיגים 

 בתי מראות צד בצבע הרכב

אבזור

 פנסי קסנון קדמיים  פנסים אחוריים בטכנולגיית LED  מערכת לשטיפת הפנסים הקדמיים  פנסים קדמיים עם כיוון טווח דינאמי אוטומטי  בנסיעה 
 מושבי ספורט קדמיים  ריפודי בד מדגם Herzklopfen  פגוש קדמי ואחורי בעיצוב ספורטיבי  Audi drive select  שליטה מגלגל ההגה על 
העברת ההילוכים  חישוקי אלומיניום בעיצוב 5 צלעות עם צמיגים 215/40R17  ספי אגזוז בציפוי כרום  דוושות בציפוי כרום  פתחי אוורור 
מדגם high-gloss black  כוונון גובה למושב הנוסע לצד הנהג  מושבים קדמיים עם תמיכה ידנית לגב התחתון  Hill-start assist )קיים גם בדגם 

1.4 האוטומט(  easy entry )בדגם ה-3 דלתות בלבד(

דגמי 1.8 כוללים בנוסף את האבזור הבא:

 פנסי קסנון קדמיים  פנסים אחוריים בטכנולגיית LED  מערכת לשטיפת הפנסים הקדמיים  פנסים קדמיים עם כיוון טווח דינאמי אוטומטי בנסיעה 
high-gloss black חלון זכוכית פנוראמי בגג עם פתיחה מלאה והטיה אנכית  פתחי אוורור מדגם  LED חבילת תאורה פנימית בטכנולוגיית 

 כוונון גובה למושב הנוסע לצד הנהג  easy entry בדגמי ה-3 דלתות

חבילת Style לדגמי 1.4 כוללת בנוסף את האבזור הבא:

 Start & Stop Engine חלון זכוכית פנוראמי בגג עם פתיחה מלאה והטיה אנכית  הנעה באמצעות כפתור  LED חבילת תאורה פנימית בטכנולוגיית 
 פתיחה ונעילה מרכזית של הרכב ותא המטען באמצעות "מפתח חכם"  מראות חיצוניות מתכווננות ומתקפלות חשמלית עם חימום 

 ריפוד עור משולב מדגם Alcantara בשילוב לוגו  S line במושבים הקדמיים

חבילת Style לדגמי 1.8 כוללת בנוסף את האבזור הבא:

אגרת רישוימחיר כולל מע"מדגם
  A1 1.4 TFSI ₪2,122 ₪152,600 ידני

  A1 1.4 TFSI₪163,100₪2,409
A1 1.8 TFSI sport₪184,900₪2,409

  A1 SB 1.4 TFSI ₪2,409 ₪160,200 ידני
  A1 SB 1.4 TFSI₪171,300₪2,409

A1 SB 1.8 TFSI sport₪194,100₪2,409

Style ₪19,300חבילת  
מחיר הרכב בתצוגה )כולל מע״מ, אגרת רישוי וכל התוספות(:  בכפוף מחירון 046 מתאריך 5.2.15  ט.ל.ח   

דגם
צריכת דלק ממוצעת 
בליטרים ל-100 ק"מ

דרגת
זיהום 

אויר משולבבינעירוניעירוני
A1 1.4 TFSI 6.44.14.95ידני

A1 1.4 TFSI6.24.24.94
A1 1.8 sport7.24.75.65

A1 SB 1.4 TFSI 6.64.25.16ידני
 A1 SB 1.46.24.24.94

A1 SB 1.8 sport7.24.75.65


