Audi A4 allroad quattro
40 TDI 140(190) kW(KM) S tronic
Cena katalogowa brutto : 265 780 PLN
Cena całkowita : 215 902 PLN

kod Audi

ACZNCA46
www.audi.pl/ACZNCA46

Audi A4 allroad quattro | 40 TDI 140(190) kW(KM) S tronic
kod Audi: ACZNCA46

Podsumowanie

Audi A4 allroad quattro
40 TDI 140(190) kW(KM) S tronic
Cena katalogowa brutto
265 780 PLN
Cena całkowita
215 902 PLN

Parametry techniczne
Pojemność silnika

1968 cm³

Moc maksymalna

140 (190)/3800-4200 kW (KM)
przy obr.

Maksymalny moment
obrotowy

400/1750 - 3000 Nm przy obr.

Prędkość maksymalna

220 km/h

Przyspieszenie 0-100
km/h

7,9 s

Klasa paliwa

olej napędowy

Kolor nadwozia
kod Audi
ACZNCA46

Glacier White Metallic

Twoja konfiguracja na www.audi.pl
www.audi.pl/ACZNCA46

Kolorystyka wnętrza
Siedzenia

czarne-czarne

Deska rozdzielcza

czarna-czarna

Wykładzina

czarna

Podsufitka

szara Tytan

2023-01-08

numer zamówienia
2019109058
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Audi A4 allroad quattro | 40 TDI 140(190) kW(KM) S tronic
kod Audi: ACZNCA46

Wyposażenie dodatkowe

(1/6)

Glacier White Metallic

Pakiet promocyjny Comfort

Pakiet promocyjny Travel

Pakiet promocyjny Technology

Obręcze ze stopów metali lekkichm 5 - ramiennne, 7.5 x 18
z oponami 245/45 R18

Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą

Zestaw narzędzi i podnośnik samochodowy

Koło zapasowe dojazdowe z kompresorem

Reflektory Matrix LED dynamiczną grafiką i dynamicznymi
kierunkowskazami

Reflektory Audi Matrix LED

2023-01-08
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Audi A4 allroad quattro | 40 TDI 140(190) kW(KM) S tronic
kod Audi: ACZNCA46

Wyposażenie dodatkowe

(2/6)

Reflektory Matrix LED dynamiczną grafiką i dynamicznymi
kierunkowskazami

Światła tylne LED dynamiczną grafiką i dynamicznymi
kierunkowskazami

Układ zmywania reflektorów

Relingi dachowe aluminiowe

Klamki w drzwiach chromowane (gładkie)

Pakiet optyczny aluminium

Pakiet optyczny w tonacji aluminium: srebrna listwa wokół
szyb i srebrne relingi dachowe

Szyby z dodatkową powłoką zaciemniającą

Szyby z izolacją akustyczną w przednich drzwiach

Siedzenia sportowe przednie

2023-01-08
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Audi A4 allroad quattro | 40 TDI 140(190) kW(KM) S tronic
kod Audi: ACZNCA46

Wyposażenie dodatkowe

(3/6)

Regulowane zagłówki przednich siedzeń

Uchwyty do fotelików dziecięcych z przodu

Podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa z pneumatyczną
regulacją i funkcją masażu dla przednich siedzeń

Komfortowy podłokietnik z przodu

Fotel kierowcy z elektryczną regulacją

Ogrzewanie przednich siedzeń

Pakiet bezpieczeństwa dla dzieci

Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym

Aplikacje dekoracyjne z szarego aluminium Ellipse

Dywaniki z przodu i z tyłu

2023-01-08
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Audi A4 allroad quattro | 40 TDI 140(190) kW(KM) S tronic
kod Audi: ACZNCA46

Wyposażenie dodatkowe

(4/6)

Kombinacja Alcantara-skóra

Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna plus obszyta skórą

Pakiet oświetlenia konturowego i Ambiente, wielokolorowy

Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i
składane, oba lusterka automatycznie przyciemniane

Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez
ramki

Komfortowa klimatyzacja 3-strefowa

Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi przez dzieci,
elektryczne

Kluczyk komfortowy, z Safelock

Hak holowniczy

Pakiet schowków i wyposażenia bagażnika

2023-01-08
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Audi A4 allroad quattro | 40 TDI 140(190) kW(KM) S tronic
kod Audi: ACZNCA46

Wyposażenie dodatkowe

(5/6)

Wirtualny kokpit Audi "plus"

MMI Navigation plus z MMI touch

Audi sound system

Audi connect Nawigacja & Infotainment

Współpraca z LTE dla Audi phone box

Audi phone box

Audi parking system plus

Audi pre sense rear

Asystent podjazdu z funkcją Auto Hold

System utrzymujący odległość od jadącego z przodu pojazdu

Kamera i/lub czujnik odległości (system wspomagający)

2023-01-08
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Audi A4 allroad quattro | 40 TDI 140(190) kW(KM) S tronic
kod Audi: ACZNCA46

Wyposażenie dodatkowe

(6/6)

System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z
kamerą

Kamera cofania

Funkcja ostrzegania przy zmianie pasa ruchu

Asystent utrzymania pasa ruchu

Pakiet systemów wspomagających Miasto

Pakiet systemów wspomagających Trasa

Przycisk dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera

Zbiornik AdBlue®* (24 litry)

2023-01-08
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Audi A4 allroad quattro | 40 TDI 140(190) kW(KM) S tronic
kod Audi: ACZNCA46

Wyposażenie standardowe

Koła i opony
7K1

Komfort
Wskaźnik ciśnienia w oponach

5SL

Lusterko zewnętrzne lewe, asferyczne

5RU

Lusterko zewnętrzne po prawej stronie (z
większym polem obserwacji), konvex

7E6

Elektryczne dodatkowe ogrzewanie
powietrzne

7AL

Autoalarm z zabezpieczeniem przed
odholowaniem

4E7

Pokrywa bagażnika, elektryczne
wspomaganie unoszenia i zamykania

5A8

Okładzina bagażnika

6SS

Mata na dno bagażnika

3GD

Dwustronna podłoga bagażnika

9JA

Wariant dla niepalących

Reflektory
8K4

Światła dzienne

Wygląd zewnętrzny
6FA

Obudowy lusterek w kolorze nadwozia

2Z8

Oznaczenie modelu według nowego
oznakowania mocy

Lakiery
2K0

(1/2)

Zderzaki standardowe
Systemy multimedialne

Systemy dachowe i przeszklenie
5XK

4GF

Q0D

Osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i
pasażera

Przygotowanie radia cyfrowego do funkcji
FOD

IU2

Audi connect (zawartość pakietu 2)

Przednia szyba z izolacją akustyczną

JE3

Moduł danych Europa

IW3

Audi connect Safety & Service

Fotele
3B3

Uchwyty ISOFIX i top tether do fotelika
dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu

3NT

Składane oparcie tylnych siedzeń

Systemy wspomagające kierowcę
6K8

Audi pre sense city

Technika i bezpieczeństwo
Wygląd wewnętrzny
GT0

Elementy dekoracyjne czarne matowe

7M9

Scuff plates with aluminum inserts in front,
with "allroad" logo

2023-01-08

1KD

Hamulce tarczowe z tyłu

1LC

Hamulce tarczowe z przodu

2H9

Audi drive select

1BP

Zawieszenie o podwyższonej wytrzymałości
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Audi A4 allroad quattro | 40 TDI 140(190) kW(KM) S tronic
kod Audi: ACZNCA46

Wyposażenie standardowe

(2/2)

Technika i bezpieczeństwo
6Y2

Ogranicznik prędkości

GH1

quattro z samoblokującym centralnym
mechanizmem różnicowym

QZ7

elektromechaniczne wspomaganie układu
kierowniczego

6A2

Uchwyt do montażu gaśnicy

0M2

Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności

4X3

Boczne poduszki powietrzne z przodu i
system kurtyn powietrznych

9P6

Sygnalizacja zapięcia pasów

7L8

System Start-Stop

1T3

Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i
kamizelką ostrzegawczą

Przedłużenie gwarancji Audi i pakiety przeglądów
serwisowych Audi
EA3

2023-01-08

Audi Extensive - Pakiet naprawczy 3 lata / 90
000 km (w tym pierwsze dwa lata bez limitu
przebiegu)
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Parametry techniczne

Silnik

Osiągi

Pojemność silnika

1968 cm³

Prędkość maksymalna

220 km/h

Power Level

40

7,9 s

Moc maksymalna

140 (190)/3800-4200 kW (KM)
przy obr.

Przyspieszenie 0-100
km/h

Maks. wydajność (KM)

190 PS

Maks. wydajność (KW)

140 kW

Maksymalny moment
obrotowy

400/1750 - 3000 Nm przy obr.

Wydajność
Klasa wydajności

A

Klasa ubezpieczenia
Masa
Masa własna

1830 kg

Dopuszczalna masa
90/80 kg
ładunku na
dachu/dopuszczalny
nacisk przyczepy na hak
holowniczy

Ubezpieczenie OC

13

Ubezpieczenie AC

21

Częściowe
ubezpieczenie AC

23

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

1800 kg

przy 8% wzniesieniu

2000 kg

Pojemność
Bagażnik

495 l

Zbiornik paliwa, ok.

58 l

2023-01-08
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Audi A4 allroad quattro | 40 TDI 140(190) kW(KM) S tronic
kod Audi: ACZNCA46

Zużycie i wartości emisji
WLTP1
Cykl niski1

7,6 l/100km

Cykl średni1

6,6 l/100km

Cykl wysoki1
Cykl bardzo

wysoki1

5,8 l/100km
6,6 l/100km

Cykl mieszany1

6,5 l/100km

Emisja CO 2 - w cyklu mieszanym1

170 g/km

Kategorie emisji

Euro 6d-TEMPEVAP-ISC

2023-01-08
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Audi A4 allroad quattro | 40 TDI 140(190) kW(KM) S tronic
kod Audi: ACZNCA46

Kontakt

Dealer
Audi Centrum Poznań Ławica
Bukowska 287 A
60-189 Poznań
Telefon: +48 (61) 640-83-42
email: salon@audicentrumpoznan.pl

2023-01-08
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Audi A4 allroad quattro | 40 TDI 140(190) kW(KM) S tronic
kod Audi: ACZNCA46

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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