Order Number:

386602

Model

GEABAE

Price no VAT
Audi e-tron SB 55 quattro advanced

68,206.00

Model Variant: ADVANCED
Power: 300 KW
Displacement: 95 ccm
Model year:

2020

Color:

2D2D

Tapestry:

Синій Navarrablau Metallic

902.00

сірий флінт / e-tron orange
Regular Optionals

Code
Description
1XP Кермо спортивне шкіряне з підігрівом багатофункціональне, з пелюстками перемикання
передач оббите шкірою спортивне кермо вражає спортивним виглядом і добре лежить в
руках. Колір шкіряної оббивки керма та важеля селектора підібрано до обраного
кольору оббивки верха панелі приладів. Висота і винос керма регулюються вручну. В
якості опції (у поєднанні з електричним регулюванням рульової колонки) пропонується
автоматична функція комфортної посадки і висадки з автомобіля. Для більш
комфортного управління численними серійними та додатковими функціями
мультимедійної системи кермо оснащене 12-ма багатофункціональними клавішами.
Підкермові перемикачі дозволяють вручну перемикати ступені рекуперації. Коли ви
знімаєте ногу з педалі акселератора, функція рекуперації дозволяє з урахуванням
ситуації та залежно від потреби перетворювати кінетичну енергію в електричну.
Отримана електроенергія використовується для заряджання акумуляторної батареї. З
2C7 Рульова колонка з електроприводом рульову колонку можна привести в індивідуально
обране оптимальне положення одним натисканням кнопки; регулювання за висотою і
виносом, автоматична функція комфортної посадки і висадки. Примітка: тільки в
поєднанні з передніми сидіннями з електричним регулюванням і функцією пам’яті
4A4 Підігрів передніх та задніх сидінь
4D8 Вентиляція і масаж для передніх сидінь вентиляція сидінь та масаж м’язової системи за
допомогою 10 пневматичних подушок; 7 різних програм (хвильовий, розминання,
розтягування, відновлення, зона плечей, зміцнюючий та підбадьорливий) з 3 рівнями
інтенсивності. Функція масажу вмикається і вимикається за допомогою додаткової
кнопки, інтегрованої в кнопку управління поперековою опорою. Вибір програм та
регулювання інтенсивності здійснюється через систему MMI
5MI Декор натур. дерев. платан темно-коричн. для передньої панелі. Примітка: не доступне у
поєднанні з пакетом інтер’єр design selection
6E3 Центральний підлокітник комфортний з регулюванням положення по довжині і кута
нахилу
7HD Шкіряний пакет повний шкіряна оббивка верха панелі приладів та нижніх поверхонь
елементів інтер^єру. Оббивка верха передньої панелі — чорна зі строчкою кольору
антрацит, оббивка підлокітників дверей і нижньої частини центральної консолі — чорна,
коричнева Okapibraun, сіра Metropolgrau чи перламутрова Perlmuttbeige. У поєднанні з
пакетом стилізації інтер єру design selection: верх передньої панелі чорний зі строчкою
сірою Achatgrau, підлокітники дверей і центральна консоль — чорна з контрастною
строчкою сірою Felsgra або бежева Perlmuttbeige з контрастною строчкою сірою
Achatgrau або сіра Flintgrau з контрастною строчкою оранжевою Signalоrange. У
поєднанні з пакетом стилізації інтер єру S line: верх передньої панелі чорний зі
строчкою кольору антрацит, підлокітники дверей і центральна консоль — чорна з
контрастною строчкою сірою Felsgrau; сіра Rotorgrau з контрастною строчкою кольору
антрацит
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9AQ Клімат-контроль 4-зональний на додачу до 2-зонального клімат-контролю: окреме
регулювання температури і розподілу повітря для заднього ряду сидінь зліва і справа;
вентиляційні отвори у середніх стійках кузова; задня панель керування кліматичною
установкою з сенсорним управлінням; ефективне управління кліматичними зонами
завдяки функції розпізнавання наявності пасажира; автоматичне вмикання режиму
рециркуляції повітря датчиком якості повітря та управління з урахуванням положення
сонця; антиалергенний фільтр для захисту від пилу і запахів; функція використання
залишкового тепла; персоналізація. Передбачений у базовій комплектації тепловий
насос використовує залишкове тепло електричних компонентів привода для обігріву
салону; це дозволяє забезпечити ефективне досягнення потрібної потужності опалення
в умовах низької зовнішньої температури. Зекономлену в такий спосіб енергію можна
використати для забезпечення руху автомобіля. Завдяки ць
9S9 Audi virtual cockpit plus інноваційна, повністю цифрова панель приладів з екраном 12,3"
роздільної здатності Full HD, з підтримкою графічних режимів «Sport» та «e-tron» на
додачу до стандартного «класичного» режиму відображення приладів. Забезпечує
гнучке відображення інформації відповідно до потреб водія: швидкість/частота обертів,
різні режими карти, дані сервісів Audi connect (якщо наявні), радіо/мультимедійної
системи тощо. Клавіша VIEW на багатофункціональному кермі дозволяє інтуїтивно і
швидко перемикатися між 2 режимами відображення панелі приладів, що
відрізняються за розміром. У режимі з маленькими циферблатами приладів
забезпечується можливість відображення великої та наочної графіки бортового комп’
ютера і вмісту системи ММІ. Передбачена можливість налаштування даних бортового
комп’ютера, що відображаються у тахометрі. Керування функціями цифрової панелі
приладів Audi virtual cockpit здійснюється за допомогою багатофункціо
9TF Світлодіодне освітлення зони посадки при відчинянні передніх або задніх дверей на
поверхню дороги за допомогою світлодіодів проектується напис e-tron; при цьому
світлодіодна технологія поряд з практичною функцією покращення видимості при
посадці виконує ще й естетичну функцію
9VS Аудіосистема Bang & Olufsen Premium 3D Premium Sound System для відтворення звуку
використовуються 16 динаміків, у тому числі 3D-динамік, центральний динамік та
сабвуфер, потужність 15-канального підсилювача становить 705 Вт; спеціальна функція
забезпечує просторове відтворення звуку в передній частині салону; для цього
використовуються додаткові динаміки у передніх стійках, середньочастотні динаміки та
нова технологія Fraunhofer Symphoria; об’ємний звук забезпечується при відтворенні з
будь-яких джерел; завдяки практично абсолютній автентичності тривимірного звучання у
салоні автомобіля можна відчути себе немов в першому ряду концертної зали
9ZV Audi phone box light на додачу до функцій інтерфейсу Bluetooth; додаткові функції:
універсальний комплект для безконтактного підключення мобільного телефону (170 × 87
мм) у зоні переднього підлокітника; можливість заряджання через порт USB-A або
бездротовий зарядний пристрій (стандарт Qi); нагадування забрати телефон й індикація
процесу заряджання на дисплеї MMI. Інформацію про сумісні мобільні телефони ви
можете отримати у свого партнера Audi або за посиланням www.audi.com/bluetooth
C09 OPTIONAL NOT DEFINED OR DESCRIPTION NOT DEFINED FOR CURRENT
@LanguageId=5
F08 Диски 5 рукавів дизайн Dynamik 9J×20 литі алюмінієві, контрастний сірий колір, частково
поліровані, шини 255/50 R20. УВАГА: Будь ласка, будьте проінформовані про те, що
через поточний стан доріг в Україні необхідно приділяти посилену увагу для того, щоб
уникнути пошкоджень, що можуть виникнути з причини поганих дорожніх умов!
GA2 Автономна кліматична установка комфорт до початку поїздки охолоджує або прогріває
салон автомобіля до бажаної температури задля підвищеного кліматичного комфорту
вже в момент посадки в авто. Додатково передбачена можливість активації до початку
поїздки підігріву та вентиляції сидінь, підігріву керма та скляних поверхонь (за умови, що
автомобіль оснащений цими додатковими елементами комплектації). Для
програмування та активації автономної кліматичної установки комфорт і встановлення
бажаної температури використовується зручний інтерфейс системи ММІ або додатка
для смартфона; при цьому не має значення, чи заряджається у цей момент автомобіль.
При відмиканні автомобіля за допомогою ключа з дистанційним керуванням можна
запустити короткочасну кліматизацію
GZ2 Сервопривід зачинення дверей забезпечує безшумне і надійне зачинення дверей
автомобіля; достатньо лише, щоб двері злегка торкнулися замка: сервопривод
зачинення автоматично зачинить прикриті двері
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Audi smartphone interface інтерфейс Audi для підключення смартфонів з’єднує ваш
смартфон з вашим Audi та забезпечує можливість виведення вмісту мобільного
пристрою через USB-інтерфейс безпосередньо на екран системи MMI. Функціями
навігації, телефону, відтворенням музики та обраними сторонніми додатками можна
зручно керувати за допомогою контролера MMI, а також за допомогою системи
голосового керування смартфона. Відповідні кабелі-адаптери з асортименту
оригінальних аксесуарів Audi ви можете придбати у вашого партнера Audi
Шкіра Valcona перфорована з кантом для індивідуальних передніх контурних сидінь;
центральні частини передніх сидінь та обох зовнішніх сидінь заднього ряду оббиті
перфорованою шкірою Valcona; боковини сидінь, центральне сидіння заднього ряду,
підголівники і передній центральний підлокітник оббиті шкірою Valcona з контрастною
строчкою і кантом; оббивка дверей з Alcantara чорного кольору
Настінне кріплення Clip зручне настінне кріплення для системи заряджання kompakt;
настінне кріплення Clip забезпечує можливість зручної та акуратної фіксації блока
управління системи заряджання у місцях, де найчастіше здійснюється заряджання
(наприклад, на стіні гаража); штекер, що використовується для під’єднання до
автомобіля, закріплюється за допомогою відповідного тримача з комплекту поставки;
його можна встановити окремо від настінного кріплення; оснащений замком із ключем
для запобігання викраденню блока управління; при потребі зайву частину кабелю для
під’єднання до автомобіля можна змотати і закріпити на настінному кріпленні
Віртуальні зовнішні дзеркала заднього виду є ключовою особливістю у контексті
покращення аеродинаміки та зовнішнього вигляду: традиційні зовнішні дзеркала
замінила собою система зовнішніх камер, що передає зображення безпосередньо на
сенсорні OLED-дисплеї у салоні. У порівнянні зі звичайними дзеркалами віртуальні
зовнішні дзеркала заднього виду забезпечують покращений коефіцієнт аеродинамічного
опору cW, сприяють зниженню аеродинамічних шумів та покращують оглядовість під
час дощу, снігопаду і в період, коли сонце стоїть низько над горизонтом. За допомогою
сенсорного дисплея з датчиком наближення водій має змогу налаштувати поле зору
відповідно до своїх потреб та обрати дзеркало з потрібного боку; додаткове покращення
оглядовості у порівнянні зі звичайними дзеркалами забезпечують режими відображення
з можливістю адаптації до конкретної ситуації: у режимі відображення бордюрів
відображуване поле зору розширюється донизу, а зображення
Система попередж. про зміну смуги руху включно з Audi pre sense rear, асистентом
безпечного виходу та асистентом виїзду заднім ходом. Зверніть увагу: системи
працюють у рамках своїх обмежень; вони можуть лише допомагати водію; водій
залишається відповідальним за автомобіль на дорозі; він повинен бути максимально
уважним
Камери кругового огляду 4 ширококутні камери кругового огляду охоплюють всю зону
безпосередньо довкола автомобіля і забезпечують можливість відображення у
різноманітних режимах задля підвищеного комфорту під час маневрування. За
допомогою верхнього дисплея системи MMI можна керувати такими режимами:
відображення віртуального автомобіля і його оточення з можливістю плавного нахилу
та зміни масштабу за допомогою сенсорного екрана; вигляд з висоти пташиного
польоту: зображення з 4 камер комбінуються у віртуальне зображення згори,
відображувану зону можна плавно масштабувати і переміщувати, що дозволяє
маневрувати і вибирати місце розташування автомобіля з підвищеною точністю;
відображення передніх або задніх коліс: цей режим забезпечує, наприклад, кращу
оглядовість при наближенні до бордюру; вигляд з камери заднього виду:
відображаються допоміжні елементи для перпендикулярного паркування та
приєднання причепа; вигляд з передньої ка
Комфортний ключ з сенсорним відчиненням кришки багажного відсіку і системою
охоронної сигналізації пакет пропонує такі додаткові можливості: комфортний ключ з
сенсорним відмиканням кришки багажного відсіку та електроприводом відчинення та
зачинення кришки багажного відсіку (з функцією Safelock); система охоронної
сигналізації: контролює стан дверей і кришок переднього і заднього багажних відсіків.
Функція Safelock, що підключена до замків дверей, запобігає відчиненню дверей за
допомогою внутрішніх ручок, якщо автомобіль замкнений за допомогою ключа від
автомобіля. Крім цього, система охоронної сигналізації забезпечує: контроль простору
салону за допомогою ультразвуку з можливістю відключення; попередження про
викрадення при спрацюванні датчика нахилу; звуковий сигнал з живленням від
акумулятора, що спрацьовує при маніпуляціях з проводкою
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Передні сидіння індивідуальні контурні з електричним регулюванням положення за
висотою і довжиною, кута нахилу подушки і спинки, підколінним упором, пневматичним
регулюванням боковин подушки і спинки та пневматичною поперековою підтримкою; з
механічним регулюванням висоти і виносу підголівників та висоти ременів безпеки; з
функцією пам’яті положень сидінь водія і переднього пасажира, а також зовнішніх
дзеркал заднього виду і керма. Примітка: тільки в поєднанні з передніми сидіннями з
електричним регулюванням і функцією пам’яті для обох передніх сидінь
PV6 Сидіння електрорег. вкл. пам ять cидіння передні з електричним регулюванням та з
функцією пам^яті електричне регулювання положення за висотою і довжиною, кута
нахилу подушки і спинки; 4-ходова поперекова підтримка з електричним регулюванням;
з функцією пам’яті положень для сидіння водія і переднього пасажира: 2 місця у пам’яті
для передніх сидінь з електричним регулюванням і зовнішніх дзеркал заднього виду,
для зберігання і виклику використовуються клавіші пам’яті на оббивці дверей. Крім
цього, останнє положення сидіння автоматично зберігається в особистому профілі. У
вашому особистому профілі в автомобілі зберігаються численні налаштування, такі як
настройки ергономіки, мультимедійної системи або налаштування ходової частини;
також зберігається положення сидіння і рульової колонки (у разі замовлення) і
положення дзеркал; у вашому автомобілі можна створити до 6 особистих профілів та
один гостьовий профіль; останній активний профіль за
PX6 Матричні світлодіодні фари зі світловою анімацією й динамічними покажчиками
повороту спереду і ззаду технологія Matrix LED використовує комбінацію з системи
камер, світлодіодних матричних модулів та високоточної оптики, що дозволяє
ефективно адаптувати світловий потік до ситуації на дорозі; при розпізнаванні інших
автомобілів система вибірково затемнює лише той сегмент зі світлодіодами, в зоні
освітлення якого знаходиться розпізнаний автомобіль; решта сегментів продовжує
працювати у режимі дальнього світла; перемикання між відповідними режимами
розподілу світла та регулювання світлового пучка при проїзді повз зустрічні автомобілі
змінює світловий малюнок фар, забезпечуючи комфортне для водія освітлення; на
додачу до можливостей, які забезпечує технологія Matrix LED, фари головного світла
виконують наступні функції: денні ходові вогні, ближнє і дальнє світло, стоянкові вогні,
покажчики повороту, статичне адаптивне освітлення (доповн
UF8 Музичний інтерфейс Audi music interface для пасажирів заднього ряду: 2 USB-роз’єми у
задній частині салону з підтримкою функцій заряджання і передавання даних (додатково
до 2 передніх роз’ємів) для відтворення музики з портативних носіїв даних
(USB-накопичувачів, смартфонів, MP3-плеєрів). Відповідний кабель-адаптер з
асортименту оригінальних аксесуарів Audi ви можете придбати у вашого партнера Audi
VJ1 Бампери advanced в колір кузова повне лакування
VW0 Засклення акустичне бічних вікон посилена шумоізоляція салону завдяки двошаровому
склу
WK8 Пакет Interieur design selection стандартні передні сидіння з комбінованою оббивкою зі
шкіри та штучної шкіри mono.pur 550 із контрастною строчкою; оббите шкірою
двоспицеве багатофункціональне кермо з підкермовими перемикачами передач,
оздоблене хромованою накладкою і контрастною строчкою; пакет багатоколірного
контурного/фонового підсвічування; декоративні вставки з натуральної деревини
платана темно-коричневого кольору; глянцево-чорні клавіші органів управління;
накладки порогів передніх і задніх дверей з алюмінієвими вставками та підсвічуванням,
без написів; верх панелі приладів оббитий шкірою, нижні поверхні елементів інтер’єру
обтягнуті штучною шкірою; передні і задні підлогові килимки з контрастною строчкою
PS8

Total Optionals
Excise:

0.00

Last price:

86,187.00

Last Price with tax:

86,187.00

2,254.00

0.00

1,308.00

136.00

316.00
451.00
149.00

17,079.00
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14.09.2020

Furth im Wald - not invoiced

Order Date:
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Prod WK:

2720

Chassis:

WAUZZZGE4LB036735

Dealer:
Customer:

2720

Desired:

2620

ProdNr:

2729079

Engine:

EAS 124178

Standard Optionals
Code

Description

0GA

Без норм емісії

0K9

Система приводу BEV

0TD

Килимки для підлоги спереду і ззаду

0Y3

Підготовка для країн з холодним кліматом

1BK

1LP

Підвіска адаптивна пневматична з електронним управлінням та безступеневою адаптивною системою
амортизації на всіх 4 колесах; автоматичне регулювання висоти кузова й амортизації; функція
регулювання дорожнього просвіту і ручного збільшення висоти кузова. 5-важільна полегшена передня
підвіска, стабілізатор; передній підрамник жорстко пригвинчений до кузова; 5-важільна незалежна
задня підвіска полегшеної конструкції, стабілізатор; еластичне з’єднання заднього підрамника.
Поєднують динаміку і комфорт завдяки ідеальному налаштуванню пружин та амортизаторів:
винятковий комфорт під час руху і чудова динаміка. Налаштування різних режимів руху через систему
Audi drive select:- Комфортний режим для тривалих поїздок; - Спортивний режим для більш
динамічного водіння. Примітка: зниження рівня траспортного засобу на високих швидкостях для
зменшення опору повітря. Висота положення кузова під час стоянки: +50 мм у положенні «підйом»
(«lift»); +35
Дискові гальма попереду

1PR

Комплект болтів-секреток та система попередження про послаблення колеса

1S1

Комплект інструментів та домкрат

1T3

Знак аварійної зупинки і аптечка

1X1

Повний привід quattro

2C5

Травмобезпечна рульова колонка

2K5

Бампер advanced в контрастному лакуванні Сірий Манхеттен металік; із зовнішніми кольорами Білий
льодовик металік та Сріблястий Флорет металік - контрастне лакування Сірий Тайфун металік
Позначення моделі та технології

2Z8

3B3

Кермо шкіряне подвійні спиці багатофункціональне з підкермовими перемикачами передач кермо
чудово лежить у руках, а його передовий ексклюзивний дизайн з оздобленням під алюміній ідеально
поєднується з інтер’єром автомобіля; загальне враження посилює шкіряна оббивка керма та важеля
селектора підібрані до обраного кольору оббивки верха панелі приладів. Висота і винос керма
регулюються вручну; як опція (у поєднанні з електричним регулюванням рульової колонки) пропонується
автоматична функція комфортної посадки і висадки з автомобіля. Для полегшення управління
численними серійними та додатковими функціями мультимедійної системи кермо оснащене 12-ма
багатофункціональними клавішами; підкермові перемикачі дозволяють вручну перемикати ступені
рекуперації. Коли ви знімаєте ногу з педалі акселератора, функція рекуперації дозволяє з урахуванням
ситуації та залежно від потреби перетворювати кінетичну енергію в електричну; отримана
електроенерг
Кріплення ISOFIX та Top Tether для задніх сидінь

3F1

Компактне запасне колесо включно з компресором

3G4

Кріплення ISOFIX для дитячого крісла на сидінні переднього пасажира

3L3

Передні сидіння з мех. регулюванням

3S0

Без релінгів на даху

3U4

Полиця багажн.відділ. з мех. регулюван

2ZQ

42G
4A3

4E7

4GF

Диски 5 рукавів 9J×20, литі алюмінієві, шини 255/50 R20. УВАГА: Будь ласка, будьте проінформовані про
те, що через поточний стан доріг в Україні необхідно приділяти посилену увагу для того, щоб уникнути
пошкоджень, що можуть виникнути з причини поганих дорожніх умов!
Підігрів передніх сидінь підігрів центральних частин подушок і спинок, на сидіннях зі шкіряною
оббивкою та спортивних сидіннях додатково підігріваються боковини сидінь; індивідуальне ступінчасте
регулювання інтенсивності підігріву сидінь водія і переднього пасажира за допомогою панелі керування
кліматичною установкою
Кришка багажн. відділ. з електроприводом відкривання і закривання при натисканні на клавішу на ключі
від автомобіля, у дверях водія або на клавішу замка Softtouch у ручці кришки багажного відсіку
активується електропривод відчинення кришки багажного відсіку. Зачинення кришки багажного відсіку
здійснюється настільки ж просто і зручно, як і відчинення: для цього достатньо натиснути на клавішу на
внутрішній стороні кришки багажного відсіку, клавішу у дверях водія чи клавішу на ключі від
автомобіля; при потребі пристрій доведення полегшить зачинення вручну; для використання у місцях з
низькою стелею передбачена можливість зручного програмування кута відчинення кришки багажного
відсіку. У поєднанні з пропонованим як опція комфортним ключем кришку багажного відсіку можна
відімкнути, відчинити і зачинити характерним рухом ногою біля задньої частини автомобіля
Лобове скло акустичне

4KC

Ключ дистанційного керування (з функцією Safelock ) відмикає і замикає двері, кришку багажного
відсіку та кришку зарядного роз^єму; запуск і зупинка двигуна здійснюється за допомогою клавіші
стартера; підтримується функція комфортного зачинення/відчинення вікон
Скло термічнозагартоване зелене тонування; обігрів заднього скла з таймером

4L6

Дзеркало заднього виду внутрішнє з автоматичним затемненням, безрамне

4UF

Деактивація подушки безпеки переднього пасажира

4X3
4ZB

Подушки безпеки бічні спереду і система захисту голови передні бокові подушки безпеки інтегровані у
спинки сидінь; з додатковою системою верхніх подушок безпеки: розкривається перед поверхнею
бічних вікон і захищає пасажирів передніх сидінь та зовнішніх сидінь заднього ряду при бічному ударі
Глянцевий пакет обрамлення по периметру даху та вікон у дверях з анодованого алюмінію

5J0

Без заднього спойлера

5MA

Декор передньої панелі лак сірий граніт

5RU

Зовнішнє дзеркало праворуч випукле

5SL

Зовнішнє дзеркало ліве асферичне

5XC
5ZF

Сонцезахисні козирки з косметичними дзеркалами з підсвічуванням на стороні водія і переднього
пасажира
Підголівники передні

6E1

Підлокітник центральний спереду з можливістю регулювання за нахилом

6F0

Без спеціальних декоративних елементів

6FA

Корпус зовнішних дзеркал у колір кузова

6I3

6NJ

Система попередж. про виїзд зі смуги руху; у межах своїх можливостей допомагає запобігати
випадковому виїзду за межі своєї смуги руху; якщо система активована і готова до роботи та водій не
увімкнув покажчик повороту, за допомогою коригуючих втручань у рульове керування вона допомагає
запобігати наїзду на розпізнані лінії дорожньої розмітки; за бажанням водія можна налаштувати
додаткову вібрацію керма; система функціонує у діапазоні швидкостей від приблизно 60 до 250 км/год.
Зверніть увагу: системи працюють у рамках своїх обмежень; вони можуть лише допомагати водію;
водій залишається відповідальним за автомобіль на дорозі; він повинен бути максимально уважним
Audi Pre sense front використовує дані камери у передній частині автомобіля та вираховує ймовірність
зіткнення з автомобілем, що рухається попереду; в рамках обмежень системи вона може попередити
про вірогідні зіткнення та розпочати процес гальмування в залежності від ситуації та швидкості, з якою
рухається автомобіль: система здатна виявити пішоходів, якщо автомобіль рухається на швидкості
приблизно 85 км/год, а інші транспортні засоби — на швидкості до 200 км/год; якщо система виявляє
потенційне фронтальне зіткнення, то вона попереджає водія поетапно, видаючи візуальні, акустичні та
тактильні сигнали; вона може задіяти підсилювач гальма або ж повністю загальмувати за необхідності,
щоб зменшити швидкість руху та уникнути зіткнення за певних обставин; окрім того, система може
вживати й інших заходів: блимання аварійних вогнів, затягування пасків безпеки, оптимізація
положення сидінь, закривання панорамного скляного даху (якщо замовл
Стеля в тканині кольору місячне сяйво

6SS

Покриття багажн. відділ. захисне, знімне

4I6

6K8

7AL

Дзеркала заднього виду з електричним регулюванням і підігрівом та інтегрованими світлодіодними
покажчиками поворотів; опукле, пласке або асферичне скло
Побутовий штекер тип E/F кабель (струм 10А) для підключення до електромережі з побутовим
штекером тип E/F
Промисловий штекер CEE 16 A/400 V/6h кабель для підключення до електромережі, з кутовим 3-фазним
штекером CEE 16 A червоного кольору
Зарядний кабель стандарту Mode 3 11кВт зарядний кабель для заряджання на загальнодоступних
зарядних станціях змінного струму (тип 2, 16А, 3-фазний); кабель використовується для з’єднання
зарядної колонки з зарядним роз’ємом змінного струму автомобіля і забезпечує можливість заряджання
з потужністю до 11 кВт
Протиугінна сигналізація

7B3

Розетка 12V

7HA

Верх передньої панелі зі штучнучн. шкіри

7K3

7M1

Система контролю тиску в шинах під час руху датчики контролюють встановлений тиск у шинах, у тому
числі й у заводських зимових колесах; візуальний та звуковий сигнал у разі зниження тиску в одному чи
кількох колесах, індикація на екрані інформаційної системи водія та MMI; під час руху тиск і
температура в окремих колесах відображаються на екрані системи MMI
Накладки порогів передніх і задніх дверей зі вставками з алюмінію

7P0

без електрорегулювання поперек. опори

7UG

7YA

Система MMI Navigation plus з MMI touch response додатково до можливостей мультимедійної системи
MMI Radio plus з MMI touch response доступні такі функції: навігаційна система з відображенням
інформації на кольоровому дисплеї 10,1" (1540 × 720); цифрова панель приладів Audi virtual cockpit з
кольоровим дисплеєм 12,3" з можливістю відображення навігаційної карти; оновлення карт онлайн:
завантаження актуальних навігаційних даних; 3D-зображення мапи з відображенням багатьох
визначних місць і моделей міст; персональний асистент руху за маршрутом: за умови активації функції
контролює ситуацію на регулярних маршрутах руху (наприклад, між місцем проживання і роботи), і
якщо затримка становить щонайменше 7 хвилин, пропонує розрахувати маршрут в об’їзд затору;
асистент ефективності; використовує дані навігаційної системи про відрізок шляху і в поєднанні з
доступним як опція адаптивним круїз-контролем здатен за умови ввімкнення функції регу
Audi pre sense basic у критичних ситуаціях, таких як екстрене гальмування, а також у граничних
ситуаціях під час руху система безпеки Audi pre sense basic застосовує у межах своїх можливостей
комплекс запобіжних заходів; зокрема, натягуються ремені безпеки передніх сидінь, а в поєднанні з
пакетом Audi pre sense Fond — і ремені зовнішніх сидінь заднього ряду, оптимізується положення
спинок сидінь, ініціюється закривання вікон і панорамного скляного даху (за наявності); крім цього,
аварійна світлова сигналізація починає блимати з високою частотою, щоб привернути увагу інших
учасників дорожнього руху; крім цього, функція забезпечує підвищений комфорт при користуванні
ременями безпеки.Зверніть увагу: системи працюють у рамках своїх обмежень; вони можуть лише
допомагати водію; водій залишається відповідальним за автомобіль на дорозі; він повинен бути
максимально уважним
Система допомоги при паркуванні plus видає акустичні та візуальні сигнали при паркуванні та
маневруванні переднім та заднім ходом; відстань до визначених об’єктів показується на верхньому
дисплеї в залежності від поточного кута повороту рульового колеса та напрямку руху; білий сегмент
означає виявлену перешкоду поза шляхом транспортного засобу; червоні сегменти відображають
перешкоди на його шляху; зображення траєкторії руху також показує бічні контрольні лінії, які
вираховуються з поточного положення рульового колеса для полегшення паркування та виїзду;
інформацію надають 8 ультразвукових датчиків, вмонтованих у бампери; система активується після
ввімкнення задньої передачі, натискання кнопки на центральній консолі (за бажанням) або
автоматично, коли автомобіль наближається до перешкоди, рухаючись зі швидкістю менше 10 км/год.
Зверніть увагу: системи працюють у рамках своїх обмежень; вони можуть лише допомагати водію;
водій залишаєт
Бортова література українською мовою

8IY

Фари світлодіодні з лінзою

8K1

Денне світло фар

8T6

Круїз-контроль з обмежувачем швидкості

8Y1

Двотоновий сигнал

6XD
70T
73J
76C

7W1

7X2

9JA

Клімат-контроль 2-зональний окреме регулювання температури з боку водія і переднього пасажира;
підтримання клімату на задніх сидіннях за допомогою дефлекторів системи вентиляції у задній частині
центральної консолі; сопла для розморожування лобового скла і бічних стекол; комбінований фільтр
для очищення повітря від шкідливих речовин і дрібного пилу. Передбачений у базовій комплектації
тепловий насос використовує залишкове тепло електричних компонентів привода для обігріву салону;
це дозволяє забезпечити ефективне досягнення потрібної потужності опалення в умовах низької
зовнішньої температури; зекономлену в такий спосіб енергію можна використати для забезпечення
руху автомобіля; завдяки цьому досягається більший запас ходу у порівнянні з моделями без теплового
насоса
без пакету для паління

9P9

Контроль пристібання пасків безпеки

9S8

A9C

Комбінація приладів Audi virtual cockpit інноваційна, повністю цифрова панель приладів з екраном 12,3"
роздільної здатності Full HD забезпечує гнучке відображення інформації відповідно до потреб водія:
швидкість/частота обертів, різні режими карти, дані сервісів Audi connect (якщо наявні),
радіо/мультимедійної системи тощо; Клавіша VIEW на багатофункціональному кермі дозволяє
інтуїтивно і швидко перемикатися між 2 режимами відображення панелі приладів, що відрізняються за
розміром. У режимі з маленькими циферблатами приладів забезпечується можливість відображення
великої та наочної графіки бортового комп’ютера і вмісту системи ММІ. Передбачена можливість
налаштування даних бортового комп’ютера, що відображаються у тахометрі. Керування функціями
цифрової панелі приладів Audi virtual cockpit здійснюється за допомогою багатофункціонального керма.
Відображення навігаційної карти у вигляді 3D-моделі місцевості; постійне відображення даних
Аудіосистема Audi Sound System 10 динаміків включно з центральним динаміком і сабвуфером,
6-канальний підсилювач сукупною потужністю 180 Вт
Bluetooth-інтерфейс дозволяє підключати до автомобіля мобільні телефони з підтримкою Bluetooth.
Підтримуються наступні функції: гучний зв’язок в автомобілі з використанням мікрофона у стельовій
панелі та динаміків; підключення двох телефонів (2 × HFP/PBAP); відтворення потокового аудіо через
Bluetooth (A2DP); відображення вхідних SMS-повідомлень та електронної пошти (MAP)
Виконання Advanced

EH1

Зарядний кабель стандартної довжини

EL3

Audi connect Navigation & Infotainment

ES7

Роз^єм заряджання Combo 2 (EU) роз^єм типу CCS2, для змінного (АС) та постійного (DC) струму

G1Z

Коробка передач для електродвигуна

GA1

GS0

Автономна кліматична установка передбачена у базовій комплектації автономна кліматична установка
при потребі охолоджує або прогріває салон до початку подорожі, забезпечуючи оптимальний
кліматичний комфорт вже у момент посадки в автомобіль. Для програмування та активації автономної
кліматичної установки використовується зручний інтерфейс системи ММІ або додатка для смартфона;
при цьому не має значення, чи заряджається у цей момент автомобіль; при відмиканні автомобіля за
допомогою ключа з дистанційним керуванням можна запустити короткочасну кліматизацію
Операційні кнопки чорні матові

GZ0

Ручне зачинення дверей

I8T

IT1

Радіо MMI plus з MMI touch response кольоровий дисплей 10,1" (1540 × 720) з технологією тактильного
зворотного зв’язку MMI touch response; цифрова панель приладів Audi virtual cockpit з кольоровим
дисплеєм 12,3"; 1 слот для карт пам’яті SDXC; 2 роз’єми USB-A з підтримкою функцій передавання
даних і заряджання; інтерфейс Bluetooth (гучний зв’язок і відтворення потокового аудіо); відображення
та зчитування вголос повідомлень електронної пошти і текстових повідомлень з мобільного телефону ;
окрема панель керування MMI touch з кольоровим дисплеєм 8,6" (1280 × 660) і технологією тактильного
зворотного зв’язку MMI touch response; використовується для управління функціями клімат-контролю
та як поле для введення системи розпізнавання рукописного тексту; система Audi sound system з 10-ма
динаміками (180 Вт); FM-радіоприймач із підтримкою рознесеного прийому; система регулювання
гучності залежно від швидкості
Audi connect Navigation та Infotainment

K5B

Sportback

KB3

Зарядний пристрій тип 3, на 11kW

KS0

без Head-up дисплею

M1J

Електро-двигун 300кВт

N2M

Тканина Effekt для звичайних передніх сидінь центральні частини сидінь в тканині Effekt чорного
кольору; боковини, передні підголівники, центральний передній підлокітник і вставки обшивки дверей в
тканині Uni чорного кольору

9AK

9VD
9ZX

QK1

Система заряджання e-tron kompakt призначена для заряджання від розеток і працює в режимі Mode 2.
До складу системи входять блок управління, кабель для під’єднання до автомобіля довжиною 4,5 м та
два різні кабелі для підключення до електромережі (з побутовим і промисловим штекером). Система
заряджання kompakt надає можливість ручного перемикання між заряджанням з потужністю 100 % і
50 %; світлодіодні індикатори стану системи заряджання та процесу заряджання; потужність
заряджання до 11 кВт (залежно від промислового штекера з комплекту поставки та характеристик
електромережі у певній країні)
Сидіння передні звичайні з механічним налаштуванням по висоті, поздовжньо, нахилу спинки подушки,
висоти підголівників та ременів безпеки
Багатофункціональна камера

QL1

Задне, бокові задні та бокові стекла у прозорому склі

QQ0

Внутрішнє освітлення модуль даху у передній і задній частині салону з лампами для читання (ємнісні
вимикачі); підсвічувані косметичні дзеркальця для водія і переднього пасажира; ліхтарі підсвічування
при посадці у нижній частині передніх/задніх дверей; освітлення відділення для рукавичок; освітлення
простору для ніг спереду/ззаду; освітлення багажного відділення справа/зліва; ліхтарі освітлення зони
довкола автомобіля у кришці багажного відділення
Система прогресивного керування сприяє покращенню ходових якостей і комфорту під час руху завдяки
більш безпосередній керованості (наприклад, при подоланні звивистих ділянок заміських доріг або при
об’їзді перешкод) і потребує менших зусиль під час паркування й маневрування; вражаючі
характеристики керованості забезпечують передатне число, що змінюється залежно від кута повороту
керма, та коефіцієнт підсилення рульового керування, що залежить від швидкості руху; різні режими
руху, що налаштовуються через систему Audi drive select
Електро-двигун

NW1

Q1A

QZ7

T4K
UF7

Музичний інтерфейс Audi music interface 2 USB-роз’єми з підтримкою функцій заряджання і передавання
даних для відтворення музики з портативних носіїв даних (USB-накопичувачів, смартфонів,
MP3-плеєрів). Відповідний кабель-адаптер з асортименту оригінальних аксесуарів Audi ви можете
придбати у вашого партнера Audi

