Audi e-tron
advanced 55 quattro 265 kW
Cena katalogowa brutto : 399 020 PLN
Cena całkowita : 319 216 PLN

kod Audi

A5Y3NPBP
www.audi.pl/A5Y3NPBP

Audi e-tron | advanced 55 quattro 265 kW
kod Audi: A5Y3NPBP

Podsumowanie

Audi e-tron
advanced 55 quattro 265 kW
Cena katalogowa brutto
399 020 PLN
Cena całkowita
319 216 PLN

Parametry techniczne
Typ silnika

elektryczny

Prędkość maksymalna

200 km/h

Przyspieszenie 0-100
km/h

5,7 s

Klasa paliwa

Elektro

kod Audi
A5Y3NPBP
Twoja konfiguracja na www.audi.pl
www.audi.pl/A5Y3NPBP

Kolor nadwozia

numer zamówienia
2019103703

Brilliant Black

Kolorystyka wnętrza
Siedzenia

szare Metropol-szare Metropol

Deska rozdzielcza

szara Metropol-szara Granit

Wykładzina

czarna

Podsufitka

srebrna Moon
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Audi e-tron | advanced 55 quattro 265 kW
kod Audi: A5Y3NPBP

Wyposażenie dodatkowe

(1/3)

Brilliant Black

Autoalarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem

Pełna powłoka lakiernicza

Obręcze kół ze stopu metali lekkich, 15-ramienne,
częściowo polerowane, 9.5J x 21'', opony 265/45 R21

Oświetlenie progowe LED

Relingi dachowe w kolorze czarnym

Brak oznaczenia mocy/technologii

Pakiet "Czerń"

Przyciemnione szyby tylne (szyby privacy)

Kluczyk komfortowy

2023-01-08
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Audi e-tron | advanced 55 quattro 265 kW
kod Audi: A5Y3NPBP

Wyposażenie dodatkowe

(2/3)

Kluczyk komfortowy w połączeniu z autoalarmem

Pakiet dodatkowych schowków

Audi virtual cockpit Plus

Napęd DVD

Kamera cofania

Przewód do ładowania prądem zmiennym (AC) ze stacji
ładującej, Mode 3

Fotele sportowe

Podłokietnik komfortowy z przodu

Ogrzewanie foteli przednich

Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym
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Audi e-tron | advanced 55 quattro 265 kW
kod Audi: A5Y3NPBP

Wyposażenie dodatkowe

(3/3)

Panel obsługi - dotykowy, z elementami aluminium

Aplikacje dekoracyjne z matowego aluminium

Tapicerka Alcantara/skóra

Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna, sportowa, obszyta
skórą, ze spłaszczonym wieńcem

Pakiet oświetlenia wnętrza, konturowe/ambiente

Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie,
podgrzewane, przyciemniane automatycznie po obu
stronach, z funkcją pamięci i z funkcją automatycznego
opuszczania prawego lusterka podczas manewru cofania

Dodatkowe gniazdo do ładowania AC (po stronie pasażera)

2023-01-08
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Audi e-tron | advanced 55 quattro 265 kW
kod Audi: A5Y3NPBP

Wyposażenie standardowe

(1/3)

Systemy wspomagające kierowcę

Ładowanie

6K8

Audi pre sense front

EH1

Kabel ładowania, standardowa długość

9X9

Audi parking system plus z wizualizacją
otoczenia

KB3

Ładowarka pokładowa 11 kW

70T
7W1

Audi pre sense basic

Kabel do ładowania z gniazdka
elektrycznego, typ E/F

8T6

Tempomat z regulacją prędkości i limiterem
prędkości

73P

Wtyczka przemysłowa CEE 16 A / 400 V / 6 h
/ prosta, długi kabel

QK1

Kamera z czujnikiem odległości (w systemie
wspomagającym kierowcę)

NW1

System ładowania Audi Charging System
Compact

6I3

Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu
Technika i bezpieczeństwo

Systemy multimedialne
IW3

Audi connect telefon alarmowy i serwis (z
usługami dodatkowymi e-tron)

EL3

Audi connect dla systemu nawigacji

9ZX

Złącze Bluetooth

7UG

MMI Navigation plus z MMI touch response

I8T

MMI Navigation plus z panelem dotykowym
MMI touch response z ekranem 10,1''

UF7

Audi music interface

9VD

Audi sound system

Q0D

Przygotowanie do cyfrowego odbioru
radiowego DAB dla funkcji FoD ("funkcja na
życzenie")

IT1

Audi connect Navigation & Infotainment licencja na 3 lata

IU2

Kod sterujący FoD

JE3

Pakiet Connect Plus (standard EU)

2023-01-08

4X3

Kurtyny powietrzne chroniące głowy
pasażerów z przodu i z tyłu

1I0

Czujnik kontroli zapięcia pasów
bezpieczeństwa

1T3

Apteczka i trójkąt ostrzegawczy

1BK

Zawieszenie adaptve air suspension

1KQ

Hamulce tarczowe z tyłu (18'')

QZ7

Progresywny układ kierowniczy

4UF

Poduszki powietrzne z dezaktywacją poduszki
powietrznej pasażera

6A2

Gaśnica

ES7

Gniazdo Combo 2 (EU)

Przedłużenie gwarancji Audi i pakiety przeglądów
serwisowych Audi
EA3

Audi Extensive - Pakiet naprawczy 3 lata / 90
000 km (w tym pierwsze dwa lata bez limitu
przebiegu)
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Audi e-tron | advanced 55 quattro 265 kW
kod Audi: A5Y3NPBP

Wyposażenie standardowe

Koła i opony

(2/3)

Fotele

H9Q

Opony 265/45 R21 108H XL

7K1

Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach

1G8

Zestaw naprawczy - tire mobility set

1PR

Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą z
systemem ostrzegającym o obluzowaniu się
koła

1S2

Zestaw narzędzi

7P1

Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego
kręgosłupa dla foteli przednich, elektryczna

3L4

Elektryczna regulacja foteli przednich z
funkcją pamięci ustawień dla fotela kierowcy

3B3

ISOFIX - mocowanie fotelika dziecięcego dla
skrajnych siedzeń z tyłu (z funkcją Top Tether)

Wygląd wewnętrzny
Reflektory

7HA

Wyposażenie standardowe, bez pakietu
skórzanego

8IY

Reflektory przednie w technice LED

7M1

Listwy progowe aluminiowe

8G9

Reflektory przednie LED z przygotowaniem
do FoD

0TD

Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu

8K4

Światła do jazdy dziennej w technice LED
Kierownice i elementy obsługi

Wygląd zewnętrzny
6FA

Lusterka zewnętrzne lakierowane w kolorze
nadwozia

5J1

Tylny spoiler

2C5

Komfort
5SL

Lusterko zewnętrzne po lewej stronie,
asferyczne

5RU

Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera (z
większym polem widzenia), konvex

4L6

Lusterko wewnętrzne z automatyczną funkcją
przeciwoślepieniową

2V5

Brak pakietu Air Quality

9AK

Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa

GA1

Klimatyzacja postojowa

7E4

System ogrzewania o zwiększonej wydajności

4E7

Elektryczne wspomaganie otwarcia i
zamknięcia bagażnika

Systemy dachowe i przeszklenie
5XC

Osłony przeciwsłoneczne

4KC

Szyby termoizolacyjne

4GF

Szyba przednia termoizolacyjna, laminowana

Fotele
3G4

2023-01-08

Isofix - mocowanie fotelika dziecięcego na
skrajnych fotelach z tyłu i fotelu pasażera z
przodu

Regulacja kolumny kierowniczej w układzie
poziomym i pionowym
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Audi e-tron | advanced 55 quattro 265 kW
kod Audi: A5Y3NPBP

Wyposażenie standardowe

(3/3)

Komfort
3U4

Roleta bagażnika

6SS

Wyłożenie podłogi bagażnika

9JA

Wariant dla niepalących

7B3

Gniazda 12V

2023-01-08
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Audi e-tron | advanced 55 quattro 265 kW
kod Audi: A5Y3NPBP

Parametry techniczne

Silnik

Osiągi

Typ silnika

elektryczny

Prędkość maksymalna

200 km/h

Power Level

55

5,7 s

Maks. wydajność (KW)

300 kW

Przyspieszenie 0-100
km/h

Wydajność

Układ napędowy
Napęd

quattro

Masa własna

2623 kg

Dopuszczalna masa
całkowita

3130 kg

Dopuszczalna masa
75/80 kg
ładunku na
dachu/dopuszczalny
nacisk przyczepy na hak
holowniczy

Maksymalna masa przyczepy
bez własnych hamulców 750 kg
przy 12% wzniesieniu

1800 kg

przy 8% wzniesieniu

1800 kg

Pojemność

2023-01-08

A+

Klasa ubezpieczenia

Masa

Bagażnik

Klasa wydajności

660 l

Ubezpieczenie OC

20

Ubezpieczenie AC

28

Częściowe
ubezpieczenie AC

27

Napęd hybrydowy
Energia elektryczna w
napędzie hybrydowym

300 kW

Moment obrotowy
silnika elektrycznego
napędu hybrydowego

664 Nm

Rodzaj akumulatora
hybrydowego

litowo-jonowy

Pojemność
energetyczna
akumulatora
hybrydowego

95 kWh

Electric consumption
urban

24,1 kWh/100km

Electric consumption
extra urban

24,1 kWh/100km

Electric consumption
combined

24,1 kWh/100km
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Audi e-tron | advanced 55 quattro 265 kW
kod Audi: A5Y3NPBP

Zużycie i wartości emisji
WLTP1
Cykl mieszany1

25,6 kWh/100km

Zasięg elektryczny - mieszany1

366 km

Zasięg elektryczny - miasto1

414 km

Kategorie emisji

N/A

2023-01-08
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Audi e-tron | advanced 55 quattro 265 kW
kod Audi: A5Y3NPBP

Kontakt

Dealer
Porsche Połczyńska
Połczyńska 109
01-303 Warszawa
Telefon: +48 (2253) 242-00

email: audi.polczynska@porscheinterauto.pl

2023-01-08
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Audi e-tron | advanced 55 quattro 265 kW
kod Audi: A5Y3NPBP

Informacja dodatkowa

1 Dane

na podstawie świadectw homologacji typu.

Celem konfiguracji jest jedynie niewiążący przekaz ogólnych informacji o pojeździe, który nie może zastąpić
konsultacji ze sprzedawcą w sprawie ewentualnego zakupu. Specyfikacja techniczna i elementy wyposażenia
konfigurowanego samochodu mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się zależnie od specyfiki danego
rynku. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. W kwestii specyfikacji technicznej, elementów wyposażenia
oraz cech naszych pojazdów informacji udzielą sprzedawcy w salonie dealerskim Audi Wszystkie produkowane
obecnie samochody marki Audi są produkowane z materiałów spełniających wymagania określone w normie ISO
22628 pod kątem możliwości odzysku i recyklingu i uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji
zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom
samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z dnia 25
stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej
informacji dotyczących ekologii znajduje się na stronie: www.audi.pl
Ceny zawarte w konfiguracji są sugerowanymi cenami PLN brutto, dostępnymi u autoryzowanych Dealerów Audi.
Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen.
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