
A3
A3 Sedan 1.4 TFSI

Sport/Design
A3 Sedan 2.0 TFSI

Sport/Design

קידמיתקידמיתהנעה
7 הילוכים S tronic 7 הילוכים S tronic תיבת הילוכים 

1,984 1,395נפח מנוע )סמ"ק( 
25.5/1,500-3,50032.6/1,500-4,200מומנט מירבי )סל"ד/קג"מ(

150/5,000-6,000190/4,200-6,000הספק מירבי )סל"ד/כ"ס(
224250מהירות מירבית )קמ"ש(

8.26.8תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות(
5050קיבולת מיכל דלק )ליטר(

 הגה ספורט 3 זרועות, עם שליטה על מערכת המדיה בתיפור עור ופקדי 
העברת הילוכים

Auto release מערכת 
 מחשב דרך

 תאורת קסנון פלוס מלפנים
 חיישני גשם ואור

 מראה פנימית מתכהה
 7 כריות אויר, כולל כרית אוויר לברכי הנהג

 Front Assist - בקרת בלימה אוטומטית
 נקודות עיגון ISOFIX עם אפשרות עיגון עליונה למושבים האחוריים 

 שמשות מבודדות חום
 שימשה קדמית אקוסטית 

 מראות צד בחיפוי בצבע הרכב
 מראות צד מתכווננות, מתחממות ומתקפלות חשמלית

 בקרת אקלים אלקטרונית בעלת שני אזורים
 חבילת אלומיניום פנימית

 משענת יד קדמית
 מושב אחורי מתקפל מתפצל

 מערכת מולטימדיה - MMI radio plus עם מסך "7 צבעוני
 ממשק BT לטלפון עם אפשרות ניגון מוזיקה

 בקרת לחץ אויר בצמיגים
ESP 
ESC 

 גלגל רזרבי קומפקטי 
 Start/Stop מערכת 

 8 רמקולים )למנוע 1.4 בלבד(
 מערכת שמע Audi sound system עם 10 רמקולים ומגבר 180W )למנוע 

2.0 בלבד(

אבזור

 ® Audi drive select  מתלי ספורט  דיפוני אלומיניום Mistral  ריפוד בד Rally  מושבי ספורט קדמיים  מושבים קדמיים עם כיוונוון לגובה עם תמיכת 
1.4T בלבד(  חישוקי אלומיניום בעיצוב Spoke-Y-5, עם צמיגים  225/45 )למנוע  R17 5, עם צמיגים-Arm ירך משתנה  חישוקי אלומיניום בעיצוב 

225/45 )למנוע 2.0T בלבד(  R17

דגמי Sport כוללים בנוסף את האבזור הבא:

 גימור אלומיניום מסביב לחלונות  דיפונים בעיצוב 3D בגוון אפור טיטניום  חבילת תאורת LED פנימית  תאורה במראות האיפור  ריפוד עור משולב 
עם בד  מושבים קדמיים עם כיוונוון לגובה  חבילת תאי אחסון ותא מטען )למנוע 2.0 בלבד(  חישוקי אלומיניום 10 זרועות, Turbine design, עם צמיגים 

225/45R17 )למנועי 1.4 בלבד( 

דגמי Design כוללים בנוסף את האבזור הבא:

עם איתות דינאמי מאחור  חישוקי   LED  גג שמש פנורמי עם פתיחה מלאה והטיה אנכית  מפתח חכם  פנסים קידמיים ואחוריים בטכנולוגיית 
225/40 R18 5, עם צמיגים-Twin-Spoke-Contrasting Grey אלומיניום בעיצוב

חבילת Luxury לדגם 1.4T Sport/Design כוללת בנוסף את האבזור הבא:

מאחור דינאמי  איתות  עם   LED בטכנולוגיית  ואחוריים  קידמיים  פנסים  חכם   מפתח  אנכית   והטיה  מלאה  פתיחה  עם  פנורמי  שמש  גג   
225/40 )לדגם Sport(  חישוקי אלומיניום בעיצוב Twin-Spoke-Contrasting Grey-5, עם צמיגים  R18 10, עם צמיגים-V-Spoke חישוקי אלומיניום בעיצוב 

)Design 225/40 )לדגם R18

חבילת Luxury לדגם 2.0T Sport/Design כוללת בנוסף את האבזור הבא:

 בקרת שיוט אדפטיבית  Side Assist  Lane Assist  חיישני חניה קדמיים ואחוריים  מחשב דרך צבעוני
חבילת Assistance Package Plus כוללת בנוסף את האבזור הבא:

אגרת רישוימחיר כולל מע"מדגם
A3 Sedan 1.4 TFSI

Sport/Design₪194,200₪ 2,382

A3 Sedan 2.0 TFSI
Sport/Design₪213,800₪ 3,314

Luxury ₪24,900* חבילת
Assistance Package Plus ₪9,900* חבילת

מחיר הרכב בתצוגה )כולל מע״מ, אגרת רישוי וכל התוספות(:  בכפוף למחירון 056 מתאריך 3.5.17  ט.ל.ח

Sedan



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

פירוט מערכות הבטיחות:

מצלמת רוורסכריות אוויר7

חיישני לחץ אווירבקרת סטייה מנתיב

חיישני חגורות בטיחותxניטור מרחק מלפנים

שליטה באורות גבוהיםזיהוי כלי רכב בשטח מת

בלימה אוטומטית בעת חירוםבקרת שיוט אדפטיבית

זיהוי תמרורי תנועהxזיהוי הולכי רגל

מקרא:

מערכת מותקנת בדגם הרכב 

מערכת אופציונאלית להתקנה

x מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דגם
צריכת דלק ממוצעת 
דרגתבליטרים ל-100 ק"מ

זיהום 
אויר משולבבינעירוניעירוני

A3 Sedan 1.4 TFSI Sport/Design6.04.24.96
A3 Sedan 2.0 TFSI Sport/Design7.34.85.77

רמת האבזור תיאור דגםקוד דגם
הבטיחותי

99A3 Sedan 1.4 Sport/Design3
A3 Sedan 2.0 Sport/Design3
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רמת האבזור הבטיחותי:


