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אגרת רישוימחיר כולל מע"מדגם
TT Coupé 2.0 TFSI₪ 349,300   ₪ 4,725

TT Coupé 2.0 TFSI quattro ₪ 366,400   ₪ 4,725

TT Roadster 2.0 TFSI₪ 373,300   ₪ 4,725

TT Roadster 2.0 TFSI quattro₪ 390,000   ₪ 4,725

Design 11,900 ₪חבילת           

אבזור

TT

 מערכת מולטימדיה MMI עם 8 רמקולים
 שקע AUX לחיבור נגן חיצוני

Audi Music Interface 
Bluetooth דיבורית 

 שליטה מגלגל ההגה על מערכת השמע, מחשב הדרך 
והעברת הילוכים

 מערכת בקרת אקלים אוטומטית מפוצלת לנהג ולנוסע לצידו
 2 חלונות חשמליים עם פתיחה/סגירה אוטומטית

 מראות חיצוניות מתכווננות חשמלית
 נעילה מרכזית עם שלט מפתח קפיצי

)Roadster 6 כריות אוויר )4 כריות בדגמי 
 מתג לניתוק כרית האוויר הקדמית בצד הנוסע

 תאורת נהיגת יום ייעודית
 פנסי קסנון קדמיים
 פנסי LED אחוריים

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

 הגה ספורט 3 זרועות וידית הילוכים עם ציפוי עור
Alcantara ריפודי עור משולב מדגם 

 מושבי ספורט קדמיים מתכווננים לגובה
Metal Grey דיפוני 

245/45R17 עם צמיגים V חישוקי אלומיניום 5 צלעות 
 מגן רוח מתקפל אוטומטית )בדגם Roadster בלבד(

*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

דגם
דרגתצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ

זיהום אויר משולבבינעירוניעירוני

TT Coupé 2.0 TFSI8.25.26.37
TT Coupé 2.0 TFSI quattro8.35.46.49

TT Roadster 2.0 TFSI8.45.46.57
TT Roadster 2.0 TFSI quattro8.55.66.79

מחיר הרכב שבתצוגה:

 בכפוף למחירון 045 מתאריך 6.11.14  ט.ל.ח

חבילת Design כוללת בנוסף את האבזור הבא:
 הנעה באמצעות כפתור Stop & Start Engine  פתיחה ונעילה מרכזית של הרכב ותא המטען באמצעות "מפתח חכם"

245/40R18 מראות חיצוניות מתכווננות ומתקפלות חשמלית עם חימום  חישוקי אלומיניום בעיצוב 10 צלעות עם צמיגים 


