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Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Modele bazowe

Data wydania: 12/01/2017
data cena: 12/01/2017

Audi RS4 benzyna 6 cylindrów
Silnik
2.9 TFSI quattro

Skrzynia biegów
tiptronic

Moc

Zużycie paliwa

Emisje CO₂

max. w kW (KM)

miasto / poza miastem /
połączono w l / 100 km

łączy się w g / km

331(450)

11,5 / 7,2 / 8,8
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262 / 163 / 199

Klasa efektywności
E

Cena
Kod
407.300,8W5RXA/EA3

kolory nadwozia

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Data wydania: 12/01/2017
data cena: 12/01/2017
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Lakiery nadwozia
Lakiery specjalne Audi exclusive

Q0Q0

Szary Nardo

T3T3

Y7C

bez dopłaty

13.410,-

Srebrny Florett metaliczny

L5L5

Z7G

4.980,-

Bialy Gletscher metaliczny

2Y2Y

S9R

4.980,-

Czarny Mythos metaliczny

0E0E

Y9T

4.980,-

Niebieski Navarra metaliczny

2D2D

LH5R

4.980,-

Zielony Sonoma metaliczny

V4V4

LL6F

4.980,-

Szary Daytona perlowy

6Y6Y

Z7S

4.980,-

Czerwony Misano perlowy

N9N9

Z3M

4.980,-
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Wnętrze

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Kolory wnętrza
Środek siedzeń
Boki siedzeń
Szew ozdobny

Data wydania: 12/01/2017
QB

QO

UB

czarny

srebrny Mond

czarny

czarny

srebrny Mond

czerwony Crescendo szary Fels

czarny
szary Fels

Deska rozdziecza (góra)

czarny

czarny

czarny

Deska rozdzielcza (dół)

czarny

czarny

czarny

Wykładzina podłogowa

czarny

czarny

czarny

Podsufitka

czarny

czarny

czarny

-

-

+

N1H
Tapicerka skórzana Feinnappa

+

+

+

N1H / PEF
(Pakiet RS Design Crescendo)

+

-

-

N7S / 7HD
Tapicerka Alcantara/Perlnappa z pikowaniem RS / Elementy wnętrza w skórze Feinnappa

-

-

+

Fotele sportowe z przodu
N5W / 7HD
Tapicerka skórzana Milano / Elementy wnętrza w skórze Feinnappa

Fotele sportowe typu S
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Wyposażenie dodatkowe

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Data wydania: 12/01/2017
data cena: 12/01/2017

Opis wyposażenia
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4
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d
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Pakiety wyposażenia i pakiety stylistyczne
Pakiet optyczny "Aluminium mat" RS4

4ZL

bez dopłaty



Pakiet stylistyczny SONOMA GREEN dla siedzeń sportowych

YVA

20.880,-



Pakiet optyczny Carbon z osprzetem w kolorze czarnym polysk

PA7

13.620,-



Pakiet stylistyczny zewnętrzny "Aluminium mat" bez logo "quattro"

PQB

10.550,-



Pakiet dynamiczny RS

PA2

37.210,-



Pakiet optyczny Czern polysk

PAH

3.080,-



Edycja podstawowa

E0A

bez dopłaty



Pakiet RS Komfort

WL1

9.590,-



Pakiet RS Design Crescendo

PEF

8.380,-



przy bocznych szybach w tonacji matowego aluminium
Siedzenia, zagłówki, podparcia w drzwiach, podłokietnik centralny oraz boki konsoli obszyte czarną skórą Feinnappa ze
szwem kontrastowym ZIELEŃ SONOMA, wnęki w drzwiach z czarnej Alcantary Tłoczenie S w oparciach przednich siedzeń
DYWANIKI: CZARNE, zewnętrzna lamówka CZARNA, szew ZIELEŃ SONOMA
KIEROWNICA: SKÓRA CZARNA, szew ZIELEŃ SONOMA, gałka CZARNA, osłona dźwigni CZARNA, szew ZIELEŃ SONOMA
Siedzenia, zagłówki, podparcia w drzwiach, podłokietnik centralny oraz boki konsoli obszyte czarną skórą Feinnappa
ze szwem kontrastowym ZIELEŃ SONOMA, wnęki w drzwiach z czarnej alcantary Tłoczenie S w oparciach przednich
siedzeńDYWANIKI: CZARNE, zewnętrzna lamówka CZARNA, szew ZIELEŃ SONOMA - KIEROWNICA: SKÓRA CZARNA,
szew ZIELEŃ SONOMA, gałka CZARNA, osłona dźwigni CZARNA, szew ZIELEŃ SONOMA

Dostępne opcje:

Kierownica obszyta Alcantarą ze szwem kontrastowym CZERWIEŃ CRESCENDO
Podparcia w drzwiach obszyte czarną skórą Feinnappa ze szwem kontrastowym CZERWIEŃ CRESCENDO
Boki konsoli obszyte czarną Alcantarą ze szwem kontrastowym CZERWIEŃ CRESCENDO
Pasy bezpieczeństwa w kolorze czarnym z czerwonym rantem
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne

6

Poufny!

Wyposażenie dodatkowe

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Data wydania: 12/01/2017
data cena: 12/01/2017

Opis wyposażenia
RS
4
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Dywaniki czarne z logo RS i szwem kontrastowym CZERWIEŃ CRESCENDO

Lakiery nadwozia
Lakiery

bez dopłaty
4.980,13.410,-





VJ3

bez dopłaty



Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi sport, 5 - ramienne, czarne antracyt matowy, 9Jx20" z
oponami 275/30 R 20

PQV

16.760,-



Obręcze kół standardowe, 9Jx19",10 - ramienna z oponami 265/35 R19

45U

bez dopłaty



Obrecze kute ze stopu metali lekkich Audi Sport 5-ramienne podwójne Edge rozmiar 9 J x 20 z
oponami 275/30 ZR 20

PQK

11.180,-



Obrecze kute ze stopu metali lekkich Audi Sport 5-ram.podwójne Edge antracyt czarny 9 J x 20 z
oponami 275/30 ZR 20

PQQ

12.850,-



Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą

1PD

bez dopłaty



Koło zapasowe dojazdowe

1G5

bez dopłaty



Wzmocnione zderzaki

w sportowo-dynamicznej stylistyce; przedni zderzak z dużymi wlotami powietrza i bocznymi listwami flaps w kolorze
czarnym z połyskiem, przedni spojler w tonacji matowego aluminium; tylny zderzak z dyfuzorem w kolorze czarnym z
połyskiem

Dodatkowe obręcze i koła

Koła i opony
do odkręcenia wymagany jest specjalny adapter

 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu z podnośnikiem samochodowym
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Wyposażenie dodatkowe

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Data wydania: 12/01/2017
data cena: 12/01/2017

Opis wyposażenia
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1G6

710,-



Opony standardowe 265/35 R19 98Y x1

H45

bez dopłaty



Podnośnik samochodowy

1S1

bez dopłaty



Wskaznik kontroli cisnienia w oponach

7K1

bez dopłaty



System kontroli ciśnienia w oponach

7K3

1.410,-



Zestaw naprawczy do opon

1G8

bez dopłaty



Audi drive select®

2H1

bez dopłaty



Zaciski hamulców w kolorze czerwonym

PC2

2.240,-



Hamulce ceramiczne

PC5

33.520,-



Hamulce tarczowe z przodu

1LM

bez dopłaty



Hamulce tarczowe z tyłu

1KP

bez dopłaty



Koło zapasowe
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko dla modeli bez opcjonalnego systemu nagłaśniającego i/lub haka holowniczego

w bagażniku

Czujniki monitorują podczas jazdy ciśnienie ustawione w systemie przez kierowcę, także w przypadku dostarczonych
fabrycznie kół zimowych. System sygnalizuje akustycznie i optycznie na wyświetlaczu komputera pokładowego i MMI
spadek ciśnienia w jednym lub kilku kołach. Ciśnienie powietrza i temperatury poszczególnych kół wyświetlane są
podczas jazdy w systemie MMI.
z kompresorem 12 V i środkiem do uszczelniania opon; dopuszczalna prędkość maksymalna 80 km/h

Zawieszenie i hamulce

20-calowy, wyczynowy układ hamulcowy z wentylowanymi i nawiercanymi tarczami hamulcowymi wykonanymi z ceramiki
wzmocnionej włóknem węglowym, ze specjalnie zaprojektowanymi kanałami chłodzenia; zaciski hamulców w kolorze
połyskującego antracytu, z logo Audi ceramic.

 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Wyposażenie dodatkowe

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Data wydania: 12/01/2017
data cena: 12/01/2017

Opis wyposażenia
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Zawieszenie sportowe RS Plus z Dynamic Ride Control (DRC)

2MC

10.900,-



Standardowy układ jezdny RS

2MS

bez dopłaty



Podstawowy mechanizm różnicowy tylnej osi

GH1

bez dopłaty



Napęd quattro ze sportowym mechanizmem różnicowym

GH2

7.550,-



Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, elektryczna

7P1

1.480,-



Fotele sportowe z funkcją wentylacji

PS8

4.560,-



trójstopniowa regulacja; jednorurowe amortyzatory pneumatyczne ze zmienną charakterystyką amortyzowania i
sprężynami śrubowymi; zakres regulacji Dynamic Ride Control (DRC) wybierany w Audi drive select, trzy stopnie regulacji:
comfort, auto, dynamic

stały napęd na wszystkie koła z asymetrycznym i dynamicznym rozdziałem sił napędowych przez samoblokujący
centralny mechanizm różnicowy i z selektywnym sterowaniem momentem napędowym; mechanicznie pracująca funkcja
blokady jest ukierunkowana na bardzo dobrą dynamikę jazdy i bez opóźnienia rozdziela moment napędowy na przednią
i tylną oś, co poprawia trakcję i stabilność. Zintegrowany z ESC selektywny rozdział momentu napędowego na każde
z kół podczas szybkiego pokonywania zakrętów przyhamowuje wewnętrzne koła, zwiększając moment napędowy na
kołach zewnętrznych względem zakrętu. Oznacza to większą dynamikę na zakrętach oraz bardziej precyzyjne i neutralne
zachowanie się podczas jazdy.
stały napęd na wszystkie koła z samoblokującym centralnym mechanizmem różnicowym i sportowym mechanizmem
różnicowym na tylnej osi: klasyczny mechanizm różnicowy tylnej osi jest uzupełniony o dwie dodatkowe przekładnie
planetarne z elektronicznie regulowanymi sprzęgłami wielopłytkowymi. Układ sterujący w sposób ciągły oblicza
optymalne dla dynamiki rozłożenie momentu obrotowego, rozdzielając go w sposób aktywny i zmienny na tylne koła.
Kierując większość siły napędowej na zewnętrzne koło podczas wchodzenia w zakręt lub przyspieszania na łuku, system
zapewnia większą stabilność jazdy i przeciwdziała tendencji do nadsterowności lub podsterowności.

Komfort siedzeń
elektryczne, z regulacją poziomą i pionową

aktywna wentylacja środkowej części siedziska i oparcia fotela kierowcy i pasażerawentylatory zasysające powietrze
zapewniają przyjemną temperaturę także przy wysokich temperaturach powietrzatrzystopniowa regulacja bezpośrednio
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Wyposażenie dodatkowe

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Data wydania: 12/01/2017
data cena: 12/01/2017

Opis wyposażenia
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4
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na panelu obsługowym klimatyzacjiochrona przed zbyt niską temperaturą przez automatyczne załączanie ogrzewania
siedzeńskóra na przednich siedzeniach i skrajnych siedzeniach z tyłu perforowana

Fotele przednie z elektryczną regulacją

PV3

1.150,-



Kanapa tylna z dzielonym i składanym oparciem

3NT

bez dopłaty



Podłokietnik z przodu, przesuwny

6E3

bez dopłaty



Zagłówki w fotelach z przodu

5ZF

bez dopłaty



Fotele przednie z elektryczną regulacją

3L5

bez dopłaty



Pneumatyczna regulacja wsparcia odcinka lędźwiowego z funkcją masażu

8I6

bez dopłaty



Zagłówki z tyłu

3Q1

bez dopłaty



z elektryczną regulacją wysokości, odległości siedzenia oraz kąta nachylenia siedziska i oparcia; pamięć dwóch ustawień
dla elektrycznie regulowanego fotela kierowcy i lusterek zewnętrznych
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu z podparciem odcinka lędźwiowego kręgosłupa i funkcją pamięci ustawień lusterek
zewnętrznych lub z ogrzewanymi, automatycznie przyciemnianymi, elektrycznie składanymi lusterkami zewnętrznymi z
funkcją pamięci ustawień
wyprofilowane skrajne siedzenia tylne, dopasowane wizualnie do siedzeń przednich, oraz dodatkowe miejsce siedzące na
środku; trzy zagłówki w formie litery L z tyłu, z manualną regulacją wysokości, poprawiające widoczność do tyłu; oparcie
tylnych siedzeń dzielone, składane w stosunku 40:20:40 lub w całości
z możliwością przesuwania do przodu i do tyłu, z otwieranym schowkiem w konsoli środkowej
dla przednich siedzeń, z manualną regulacją
z elektryczną regulacją wysokości, odległości siedzenia oraz kąta nachylenia siedziska i oparcia
pneumatyczne podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa przy użyciu trzech poduszek, odpowiednie napełnianie i
opróżnianie poduszek powietrzem zapewnia optymalne podparcie kręgosłupaz funkcją masażu: włączanie masażu
przyciskiem wielofunkcyjnym i przy użyciu MMI masaż trwa około 10 minut
przy obu skrajnych tylnych siedzeniach, z manualną regulacją
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Wyposażenie dodatkowe

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Data wydania: 12/01/2017
data cena: 12/01/2017

Opis wyposażenia
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Sportowe fotele typu S

Q4Q

bez dopłaty



Ogrzewanie foteli przednich i siedzeń tylnych

4A4

1.840,-



Ogrzewanie foteli przednich

4A3

bez dopłaty



Zagłówki z regulowanym kątem nachylenia i wysokości

5ZC

710,-



Brak funkcji wentylacji i masażu

4D0

bez dopłaty



YSI

6.000,-



elektryczna regulacja wysokości i odległości siedzenia, kąta pochylenia siedziska i oparcia, manualna regulacja wysokości
pasówwyprofilowane boki siedzeń poprawiają stabilność na zakrętachwysuwane podparcie pod udapneumatyczna
regulacja boków oparciapneumatyczne podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa z funkcją masażuzintegrowane
zagłówki z przoduzagłówki L-Shape dla wszystkich trzech miejsc siedzących z tyłulogo S na oparciach przednich
siedzeńzagłębienie na małe przedmioty między skrajnymi siedzeniami z tyłukomfortowe wsiadanie: rozszerzona funkcja
składania przednich siedzeń ułatwiająca dostęp do tylnych miejsc siedzących
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu z pakietem sportowym S line
ogrzewana środkowa część siedziska i oparcia, w przypadku tapicerki skórzanej i siedzeń sportowych także boki
siedzeńwielostopniowa, indywidualna regulacja dla prawego i lewego foteladodatkowo oddzielna regulacja dla
zewnętrznych siedzeń tylnych
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu z kombinacją skóra-skóra ekologiczna, skórą Milano lub kombinacją Alcantara-skóra i 3strefową klimatyzacją
ogrzewana środkowa część siedziska i oparcia, w przypadku tapicerki skórzanej lub siedzeń sportowych względnie
sportowych S także boki siedzeńwielostopniowa, indywidualna regulacja dla fotela kierowcy i pasażera przy użyciu
przycisku na panelu obsługowym klimatyzacji
z manualną regulacją wysokości i odległości zagłówka

Tapicerka i elementy skórzane
Rozszerzony pakiet skórzany Audi exclusive
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Wyposażenie dodatkowe

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Data wydania: 12/01/2017
data cena: 12/01/2017

Opis wyposażenia
RS
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Podłokietniki w przednich drzwiach i boki konsoli środkowej obszyte skórą Feinnappa Audi exclusive. Kolor skóry i szwu z
oferty Audi exclusive.
Oferta quattro GmbH

Elementy wnętrza w skórze Feinnappa

7HD

2.020,-



Pakiet skórzany ze skóry ekologicznej

7HB

bez dopłaty



Tapicerka skórzana Milano

N5W

bez dopłaty



dolna część konsoli środkowej i podparcia w drzwiach obszyte skórą ekologiczną, dopasowaną kolorystycznie do
wnętrza: :kolor siedzeń czarny: dolna część konsoli środkowej i podparcia w drzwiach w kolorze czarnymkolor siedzeń
szary: dolna część konsoli czarna lub szara (dopasowana do dolnej części poszycia drzwi) i podparcia w drzwiach w kolorze
szarym kolor siedzeń beżowy Atlas: dolna część konsoli środkowej czarna lub beżowa Atlas (dopasowana do dolnej części
poszycia drzwi) i podparcia w drzwiach w kolorze beżowym Atlaskolor siedzeń brązowy Nougat: dolna część konsoli
środkowej czarna i podparcia w drzwiach w kolorze brązowym Nougatkolor siedzeń czarny (S line): dolna część konsoli
środkowej i podparcia w drzwiach w kolorze czarnym z kontrastowym szwem; w modelach S szew kontrastowy w kolorze
szarym kolor siedzeń szary Rotor (S line): dolna część konsoli środkowej i podparcia w drzwiach w kolorze szarym Rotor z
kontrastowym szwem; w modelach S kontrastowy szew w kolorze antracytowym
dla siedzeń standardowych i sportowych:
środkowa część siedzeń, boki siedzeń, środkowa część zagłówków i podłokietnik środkowy obszyte skórą Milano w kolorze
czarnym, brązowym Nougat, szarym lub beżowym Atlaswnęki w drzwiach pokryte skórą ekologiczną w kolorze czarnym,
brązowym Nougat, szarym lub beżowym Atlas
dla siedzeń sportowych z wentylacją:
środkowa część przednich siedzeń i niewentylowana część środkowa skrajnych siedzeń z tyłu obszyte perforowaną,
czarną skórą Milanoboki siedzeń, zagłówki, środkowe miejsce siedzące z tyłu oraz przedni środkowy podłokietnik obszyte
skórą Milano w kolorze czarnymwnęki w drzwiach pokryte czarną skórą ekologicznąw modelach S line i S bez logo S na
oparciach przednich siedzeń
 Uwaga Tekst :
Wskazówka:
tylko w połączeniu z ogrzewaniem siedzeń opcja niedostępna dla Audi design selection i pakietu sportowego S line
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Wyposażenie dodatkowe

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Data wydania: 12/01/2017
data cena: 12/01/2017

Opis wyposażenia
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N1H

N1H

4.760,-



Tapicerka Alcantara/Perlnappa z pikowaniem RS

N7S

bez dopłaty



Skórzana tapicerka skóra Feinnappa Audi exclusive

YS1

n/a



Standardowe aplikacje aluminium Race

5MD

bez dopłaty



Aplikacje dekoracyjne wnętrza - Carbon

5MB

5.590,-



Aplikacje dekoracyjne wnętrza - czerń fortepianowa

5TL

1.180,-



Aplikacje dekoracyjne w kolorze nadwozia

YTF

7.510,-



Aplikacje Audi exclusive

YTA

6.300,-



5MF

5MF

1.960,-



Aplikacje dekoracyjne wnętrza - dąb szary Naturell

7TL

1.180,-



Aplikacje dekoracyjne z aluminium szczotkowanego

5TG

bez dopłaty



Aplikacje dekoracyjne

o dużej powierzchni, na tablicę rozdzielczą, poszycie drzwi i konsolę środkową; pas aplikacji dookoła wnętrza samochodu,
obramowania poszycia drzwi i konsoli środkowej w tonacji aluminium
w poszyciu drzwi i na konsoli środkowej, o ile zamówiony został przedni podłokietnik, wraz z panelem na tablicy
rozdzielczej w optyce czarnego lakieru fortepianowego
Oferta quattro GmbH
Oferta quattro GmbH

dostępne drewno dąb sepia i mirta muszkatowobrązowa
Oferta quattro GmbH

na tablicy rozdzielczej, w poszyciu drzwi i na konsoli środkowej
na tablicy rozdzielczej, w poszyciu w drzwiach i na konsoli środkowej
 Uwaga Tekst :
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Rok modelowy 2018

Data wydania: 12/01/2017
data cena: 12/01/2017
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Wskazówka: tylko w połączeniu z pakietem sportowym S line

Podsufitka
6NQ

bez dopłaty



6NJ

bez dopłaty



Kierownica obszyta segmentami skóry i Alcantary, gałka obszyta czarną Alcantarą i osłona dźwigni
skrzyni biegów obszyta skórą Audi exclusive

YVL

5.700,-



Kierownica, gałka i osłona dźwigni skrzyni biegów oraz dźwignia hamulca ręcznego obszyte skórą Audi
exclusive

YRB

4.800,-



Logo RS 4

6F6

bez dopłaty



Kierownica skórzana 3-ramienna, wielofunkcyjna plus, ogrzewana

1XP

1.070,-



Kierownica skórzana 3-ramienna, wielofunkcyjna plus ze spłaszczonym wieńcem

2PF

bez dopłaty



Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu z czarną tablicą rozdzielczą

Podsufitka pokryta tkaniną

Kierownice i elementy obsługi
Wieniec kierownicy obszyty Alcantarą/skórą, gałka dźwigni zmiany biegów obszyta czarną Alcantarą, osłona dźwigni
zmiany biegów – skórą Audi exclusive. Kolory skóry i szwu z oferty Audi exclusive, Alcantara w kolorze czarnym. Szwy na
kierownicy ze specjalnym wzorem Audi exclusive.
Oferta quattro GmbH

wieniec kierownicy, gałka i osłona dźwigni zmiany biegów obszyte skórą Audi exclusive. Kolor skóry i szwu z oferty Audi
exclusive. Szew na kierownicy o specjalnym wzorze Audi exclusive
Oferta quattro GmbH

z pełnowymiarową poduszką powietrzną, regulacja wysokości i odległości, 14 przycisków wielofunkcyjnych do obsługi
systemu Infotainment, np. audio skip, telefon, nawigacja; wieniec kierownicy dodatkowo ogrzewany

 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Rok modelowy 2018

Data wydania: 12/01/2017
data cena: 12/01/2017

Opis wyposażenia
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z mocniej wyprofilowanym wieńcem; pełnowymiarowa poduszka powietrzna, regulacja wysokości i odległości; 14
przycisków wielofunkcyjnych do obsługi systemu Infotainment, np. audio skip, telefon, nawigacja lub przycisk do
dowolnego zaprogramowania

MMI i systemy nawigacyjne
Audi virtual cockpit

9S8

2.800,-



Pakiet Smartphone

PNV

4.980,-



innowacyjny, w pełni cyfrowy zestaw wskaźników wyświetlających informacje wybrane przez kierowcę: prędkość
jazdy/obrotomierz, mapa, usługi Audi connect, informacje z systemów radiowych/multimedialnych itp.; przycisk
VIEW na kierownicy wielofunkcyjnej umożliwia zmianę wielkości dwóch okrągłych wskaźników. Opcja wyświetlania
małych wskaźników umożliwia prezentację dużych, czytelnych grafik z komputera pokładowego i treści MMI; możliwa
konfiguracja z danymi z komputera pokładowego w polu obrotomierza; obsługa wirtualnego kokpitu Audi przy użyciu
kierownicy wielofunkcyjnej; prezentacja mapy nawigacji jako modelu terenu 3D na kolorowym wyświetlaczu o wysokiej
rozdzielczości i przekątnej 12,3 cala; przy aktywnym prowadzeniu wzdłuż trasy informacje z nawigacji wyświetlane są w
polu prędkościomierza; obejmuje system rozpoznawania zmęczenia kierowcy
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu z MMI Navigation plus i 3-ramienną kierownicą wielofunkcyjną plus obszytą skórą lub 3ramienną kierownicą sportową multifunkcyjną plus obszytą skórą
Pakiet Connectivity obejmuje następujące elementy:
Audi music interface (do podłączenia Apple iPod, funkcji muzycznych Apple iPhone oraz pamięci USB i odtwarzaczy
MP3)Audi smartphone interface (przez złącze USB przenosi treści ze smartfona na ekran MMI. Wygodna obsługa
nawigacji, telefonu, muzyki i wybranych aplikacji przy użyciu kontrolera MMI lub funkcji obsługi głosowej.)przygotowanie
do instalacji nawigacji (funkcja nawigacji oraz mapy dostępne dodatkowo z oferty Oryginalnych akcesoriów
Audi)dodatkowy czytnik kart SDXC (do 2 TB)
Informacji o terminie wprowadzenia oraz dostępności w poszczególnych krajach udzielają Partnerzy Audi. Informacje o
kompatybilności smartfonów dostępne u producentów smartfonów.
Prosimy pamiętać: odbiór jest zależny od lokalnej dostępności sieci cyfrowej; treść i zakres informacji dodatkowych zależy
od danego nadawcy radiowego.
 Uwaga Tekst :
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Wskazówka: tylko w połączeniu z MMI Radio plus

Komputer pokładowy 7" z kolorowym wyświetlaczem

9S7

bez dopłaty



MMI Navigation

PNU

8.380,-



z kolorowym, 7-calowym ekranem o wysokiej rozdzielczości; wyświetlane treści:
prędkość (cyfrowy prędkościomierz)godzina, licznik kilometrów, temperatura zewnętrzna, kontrolka poziomu paliwa
z informacją o pozostałym zasięgu w trybie manualnym – zalecenie zmiany biegówaktualna stacja radiowa lub tytuł
utworu, listy stacji radiowych i mediówmenu telefonuinformacje z nawigacji i systemów wspomagających (o ile stanowią
wyposażenie samochodu)
Komputer pokładowy z pamięcią krótkotrwałą i długotrwałą dostarcza między innymi informacji o średnim i aktualnym
zużyciu paliwa, pozostałym zasięgu, średniej prędkości, czasie jazdy i przejechanej liczbie kilometrów. Zintegrowany
program efektywności wyświetla zestawienia danych dotyczących zużycia paliwa oraz wskazówki pozwalające
zaoszczędzić paliwo. Z systemem rozpoznawania zmęczenia kierowcy
System nawigacji* z kolorowym wyświetlaczem wysokiej rozdzielczości o przekątnej 7 caliprezentacja map
3Dwyszukiwanie w MMI: wyszukiwanie na podstawie tekstu z inteligentnymi podpowiedziami podczas wprowadzania
łatwa obsługa systemu Infotainment poleceniami wypowiadanymi naturalnym głosem** szczegółowe informacje o
trasie: prezentacja map, alternatywne trasy do wyboru, interesujące obiekty (POI), zalecenia zmiany pasa ruchu, wyjazdy
z autostrad, szczegółowe mapy skrzyżowań i wiele innychdynamiczne prowadzenie do celu z TMCpro (w połączeniu z
Audi connect: informacje o korkach online)wygodne połączenie samochodu z Internetem umożliwiające korzystanie z
usług Audi connect przez zintegrowany moduł transmisji danych LTE/UMTS. Czytnik kart SIM w panelu MMI Navigation
plus, dla karty SIM z danymi hotspot WLAN do połączenia przenośnych urządzeń końcowych Internetem i korzystania
z aplikacji MMI connect***trzymiesięczne bezpłatne korzystanie z usług Audi connect, np. informacji o korkach online,
nawigacji z Google Earth™**** i Google Street View™****, informacji o miejscach parkingowych, cenach paliw itp. W
przypadku wyboru wyposażenia dodatkowego Audi connect otrzymają Państwo możliwość korzystania z usług przez
cały okres dostępności.Komputer pokładowy z 5-calowym ekranem monochromatycznym, wyświetlający wskazówki
z nawigacji Wykorzystywanie danych nawigacji do przewidującej, efektywniejszej jazdy, np. ograniczenia prędkości
i wzniesienia Cele specjalne myAudi: indywidualne listy interesujących obiektów (POI) mogą zostać zaimportowane
do samochodu przez portal myAudi Informacje lokalne: informacje specyficzne dla danego kraju, wyświetlane przy
przekraczaniu granicy, np. obowiązujące ograniczenia prędkości, obowiązek posiadania winiet Wyświetlanie e-maili i
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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SMS-ów z telefonu, z funkcją lektora*****MMI Radio plusdwa czytniki kart SDXC, napęd CD, AUX-INzłącze Bluetooth
(zestaw głośnomówiący i Audiostreaming)złącze USB z funkcją ładowania
* Dane nawigacyjne dla poszczególnych krajów zapisane na wbudowanej pamięci (MMI Navigation plus) lub karcie SD
(MMI Navigation). Bliższych informacji udzielają Partnerzy Audi.
** Dostępne w wybranych językach. Warunek: telefon komórkowy posiada profil Bluetooth MAP (Message Access Profile).
Informacje o kompatybilnych telefonach dostępne u Partnerów Audi lub na stronie www.audi.com/bluetooth.
*** Dostępność aplikacji Audi MMI connect może się różnić w poszczególnych krajach. Aplikacja jest kompatybilna z Apple
iOS 7.0 i wyższymi oraz Android 4.1. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja na myAudi. Dla Online Media Streaming
wymagane jest połączenie WLAN między smartfonem a Audi MMI.
**** Nazwa Google i logo Google to prawnie chronione znaki towarowe firmy Google Inc.
***** Dostępne w języku angielskim (UK, US), niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, chińskim.
PNQ

MMI Navigation plus z MMI touch

system nawigacji* z kolorowym wyświetlaczem wysokiej rozdzielczości o przekątnej 8,3 calaaktualizacja map online**:
pobieranie aktualnych danych nawigacyjnych
prezentacja map 3D z licznymi interesującymi obiektami i modelami miastinformacje o korkach online:
nawigacja z uwzględnieniem aktualnego natężenia ruchu na podstawie informacji przekazywanych w czasie
rzeczywistymwyszukiwanie w MMI: wyszukiwanie na podstawie tekstu z inteligentnymi podpowiedziami podczas
wprowadzaniaszybka, intuicyjna obsługa dzięki MMI touch, np. funkcja rozpoznawania pisma odręcznego przy
wprowadzaniu celów, wygodne poruszanie się po mapie i jej powiększaniełatwa obsługa systemu Infotainment
poleceniami głosowymi wypowiadanymi w naturalny sposób***komputer pokładowy z kolorowym ekranem o przekątnej
7 cali, wyświetlającym także mapę nawigacjiszczegółowe informacje o trasie: prezentacja map, alternatywne trasy do
wyboru, interesujące obiekty (POI), zalecenia zmiany pasa ruchu, wyjazdy z autostrad, szczegółowe mapy skrzyżowań
i wiele innychwygodne połączenie samochodu z Internetem umożliwiające korzystanie z usług Audi connect przez
zintegrowany moduł transmisji danych LTE/UMTS. Czytnik kart SIM w panelu MMI Navigation plus, dla karty SIM
z danymihotspot WLAN do połączenia przenośnych urządzeń końcowych Internetem i korzystania z aplikacji MMI
connect ****Przez trzy lata od daty odebrania samochodu (informacji o możliwości przedłużenia udzielają Partnerzy
Audi) możliwość korzystania z usług Audi connect, np. informacja o korkach online, nawigacja z Google Earth™***** i
Google Street View™*****, informacja o miejscach parkingowych, cenach paliw itp.Wykorzystywanie danych nawigacji
do przewidującej, efektywniejszej jazdy, np. ograniczenia prędkości i wzniesieniaCele specjalne myAudi: indywidualne
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Data wydania: 12/01/2017
data cena: 12/01/2017
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listy interesujących obiektów (POI) mogą zostać zaimportowane do samochodu przez portal myAudiInformacje lokalne:
informacje specyficzne dla danego kraju wyświetlane przy przekraczaniu granicy, np. obowiązujące ograniczenia
prędkości, obowiązek posiadania winiet Wyświetlanie e-maili i SMS-ów z telefonu, z funkcją lektora******MMI Radio plus
pamięć flash 10 GB na pliki muzyczne, dwa czytniki kart SDXC,napęd DVD (MP3, WMA, AAC, MPEG-4), AUX-INzłącze
Bluetooth (zestaw głośnomówiący i Audio Streaming)złącze USB z funkcją ładowania
* Dane nawigacyjne dla poszczególnych krajów zapisane na wbudowanej pamięci (MMI Navigation plus) lub karcie SD
(MMI Navigation). Bliższych informacji udzielają Partnerzy Audi.
**Dostarczona wersja map może być aktualizowana pięciokrotnie co pół roku. Aktualne dane nawigacyjne udostępniane
są do pobrania na platformie myAudi pod adresem www.audi.com/myAudi i mogą zostać zainstalowane w samochodzie
przy użyciu karty SD. W połączeniu z Audi connect mapy mogą być pobierane i aktualizowane bezpośrednio w
samochodzie. Możliwe jest także zainstalowanie nowych danych nawigacyjnych u Partnerów Audi, co jednak jest związane
z dodatkowymi kosztami.
*** Dostępne w wybranych językach. Warunek: telefon dysponuje profilem Bluetooth MAP (Message Access Profile).
Informacje o kompatybilnych telefonach dostępne u Partnerów Audi lub na stronie www.audi.com/bluetooth.
**** Dostępność aplikacji Audi MMI connect może się różnić w poszczególnych krajach. Aplikacja jest kompatybilna
z Apple iOS 7.0 i wyższymi oraz Android 4.1. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja na myAudi. Dla Online Media
Streaming wymagane jest połączenie WLAN między smartfonem a Audi MMI.
***** Nazwa Google i logo Google to prawnie chronione znaki towarowe firmy Google Inc.
****** Dostępne w języku angielskim (UK, US), niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, chińskim.
7Q0

bez dopłaty



8 głośników

8RM

bez dopłaty



Audi music interface

UE7

850,-



Audi smartphone Interface

UI2

1.680,-



Brak systemu nawigacji

Radio i TV

dwa złącza USB z funkcją ładowania i transmisji danychzłącze AUX-IN
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu z MMI Radio plus
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Audi smartphone interface łączy smartfon z Audi i przez USB przenosi treści ze smartfona na ekran MMI. Nawigacją,
telefonem, muzyką i wybranymi aplikacjami można wygodnie sterować przy użyciu kontrolera MMI lub funkcji obsługi
głosowej. Obejmuje Audi music interface.
Informacji o terminie wprowadzenia oraz dostępności w poszczególnych krajach udzielają Partnerzy Audi. Informacje o
kompatybilności smartfonów dostępne u producentów smartfonów.
Odpowiedzialność za wszystkie treści i funkcje wyświetlane w samochodzie przez Audi smartphone interface ponoszą
producenci smartfonów.

Audi sound system

9VD

1.630,-



System nagłaśniający Bang & Olufsen

9VS

6.370,-



Tuner cyfrowy stacji radiowych (DAB)

QV3

1.880,-



Złącze USB I AUX-IN

UE4

bez dopłaty



dziesięć głośników wraz z głośnikiem centralnym i subwooferem, 6-kanałowy wzmacniacz o mocy całkowitej 180 W
19 głośników (w tym głośnik centralny/subwoofer i dodatkowe głośniki wysoko- i średniotonowe z dźwiękiem 3D)16kanałowy wzmacniacz, 755 Wpodświetlane obudowy przednich głośnikówregulacja głośności zależna od prędkości
jazdynowy, przestrzenny dźwięk 3D dzięki dodatkowym głośnikom w słupku A, głośnikom średniotonowym oraz
technologii Fraunhofer Symphoria.
Dźwięk 3D generowany jest przez wszystkie głośniki, dzięki czemu w samochodzie powstaje niepowtarzalne, autentyczne
brzmienie stereo i 3D surround. Technologia Symphoria uzupełnia te wymiary, które są niezbędne dla uzyskania
naturalnego obrazu dźwięku: odległość, głębokość i wysokość. Tworzy się nieznane dotychczas wrażenie przestrzeni
we wnętrzu samochodu, a fizyczne granice kabiny zdają się znikać: wnętrze wydaje się akustycznie większe, a muzyka
odbierana jest w jej najbardziej pierwotnej formie.
dodatkowo do stacji emitowanych analogowo odbierane są także stacje cyfrowe w standardzie DAB*, wraz z DAB
+; w połączeniu z MMI Navigation lub MMI Navigation plus możliwy jest także odbiór DMB Audio oraz wyświetlanie
informacji towarzyszących programom (np. wykonawca, tytuł) lub informacji dodatkowych w formie pokazu slajdów (np.
okładka, prognoza pogody); drugi tuner DAB w sposób ciągły wyszukuje alternatywne częstotliwości ustawionej stacji;
jednocześnie aktualizowana jest lista stacji.
* Odbiór zależny od dostępności sieci cyfrowej.

 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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MMI Radio plus

I8E

bez dopłaty



Cyfrowy odbiór TV

QV1

5.870,-



Brak systemu Rear seat entertainement

9WC

bez dopłaty



IT1

1.740,-



Odbiór cyfrowych kanałów niekodowanych (w standardzie DVB-T i DVB-T2 w Single Physical Layer Pipe Mode z
kodowaniem video MPEG2 lub MPEG4) oraz programów DVB-T Audio; informacje towarzyszące programom, napisy,
telegazeta i elektroniczny przewodnik po programach (EPG); automatyczne wyszukiwanie stacji; możliwe przyłączenie
zewnętrznych źródeł przy użyciu złącza AV-IN i przewodów adapterowych; obraz wyświetlany tylko podczas postoju
Odbiór TV zależny od dostępności sieci cyfrowej. Treść i zakres informacji dodatkowych zależy od danego nadawcy TV.
Odtwarzanie zakodowanych programów (np. Pay-TV) jest niemożliwe.
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu z MMI Navigation plus

Telefon i komunikacja
Usługi Audi connect - licencja na 3 lata (zawarte w MMI Navigation plus)

komfortowe połączenie samochodu z Internetem umożliwiające korzystanie z usług Audi connect przy użyciu modułu
transmisji danych LTE/UMTS*; z modułem LTE gwarantującym szybszą i bardziej stabilną transmisję danych oraz lepszy
zasięg w terenie niezabudowanym; czytnik kart SIM systemu MMI Navigation plus z MMI touch w schowku podręcznym;
dostępność usług Audi connect z kategorii myRoute, myNetwork, myInfo, myRoadmusic
myRoute
nawigacja z wykorzystaniem Google Earth™ i Google Street View™wyszukiwanie Point-of-Interest (POI) z funkcją obsługi
głosowej
Travelinformacje dla podróżujących zapisywanie celów przez myAudi lub Google Maps™ (wymagane konto
Google)informacje o korkach online (dostępne dla wielu krajów; informacji udzielają Partnerzy Audi)informacje o
miejscach parkingowychcele specjalne myAudi (element MMI Navigation plus z MMI touch)aktualizacja map online
(element MMI Navigation plus z MMI touch)
myNetwork
hotspot WLANwiadomoście-mail (element MMI Navigation plus z MMI touch)
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Informacje o kompatybilnych telefonach komórkowych dostępne u Partnerów Audi lub na stronie www.audi.de/
bluetooth.dostęp do portalu Twitter
myInfo
wiadomości online z kraju i ze świata (indywidualnie dobrane)ceny paliwpogodainformacje specyficzne dla danego kraju
(element MMI Navigation plus z MMI touch)
myRoadmusic
online media streaming z AUPEO!, Napster i Audi music stream (w zależności od dostępności w danym kraju. Korzystanie
wymaga z reguły posiadania konta w serwisie media streaming, co może być związane z dodatkowymi kosztami.)
Inne usługi dostępne wraz z wyposażeniem "Audi connect Wzywanie pomocy & Services"
Wskazówka prawna dotycząca Audi connect:
Korzystanie z usług Audi connect jest możliwe tylko w przypadku zamówienia opcjonalnego systemu MMI Navigation
lub MMI Navigation plus i Audi connect. Dodatkowo potrzebna jest karta SIM z opcją transmisji danych, a w przypadku
korzystania z LTE - także z opcją LTE. W połączeniu z opcjonalnym Audi phone box, dla korzystania ze zintegrowanych
funkcji telefonu konieczna jest karta SIM z opcją telefonu i transmisji danych lub smartfon z Bluetooth i remote SIM
Access Profile (rSAP). Warunkiem korzystania z usług online jest posiadanie umowy z operatorem sieci telefonii
komórkowej oraz dostępność sieci w danym regionie. W zależności od taryfy opłat za korzystanie z sieci telefonii
komórkowej, pobieranie danych z Internetu, zwłaszcza za granicą, może wiązać się z dodatkowymi kosztami; z uwagi na
dużą objętość danych zalecany jest stały abonament z opcją transmisji danych. Dostęp i korzystanie z usług Audi connect
jest zależne od kraju, w którym jest oferowane. W przypadku MMI Navigation plus i MMI Navigation w połączeniu
z wyposażeniem dodatkowym Audi connect: usługi są udostępniane na okres co najmniej 1 roku od daty zakupu
samochodu. Po tym okresie dostęp do usług Audi connect będzie realizowany na podstawie wykupionej licencji przez 36
miesięcy. O rezygnacji z bezpłatnego 3-miesięcznego okresu próbnego prosimy poinformować nas pisemnie na adres:
AUDI AG
Kundenbetreuung Deutschland
D-85045 Ingolstadt
E-Mail: kundenbetreuung@audi.de
Tel.: +49 (0) 800-2834 7378423
Informacji o możliwościach dalszego przedłużenia udzielają Partnerzy Audi.
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W przypadku MMI Navigation bez wyposażenia dodatkowego Audi connect: usługi Audi connect są dostępne bezpłatnie
przez okres próbny, wynoszący trzy miesiące od daty odebrania samochodu. Informacji o możliwościach dalszego
odpłatnego przedłużenia udzielają Partnerzy Audi. Audi connect umożliwia dostęp do portali Google i Twitter.
Dostępność tych usług uzależniona jest od operatorów portali Google i Twitter.
Więcej informacji o Audi connect dostępnych jest na stronie www.audi.de/connect i u Partnerów Audi, informacje o
taryfach dostępne są u operatorów sieci komórkowych.
Informacje o kompatybilnych telefonach komórkowych dostępne są u Partnerów Audi lub na stronie www.audi.de/
bluetooth.
*Wymagana jest umowa na korzystanie z LTE. Informacji o dostępności i korzystaniu z LTE udzielają Partnerzy Audi.
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu z MMI Navigation lub MMI Navigation plus
EL3

Audi connect dla systemu nawigacji

Usługi Audi connect obejmują:
nawigację z mapami Google Earth™* i obrazami Google Street View™*Google Maps Street View™*informacje o
korkach onlinewyszukiwanie Point-of-Interest (POI) z obsługą głosowązapisywanie celów przez myAudi lub Google
Maps™*,**informacje dla podróżującychserwis pogodowyhotspot WLAN Online-Media-Streamingserwis informacyjny
online (indywidualny)ceny paliw Twitterwiadomości SMS*** kalendarzinformacje lokalne informacje o miejscach
parkingowychcele specjalne myAudi ****Travelinformacje o lokalnych zagrożeniachznaki drogowe online
Wskazówka prawna:
Korzystanie z usług Audi connect jest możliwe tylko w połączeniu z opcjonalnym systemem nawigacji. Usługi Audi
connect świadczone są przez AUDI AG. Transmisja danych dla usług Audi connect następuje na podstawie umowy z
operatorem telefonii komórkowej przez zainstalowaną na stałe w samochodzie kartę SIM. Koszty transmisji danych są
zawarte w cenie usług Audi connect. Koszty hotspotu WLAN nie są zawarte w cenie. Transmisję danych dla hotspotu
WLAN można zamówić dodatkowo w oparciu o płatną umowę z wybranym operatorem sieci komórkowej. Informacje o
taryfach i zamawianiu podane są na stronie www.audi.com/myaudi. Alternatywnie transmisja danych może następować
przez własną kartę SIM klienta umieszczoną w porcie kart SIM. W połączeniu z opcjonalnym Audi phone box, do
korzystania ze zintegrowanych funkcji telefonu konieczny jest smartfon z Bluetooth i remote SIM Access Profile (rSAP).
Po włożeniu dodatkowej karty SIM do portu kart lub połączeniu przez rSAP, wszystkie przesyły danych dla usług Audi
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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connect oraz hotspotu WLAN będą następowały przez dodatkową kartę SIM. Związane z tym koszty będą rozliczane
wyłącznie przez dodatkową kartę SIM.
Dostęp i korzystanie z usług Audi connect jest zależne od kraju, w którym jest oferowane. Usługi są udostępniane
bezpłatnie przez okres 3 miesięcy od daty zakupu samochodu. Po tym okresie dostęp do usług Audi connect będzie
realizowany na podstawie wykupionej licencji przez 36 miesięcy. O rezygnacji z bezpłatnego 3-miesięcznego okresu
próbnego prosimy poinformować nas pisemnie na adres: :
Audi AG
Kundenbetreuung Deutschland
85045 Ingolstadt
E-Mail: kundenbetreuung@audi.de
Tel.: 0800-28347378423
Informacji o możliwościach dalszego przedłużenia udzielają Partnerzy Audi. W zależności od modelu samochodu Audi
connect umożliwia dostęp do usług Google i Twitter. Dostępność tych usług uzależniona jest od operatorów portali
Google i Twitter.
Więcej informacji o Audi connect dostępnych jest na www.audi.pl/connect i u Partnerów Audi; informacje o taryfach
dostępne są u operatorów sieci komórkowych.
* Nazwa Google i logo Google to prawnie chronione znaki towarowe firmy Google Inc.
** Zapisywanie celów przez Google Maps wymaga posiadania konta Google.
*** Warunek: telefon posiada profil Bluetooth MAP (Message Access Profile). Informacje o kompatybilnych modelach
telefonów komórkowych dostępne są u Partnerów Audi lub nawww.audi.de/bluetooth.
**** Cele specjalne myAudi są częścią składową MMI Navigation plus z MMI touch. Więcej informacji nawww.audi.com/
myaudi.target="_blank"<www.audi.com/myaudi.
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu z MMI Navigation lub MMI Navigation plus

Audi connect telefon alarmowy i serwis (z możliwością kontroli samochodu)

IW3

bez dopłaty



Audi phone box

9ZE

1.900,-



Audi phone box umożliwia wygodne rozmawianie z samochodu – wystarczy położyć telefon komórkowy na uniwersalnej
konsoli w środkowym przednim podłokietniku. Telefon łączy się z anteną zewnętrzną, co poprawia jakość odbioru
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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i minimalizuje promieniowanie elektromagnetyczne we wnętrzu samochodu. Ponadto można naładować telefon,
podłączając go do złącza USB lub bezprzewodowo (standard Qi)*. Zestaw głośnomówiący z Bluetooth i obsługa przy
użyciu systemów radiowych i nawigacyjnych lub kierownicy wielofunkcyjnej z funkcją obsługi głosowej umożliwia
wygodne i bezpieczne rozmawianie także podczas jazdy. Możliwe jest również podłączenie dwóch telefonów (2 x HFP/
PBAP). System ten obejmuje również funkcję ostrzeżenia w przypadku pozostawienia telefonu komórkowego w Audi
phone box.
Informacje o kompatybilnych telefonach dostępne u Partnerów Audi lub na stronie www.audi.com/bluetooth
*Informacji o dostępności w danym kraju udzielają Partnerzy Audi.

Złącze Bluetooth

9ZX

bez dopłaty



Audi phone box light

9ZV

850,-



Wzmocnienie odbioru LTE

GB1

bez dopłaty



IU2

IU2

1.680,-



Brak Audi Connect

IT0

bez dopłaty



Pakiet systemów wspomagających kierowcę w ruchu miejskim

PCM

850,-



Audi active lane assist

PCB

2.520,-



Systemy wspomagające kierowcę
obejmuje szereg systemów wspomagających ułatwiających jazdę w mieście: Audi parking system plus, kamera cofania,
Audi side assist, Audi pre sense basic, Audi pre sense rear, ostrzeżenie przy wysiadaniu i asystent ruchu poprzecznego
z tyłu. System ostrzegający przy wysiadaniu rozpoznaje pojazdy zbliżające się od tyłu także podczas postoju i w
razie potrzeby jasna, migająca dioda w danych drzwiach ostrzega pasażerów przed ich otwarciem. Asystent ruchu
poprzecznego z tyłu ułatwia kierowcy wyjeżdżanie tyłem z miejsc parkingowych prostopadłych do osi jezdni. Ostrzeżenie
o zbliżających się pojazdach wyświetlane jest na ekranie MMI, a w krytycznych sytuacjach generowany jest również sygnał
akustyczny i ewentualnie szarpnięcie hamulców.
Prosimy pamiętać, że systemy działają tylko w ramach swoich możliwości. Wspierają kierowcę podczas jazdy, lecz
odpowiedzialność za bezpieczeństwo i obowiązek zachowania ostrożności spoczywa wyłącznie na kierowcy.

 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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asystent utrzymania pasa ruchu: w granicach możliwości systemu pomaga kierowcy utrzymać pas ruchu (zakres działania
od ok. 60 do 250 km/h). Jeżeli system jest aktywowany i gotowy do pracy, a kierowca nie włączy kierunkowskazu, Audi
active lane assist przez lekkie, korygujące ingerencje w układ kierowniczy prowadzi samochód między rozpoznanymi
oznakowaniami pasa ruchu. Kierowca może wybrać, czy wspomaganie ma być aktywne przez cały czas, czy dopiero tuż
przed przejechaniem oznakowania na jezdni (wczesny/późny moment ingerencji). Dodatkowo kierowca może ustawić
wibracje kierownicy; system obejmuje asystenta świateł drogowych, który w granicach swoich możliwości rozpoznaje
światła pojazdów nadjeżdżających z przeciwka, światła tylne innych uczestników ruchu i oświetlenie miejscowości. W
zależności od sytuacji włączane lub wyłączane są automatycznie światła drogowe. W połączeniu z MMI Navigation z MMI
touch w skład systemu wchodzi również funkcja rozpoznawania znaków drogowych współpracująca z kamerą.
Prosimy pamiętać, że systemy działają tylko w ramach swoich możliwości. Wspierają kierowcę podczas jazdy, lecz
odpowiedzialność za bezpieczeństwo i obowiązek zachowania ostrożności spoczywa wyłącznie na kierowcy.
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu z systemem nawigacji MMI i asystentem świateł drogowych lub reflektorami Audi Matrix
LED

Audi pre sense city

6K8

bez dopłaty



Audi side assist - asystent zmiany pasa ruchu

7Y1

bez dopłaty



System wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów, na bazie kamery rozpoznaje możliwość kolizji i ostrzega
kierowcę poprzez ingerencję w układ hamulców
Asystent zmiany pasa ruchu: w granicach swoich możliwości system wspiera kierowcę przy zmianie pasa ruchu (zakres
działania od ok. 15 do maksymalnie 250 km/h). Audi side assist przy użyciu dwóch czujników radarowych mierzy
odległość i różnicę prędkości zbliżającego się do tyłu, zarejestrowanego przez system pojazdu. Jeżeli różnica prędkości
i odległość zostanie oceniona przez system jako niebezpieczna dla zmiany pasa ruchu, w lusterku zewnętrznym z
odpowiedniej strony zapali się dioda. Jednorazowa aktywacja w menu MMI Car. W połączeniu z opcjonalnym Audi pre
sense basic system obejmuje także dodatkowo Audi pre sense rear: dodatkowe czujniki radarowe rozpoznają w granicach
swoich możliwości ryzyko uderzenia od tyłu. Prewencyjnie napinane są przednie pasy bezpieczeństwa oraz zamykane
okna i rozsuwany dach (o ile należy do wyposażenia samochodu). Włączają się światła awaryjne i migają ze zwiększoną
częstotliwością, aby ostrzec innych uczestników ruchu.
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Prosimy pamiętać, że systemy działają tylko w ramach swoich możliwości. Wspierają kierowcę podczas jazdy, lecz
odpowiedzialność za bezpieczeństwo i obowiązek zachowania ostrożności spoczywa wyłącznie na kierowcy.
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu z
czujnikiem zmierzchowym świateł/czujnikiem zmierzchu lub asystentem świateł drogowych systemami radiowymi
concert, symphony lub systemem nawigacji

Audi side assist z Audi pre sense rear

PCH

1.410,-



Hamulec postojowy, elektromechaniczny z asystentem podjazdu

UH2

bez dopłaty



System rozpoznawania znaków drogowych

QR9

1.680,-



ostrzeżenie diodą w lusterku zewnętrznym w przypadku sytuacji podczas zmiany pasa ruchu rozpoznanej jako krytyczna:
dwa czujniki radarowe rejestrują pojazd zbliżający się od tyłu z jednej lub drugiej strony i mierzą odległość oraz różnicę
prędkości. Asystent zmiany pasa ruchu wspiera kierowcę przy prędkości od ok. 15 do 250 km/h. Obejmuje Audi pre
sense basic i Audi pre sense rear: w granicach możliwości systemu dwa dodatkowe czujniki radarowe rozpoznają ryzyko
uderzenia od tyłu. Prewencyjnie zostają naprężone przednie pasy bezpieczeństwa, zamykają się okna i rozsuwany dach
(jeżeli występuje). Światła awaryjne migają z dużą częstotliwością, by ostrzec kierowcę pojazdu nadjeżdżającego z tyłu.
Prosimy pamiętać, że systemy działają tylko w ramach swoich możliwości. Wspierają kierowcę podczas jazdy, lecz
odpowiedzialność za bezpieczeństwo i obowiązek zachowania ostrożności spoczywa wyłącznie na kierowcy.
po zatrzymaniu na wzniesieniach o kącie nachylenia dopuszczalnym na drogach publicznych, system przez nieograniczony
czas zapobiega staczaniu się pojazdu i umożliwia wygodne ruszanie. Aktywowany przyciskiem.
Prosimy pamiętać, że systemy działają tylko w ramach swoich możliwości. Wspierają kierowcę podczas jazdy, lecz
odpowiedzialność za bezpieczeństwo i obowiązek zachowania ostrożności spoczywa wyłącznie na kierowcy.
współpracujący z kamerą system rozpoznający znaki zakazu wyprzedzania i ograniczenia prędkości wraz z ograniczeniami
czasowymi (np. na autostradach): w granicach swoich możliwości system rozpoznaje początek i koniec autostrad,
dróg szybkiego ruchu, miejscowości i stref uspokojonego ruchu i wyświetla obowiązujące ograniczenie prędkości.
Dodatkowo uwzględniane są warunki pogodowe (mokra nawierzchnia, mgła), holowanie przyczepy (w przypadku
fabrycznego haka holowniczego) oraz ograniczenia prędkości zależne od pory dnia. Jeżeli znak drogowy znajduje się poza
obszarem widoczności kamery, informacja o nim przekazywana będzie z danych nawigacyjnych MMI Navigation. Znaki są
wyświetlane na ekranie komputera pokładowego lub na wirtualnym kokpicie Audi, a formę wyświetlania można ustawić
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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przy użyciu kierownicy wielofunkcyjnej. Możliwe jest wyświetlanie tylko ekranu systemu rozpoznawania znaków z trzema
znakami drogowymi jednocześnie lub jednego, aktualnie obowiązującego znaku dodatkowo do wskazań innych systemów
(np. cyfrowego prędkościomierza).
System ma charakter czysto informacyjny. W MMI® istnieje dodatkowo możliwość wyboru sposobu ostrzeżenia przy
przekroczeniu ograniczenia prędkości.
Prosimy pamiętać, że systemy działają tylko w ramach swoich możliwości. Wspierają kierowcę podczas jazdy, lecz
odpowiedzialność za bezpieczeństwo i obowiązek zachowania ostrożności spoczywa wyłącznie na kierowcy.
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu z systemem nawigacji MMI

Pakiet systemów wspomagających kierowcę w ruchu miejskim i systemów wspomagących parkowanie

PCZ

5.590,-



Tempomat z ogranicznikiem prędkości

8T6

1.680,-



Wyświetlacz Head-Up

KS1

5.480,-



Asystent parkowania

7X5

1.520,-



Pakiet zawiera:
asystenta parkowania z systemem wspomagania parkowania plusAudi pre sense rearAudi side assistKamery otoczenia

utrzymuje wybraną prędkość powyżej ok. 20 km/h, o ile pozwala na to moc silnika lub siła hamowania silnikiem; obsługa
oddzielną dźwignią przy kierownicy, wybrana prędkość jest wyświetlana na ekranie komputera pokładowego; system
obejmuje także ogranicznik prędkości
Prosimy pamiętać, że systemy działają tylko w ramach swoich możliwości. Wspierają kierowcę podczas jazdy, lecz
odpowiedzialność za bezpieczeństwo i obowiązek zachowania ostrożności spoczywa wyłącznie na kierowcy.
na życzenie wyświetla na przedniej szybie, w bezpośrednim zasięgu wzroku kierowcy prędkość i inne istotne informacje
z opcjonalnych systemów, na przykład systemów wspomagających i nawigacji, a także inne ostrzeżenia; możliwość
regulacji wysokości, na której wyświetlane są informacje; informacje wyświetlane są w wielu kolorach, z dużym
kontrastem, a kierowca może je odczytać, nie odwracając wzroku od drogi
Wskazówka: polaryzacyjne okulary przeciwsłoneczne ograniczają możliwość korzystania z wyświetlacza Head-up.
automatyczne kierowanie samochodem przy parkowaniu: czujniki ultradźwiękowe wyszukują odpowiednie miejsca
parkingowe prostopadłe lub równoległe do jezdni. Dla miejsc prostopadłych do osi drogi system wylicza drogę
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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parkowania, dla równoległych: parkowania i wyjazdu z miejsca parkingowego. Kierowca musi tylko wciskać pedał
gazu, hamulca i zmieniać biegi oraz obserwować proces parkowania. Ruchy kierownicą przejmuje na siebie asystent
parkowania. W granicach swoich możliwości system obserwacji otoczenia ostrzega przed przeszkodami przed i za
samochodem (w zależności od kąta skrętu kół). Możliwe jest także parkowanie wieloetapowe. Aktywacja przyciskiem w
konsoli środkowej
Prosimy pamiętać, że systemy działają tylko w ramach swoich możliwości. Wspierają kierowcę podczas jazdy, lecz
odpowiedzialność za bezpieczeństwo i obowiązek zachowania ostrożności spoczywa wyłącznie na kierowcy.

Audi parking system plus (przód / tył) z wizualizacją na ekranie MMI

7X2

bez dopłaty



System wspomagający parkowanie z funkcją top view

PCF

5.420,-



sygnały akustyczne i optyczne ułatwiają parkowanie i manewrowanie. Selektywne wyświetlanie na ekranie MMI informacji
o odległości do rozpoznanych obiektów, w zależności od kąta skrętu kół i kierunku jazdy. Biały segment sygnalizuje
rozpoznaną przeszkodę poza drogą poruszania się. Czerwone segmenty oznaczają przeszkody na drodze ruchu.
Możliwość wyświetlania wirtualnego pasa ruchu z bocznymi liniami prowadzącymi, wyliczonego na podstawie aktualnego
kąta skrętu kół. Pomiar przy użyciu czujników ultradźwiękowych wbudowanych w zderzaki; aktywacja przez włączenie
biegu wstecznego, przyciskiem na konsoli środkowej lub automatycznie, gdy odległość od rozpoznanego obiektu będzie
mniejsza niż ok. 90 cm
Prosimy pamiętać, że systemy działają tylko w ramach swoich możliwości. Wspierają kierowcę podczas jazdy, lecz
odpowiedzialność za bezpieczeństwo i obowiązek zachowania ostrożności spoczywa wyłącznie na kierowcy.
obejmuje asystenta parkowania wraz z Audi parking system plus i kamerami otoczenia: cztery szerokokątne kamery
obserwują cały obszar bezpośrednio wokół samochodu i umożliwiają prezentację różnych widoków ułatwiających
manewrowanie:
obraz z kamery cofania: z elementami pomocniczymi ułatwiającymi parkowanie poprzeczne oraz podczepienie przyczepy
(przy fabrycznie montowanym haku holowniczym)
widok panoramiczny z przodu i z tyłu: widok pod kątem prawie 180° umożliwia wygodny wyjazd z ciasnych miejsc
parkingowych, bram i skrzyżowań o złej widocznościwirtualna perspektywa z lotu ptaka: obrazy z czterech kamer
składane są w wirtualną perspektywę z lotu ptaka, która umożliwia dokładniejsze manewrowanie i ustawienie
samochodu
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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aktywacja przez włączenie biegu wstecznego (kamery obserwujące otoczenie) lub przyciskiem na konsoli środkowej
(asystent parkowania)
Prosimy pamiętać, że systemy działają tylko w ramach swoich możliwości. Wspierają kierowcę podczas jazdy, lecz
odpowiedzialność za bezpieczeństwo i obowiązek zachowania ostrożności spoczywa wyłącznie na kierowcy.
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu z opcjonalnymi lusterkami zewnętrznymi i MMI Navigation plus

Wskaźnik ograniczenia prędkości

8T9

bez dopłaty



Kamera cofania

KA2

2.520,-



Pakiet systemów wspomagających kierowcę na trasie:

PCN

8.330,-



umożliwia indywidualne ograniczenie prędkości maksymalnej, na przykład w terenie zabudowanym. Po osiągnięciu
ustawionej wartości granicznej samochód delikatnie zwalnia. Ograniczenie można w każdej chwili dezaktywować, także
przez kick-down. Obsługa oddzielną dźwignią przy kierownicy
Prosimy pamiętać, że systemy działają tylko w ramach swoich możliwości. Wspierają kierowcę podczas jazdy, lecz
odpowiedzialność za bezpieczeństwo i obowiązek zachowania ostrożności spoczywa wyłącznie na kierowcy.
ułatwia manewrowanie, prezentując na ekranie MMI obraz obszaru za samochodem wraz z dynamicznymi i statycznymi
elementami pomocniczymi. Do wyboru są dwa tryby (parkowanie poprzeczne i tryb podczepiania przyczepy w przypadku
haka holowniczego montowanego fabrycznie). W zależności od wybranego trybu wyświetlany jest wyliczony tor jazdy
oraz linie pomocnicze. Kamera cofania jest wbudowana w listwę uchwytu pokrywy bagażnika; aktywacja przez włączenie
biegu wstecznego lub przyciskiem na konsoli środkowej
Prosimy pamiętać, że systemy działają tylko w ramach swoich możliwości. Wspierają kierowcę podczas jazdy, lecz
odpowiedzialność za bezpieczeństwo i obowiązek zachowania ostrożności spoczywa wyłącznie na kierowcy.
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko dla haków holowniczych montowanych fabrycznie
adaptive cruise control (ACC)
w zakresie od 0 do 250 km/h (w przypadku manualnej skrzyni biegów: 30 – 250 km/h) utrzymuje wybraną odległość od
jadącego z przodu pojazdu poprzez automatycznie hamowanie i przyspieszanie. Do wyboru jest pięć stopni odległości.
Dodatkowo możliwe jest ustawienie przyspieszania i sposobu działania przy użyciu Audi drive select. W połączeniu z S
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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tronic lub tiptronic system obejmuje dodatkowo funkcję Stop&Go, która umożliwia automatyczne, całkowite zatrzymanie
oraz ponowne ruszenie na życzenie kierowcy.
asystent jazdy w korkach
w samochodach ze skrzynią S tronic lub tiptronic przejmuje na siebie kierowanie pojazdem przy prędkości od 0 do 65
km/h. W granicach swoich możliwości system rozpoznaje oznakowania pasa ruchu, ograniczenia na poboczu, pojazdy
na sąsiednich pasach oraz pojazdy jadące z przodu. Na podstawie tych informacji system wylicza wirtualny tor jazdy
i prowadzi po nim samochód. Dzięki dużej ilości uwzględnianych parametrów asystent jazdy w korkach umożliwia
komfortowe i naturalne poruszanie się przy ograniczonej płynności ruchu. Powyżej 65 km/h Audi active lane assist
ułatwia kierowcy utrzymanie pasa ruchu.
przewidujący asystent efektywności
W połączeniu z MMI Navigation lub MMI Navigation plus z MMI touch dane z przewidującego asystenta efektywności
wykorzystywane są do adaptacyjnej regulacji prędkości (ACC) także bez jadącego z przodu pojazdu. W tym celu system
wykorzystuje informacje o promieniach zakrętów (asystent zakrętów), wjazdach do miejscowości i ograniczeniach
prędkości (asystent ograniczeń prędkości) zapisane w danych nawigacyjnych. System wykorzystuje także informacje
z wchodzącego w jego skład systemu rozpoznawania znaków drogowych współpracującego z kamerą. Przewidujący
asystent efektywności także odpowiednio steruje fazami pracy silnika i toczenia się, umożliwiając oszczędną jazdę,
również w trybie ACC.
Audi pre sense front
uzupełnia (seryjny) Audi pre sense city o funkcję ostrzegania przed kolizją i częściowe przyhamowanie pojazdu w całym
zakresie prędkości do 250 km/h.
asystent omijania przeszkody
w granicach swoich możliwości wspiera kierowcę w krytycznych sytuacjach, obliczając tor omijania na podstawie
odległości, szerokości oraz pozycji przeszkody względem osi jezdni. Asystent omijania przeszkody aktywuje się w
momencie rozpoznania grożącej kolizji i zainicjowania przez kierowcę manewru omijania.
asystent skrętu w lewo
przy skręcaniu w lewo w granicach możliwości systemu rozpoznaje pojazdy nadjeżdżające z przeciwka. Jeżeli system
stwierdzi krytyczną sytuację, nastąpi automatyczna ingerencja w układ hamulcowy. System aktywuje się, gdy kierowca
włączy kierunkowskaz, a prędkość wynosi między 2 a 10 km/h.
system rozpoznający znaki drogowe, współpracujący z kamerą
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Rozpoznaje i wyświetla znaki zakazu wyprzedzania i ograniczenia prędkości, w tym także czasowe ograniczenia
prędkości (np. na autostradach). W granicach swoich możliwości system rozpoznaje początek i koniec autostrad,
dróg szybkiego ruchu, miejscowości, stref uspokojonego ruchu i wyświetla obowiązujące ograniczenie prędkości.
Dodatkowo uwzględniane są warunki pogodowe (mokra nawierzchnia, mgła), holowanie przyczepy (w przypadku
fabrycznego haka holowniczego) oraz ograniczenia prędkości zależne od pory dnia. Jeżeli znak drogowy znajduje się poza
obszarem widoczności kamery, informacja o nim przekazywana będzie z danych nawigacyjnych MMI Navigation. Znaki są
wyświetlane na ekranie komputera pokładowego lub na wirtualnym kokpicie Audi, a formę wyświetlania można ustawić
przy użyciu kierownicy wielofunkcyjnej. Możliwe jest wyświetlanie tylko ekranu systemu rozpoznawania znaków z trzema
znakami drogowymi jednocześnie lub jednego, aktualnie obowiązującego znaku dodatkowo do wskazań innych systemów
(np. cyfrowego prędkościomierza). System ma charakter czysto informacyjny. W MMI® istnieje dodatkowo możliwość
wyboru sposobu ostrzeżenia przy przekroczeniu ograniczenia prędkości.
Obsługa adaptive cruise control oddzielną dźwignią przy kierownicy; możliwość dezaktywacji Audi pre sense front
w menu MMI Car; zakres regulacji prędkości ACC dla manualnej skrzyni biegów: 30 do 250 km/h, funkcja Stop&Go i
asystent jazdy w korkach tylko dla samochodów z S tronic lub tiptronic
Prosimy pamiętać, że systemy działają tylko w ramach swoich możliwości. Wspierają kierowcę podczas jazdy, lecz
odpowiedzialność za bezpieczeństwo i obowiązek zachowania ostrożności spoczywa wyłącznie na kierowcy.
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu z systemem nawigacji MMI

Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)

QK1

bez dopłaty



Kod sterujący

KA0

bez dopłaty



Brak wyświetlacza Head-Up

KS0

bez dopłaty



QQ1

bez dopłaty



Oświetlenie
Pakiet dodatkowego oświetlenia wnętrza

dodatkowo do oświetlenia wnętrza:
lampki w zewnętrznych klamkach drzwi oświetlające przestrzeń wokół samochodupodświetlane listwy progowe w
przednich/tylnych drzwiachpodświetlane uchwyty na kubki z przoduoświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu/z
tyłupodświetlane uchwyty w przednich/tylnych drzwiach
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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oświetlenie Ambiente w przednich/tylnych drzwiachpodświetlenie Ambiente konsoli środkowej z przodu

Pakiet oświetlenia zewnętrznego i wnętrza Ambiente

QQ2

560,-



Automatyczna regulacja zasięgu reflektorów

8Q3

bez dopłaty



Układ zmywania reflektorów

8X1

bez dopłaty



Asystent świateł drogowych

8G1

850,-



Reflektory przednie w technologii LED

8IT

bez dopłaty



dodatkowo do pakietu oświetlenia Ambiente:
trzy wstępnie zdefiniowane profile kolorystyczne; dodatkowy interaktywny i indywidualny profil kolorystyczny, wybierany
w Audi drive select. 30 kolorów do wyboru, zmiana koloru poprzez odpowiednie zmiany kolorystyki oświetlenia
konturowego lub ogólnego:
podświetlone uchwyty w przednich/tylnych drzwiach (kolor biały)
uchwyty na kubki z przodu (kilka kolorów)oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu/z tyłu (kilka kolorów)oświetlenie
Ambiente w przednich/tylnych drzwiach (kilka kolorów)podświetlane kieszenie w przednich/tylnych drzwiach (kilka
kolorów)oświetlenie konturowe w przednich/tylnych drzwiach (kilka kolorów)
dynamiczna (regulacja podczas jazdy)

wykorzystuje płyn pod ciśnieniem, lepsze oświetlenie drogi dzięki mniejszemu rozproszeniu strumienia światła
w granicach możliwości systemu samodzielnie rozpoznaje światła reflektorów pojazdów nadjeżdżających z przeciwka,
światła tylne innych uczestników ruchu i oświetlenie miejscowości. W zależności od sytuacji światła drogowe zostają
automatycznie włączone lub wyłączone. System poprawia widoczność i komfort jazdy.
wyrazista grafika świateł w dzień i w nocy: reflektory diodowe precyzyjnie oświetlają drogę światłem o barwie zbliżonej
do światła dziennego. Większe bezpieczeństwo i komfort; mniejsze zużycie energii i dłuższa żywotność.
Reflektory LED z następującymi funkcjami:
światła dzienne światła mijaniaświatła drogowe światła pozycyjnekierunkowskazy światła doświetlające zakrętyświatła
na złe warunki atmosferyczne światła autostradoweświatła statycznie doświetlające zakrętyautomatyczno-dynamiczna
regulacja zasięgu światełświatła oświetlające pobocze na skrzyżowaniach (tylko w połączeniu z nawigacją)
światła tylne w technice LED z dynamicznymi kierunkowskazami, przełącznik świateł z pozycją włączania „AUTO”
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Reflektory tylne w technice LED

8SP

bez dopłaty



Czujnik zmierzchowy świateł i czujnik deszczu

8N6

bez dopłaty



Reflektory w technologii LED Matrix-Beam

PXC

4.810,-



Światła do jazdy dziennej w technice LED

8K4

bez dopłaty



Kod sterujący

8G0

bez dopłaty



3S3

bez dopłaty



do sterowania automatyczną pracą wycieraczek

wyrazista i niepowtarzalna grafika świateł w dzień i w nocy: innowacyjna technologia łączy system kamer z diodowymi
źródłami światła i precyzyjną optyką pozwalającą na zmienny rozdział światła. W granicach możliwości systemu kamery
rozpoznają nadjeżdżające z przeciwka i jadące przed Audi pojazdy i tak regulują strumień światła, aby nie oślepiać
innych kierowców, a jednocześnie oświetlić cały pozostały obszar. Automatycznie regulują części strumienia światła
padającego na znaki drogowe, co redukuje oślepianie kierowcy. W granicach możliwości systemu droga i pobocze są
zawsze maksymalnie oświetlone.
Reflektory i tylne światła w technice LED z dynamicznymi kierunkowskazami.
Reflektory w technice LED z następującymi funkcjami:
światła dzienne światła mijaniaświatła drogoweświatła postojowe kierunkowskazyświatła doświetlające zakrętyświatła
na złe warunki atmosferyczneświatła autostradowestatyczne światła doświetlające zakrętyautomatyczna dynamiczna
regulacja zasięgu światełświatła doświetlające pobocze na skrzyżowaniach (tylko w połączeniu z nawigacją)
Dodatkowo przy otwieraniu i zamykaniu samochodu (funkcja Coming Home/Leaving Home) włączanie świateł.
Przełączanie między poszczególnymi trybami rozdziału światła oraz regulowanie części strumienia światła widoczne jako
dynamiczne procesy w reflektorach. Znacznie zwiększa się widoczność kierowcy, a przejście między światłami mijania
a drogowymi jest płynne. Diody w reflektorach Audi Matrix LED przejmują także funkcję dynamicznego doświetlania
zakrętów. W połączeniu z opcjonalnym systemem MMI Navigation światła zmieniają kierunek w oparciu o dane z
nawigacji jeszcze przed wykonaniem skrętu kierownicą. System obejmuje układ zmywania reflektorów; przełącznik
świateł z położeniem włączania „AUTO”.

Systemy dachowe
Relingi dachowe z matowego aluminium
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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więcej miejsca na bagaż, stabilne i o aerodynamicznym kształcie

Dach szklany, panoramiczny (tylko dla Avanta)

3FU

8.110,-



Relingi dachowe w kolorze czarnym, tylko dla Avant

3S2

bez dopłaty



Brak dachu szklanego

3FA

bez dopłaty



Klimatyzacja automatyczna

9AK

bez dopłaty



Klimatyzacja automatyczna, 3-strefowa

9AQ

3.880,-



Wyłożenie podłogi bagażnika

6SS

bez dopłaty



Wyłożenie przestrzeni bagażowej

5A8

bez dopłaty



dwuczęściowy, elektrycznie unoszona i otwierana przednia część; przyciemniane szkło, możliwość elektrycznego
ustawienia w dowolnej pozycji, osłona przeciwsłoneczna z materiału o drobnych oczkach na całej przeszklonej
powierzchni; komfortowe zamykanie z zewnątrz centralnym zamkiem Panoramiczny dach szklany wpuszcza do wnętrza
dużo światła, dając poczucie przestronności. Po uchyleniu zapewnia skuteczną wentylację podczas jazdy.
stabilne, o aerodynamicznym kształcie, z aluminium z dwoma belkami

Klimatyzacja
1-strefowa klimatyzacja automatycznareguluje elektronicznie temperaturę, ilość i rozdział powietrza, regulacja zależna
od nasłonecznieniaPięć głównych ustawień rozdziału powietrzaTrzy diody w przyciskach ogrzewania i wentylacji siedzeń
informują o wybranym ustawieniu (opcja)Przyciski odmrażania przedniej i tylnej szybymanualne przełączanie na obieg
zamknięty i filtr pyłkówz funkcją rozpoznawania kluczyka i czujnikiem wilgoci
duży wyświetlacz TFT i przełączniki pojemnościowepanel obsługowy z przodu: elektroniczna regulacja temperatury i
rozdziału powietrza oddzielnie dla kierowcy, pasażera i tylnych miejsc siedzącychdodatkowy panel obsługowy z tyłu
konsoli środkowej do regulacji temperatury w tylnej części kabinyczujnik jakości powietrza automatycznie przełączający
na obieg zamknięty, filtr z węglem aktywnym i filtr cząstek stałychwentylowany schowek podręcznyogrzewanie
wykorzystuje ciepło powstające podczas pracy silnika

Systemy zabezpieczania bagażu i schowki

 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Koncepcja podłogi bagażnika z systemem szyn i uchwytami (Avant)

3GN

1.150,-



Podłoga przestrzeni bagażowej

3GD

bez dopłaty



Pakiet "Schowek"

QE1

1.070,-



Brak zestawu schowków

QE0

bez dopłaty



Autoalarm fabryczny

7AL

bez dopłaty



Kluczyk komfortowy z funkcją Safe lock z funkcją otwierania bagażnika za pomocą gestów

PGB

8.610,-



Kluczyk komfortowy z funkcją Safe lock

PG3

5.870,-



w bagażniku; teleskopowy drążek, pas mocujący i cztery przesuwne zaczepy do indywidualnego podziału bagażnika i
unieruchomienia przedmiotów

wygodny transport przedmiotów i komfort w podróży:
kieszenie z siatki na tylnej stronie oparć przednich siedzeńuchwyt na kubek w środkowym tylnym podłokietnikuschowek
po stronie kierowcyzamykany schowek podręczny
w bagażniku:siatka unieruchamiająca bagażsiatka w lewej wnęcetaśma mocująca z prawej i lewej strony

Systemy zamykania

Dodatkowo do kluczyka komfortowego z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika: kolejny ruch nogą powoduje
automatyczne zamknięcie pokrywy bagażnika, ułatwiając wkładanie i wyjmowanie bagażu. W połączeniu z kluczykiem
komfortowym dodatkowy przycisk na wewnętrznej stronie pokrywy bagażnika umożliwia zamknięcie bagażnika i całego
samochodu.
z autoalarmem:
obejmuje ultradźwiękową kontrolę wnętrza (możliwość dezaktywacji), drzwi, bagażnika i komory silnika; niezależne
zasilanie źródła sygnału alarmu; zabezpieczenie przed odholowaniem dzięki czujnikom przechyłu; z funkcją Safe Lock
uniemożliwiającą otwarcie drzwi od wewnątrz po ich zamknięciu pilotem
Kluczyk komfortowy:system dostępu i uruchamiania samochodu, wystarczy mieć kluczyk przy sobie; uruchamianie i
wyłączenie silnika przyciskiem Engine Start-Stop na konsoli środkowej; zamykanie i otwieranie samochodu z zewnątrz
czujnikami we wszystkich klamkach. Możliwe jest także otwarcie pokrywy bagażnika bez otwierania drzwi.
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Autoalarm:obejmuje ultradźwiękową kontrolę wnętrza (możliwość dezaktywacji), drzwi, bagażnika i komory silnika;
niezależne zasilanie źródła sygnału alarmu; zabezpieczenie przed odholowaniem dzięki czujnikom przechyłu; z funkcją
Safe Lock uniemożliwiającą otwarcie drzwi od wewnątrz po ich zamknięciu pilotem

Pilot otwierania bramy garazowej (Home Link)

VC2

1.320,-



Centralny zamek sterowany falami radiowymi

4I6

bez dopłaty



Wspomaganie unoszenia i opuszczania pokrywy bagażnika, elektryczne

4E7

bez dopłaty



Elektrycznie sterowana blokada drzwi

4H5

bez dopłaty



6FJ

590,-



Obudowy lusterek bocznych Carbon

6FQ

6.710,-



Lusterka zewnętrzne z funkcją pamięci, składane, z automatyczną funkcją przeciwoślepieniową z lewej
i prawej strony

6XL

1.930,-



z kluczykiem radiowym; odblokowanie i zablokowanie drzwi, pokrywy bagażnika i pokrywy wlewu paliwa; funkcja
komfortowego zamykania/otwierania okien i kluczyk radiowy
otwieranie przy użyciu przycisku na kluczyku samochodowym, przyciskiem w poszyciu drzwi kierowcy, przyciskiem
softtouch w uchwycie pokrywy bagażnika lub przez wykonanie odpowiedniego ruchu nogą w połączeniu z kluczykiem
komfortowym i funkcją sterowanego czujnikami otwierania pokrywy bagażnika; zamykanie przyciskiem na wewnętrznej
stronie pokrywy bagażnika, przyciskiem w drzwiach kierowcy, kluczykiem komfortowym (długie wciśnięcie przycisku)
lub ruchem nogi w połączeniu z funkcją sterowanego czujnikami otwierania pokrywy bagażnika. W przypadku kluczyka
komfortowego dodatkowy przycisk na wewnętrznej stronie pokrywy bagażnika umożliwia zamknięcie jednocześnie
pokrywy bagażnika i zamków we wszystkich drzwiach. Ze wspomaganiem domykania i możliwością zaprogramowania
kąta otwarcia.

Lusterka
Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym, z połyskiem
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu z pakietem stylistycznym Czerń Titan Audi exclusive

 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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ze zintegrowanymi kierunkowskazami LED, wkład lusterka wypukły, płaski lub asferyczny; ogrzewane dysze spryskiwaczy;
lusterko pasażera po włączeniu biegu wstecznego automatycznie zmienia pozycję, ułatwiając obserwację krawężnika;
lusterka zewnętrzne dodatkowo z funkcją pamięci ustawień
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu z elektrycznie regulowanymi siedzeniami przednimi, z funkcją pamięci ustawień dla
fotela kierowcy i automatycznie przyciemnianym lusterkiem wewnętrznym

Lusterka zewnętrzne, składane, z automatyczną funkcją przeciwoślepieniową z lewej i prawej strony

6XK

1.930,-



Lusterka zewnętrzne, składane

6XE

1.260,-



Lusterka zewnętrzne z funkcją pamięci, składane

6XF

1.260,-



Lusterka zewnętrze w optyce matowego aluminium

6FT

bez dopłaty



Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia

6FA

590,-



Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera, asferyczne

6TS

bez dopłaty



Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane

6XD

bez dopłaty



ze zintegrowanymi kierunkowskazami LED, wkład lusterka wypukły, płaski lub asferyczny; ogrzewane dysze spryskiwaczy;
lusterko pasażera po włączeniu biegu wstecznego automatycznie zmienia pozycję, ułatwiając obserwację krawężnika
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu z automatycznie przyciemnianym lusterkiem wewnętrznym
ze zintegrowanymi kierunkowskazami LED, wkład lusterka wypukły, płaski lub asferyczny; ogrzewane dysze spryskiwaczy;
lusterko pasażera po włączeniu biegu wstecznego automatycznie zmienia pozycję, ułatwiając obserwację krawężnika
ze zintegrowanymi kierunkowskazami LED, wkład lusterka wypukły, płaski lub asferyczny; ogrzewane dysze spryskiwaczy;
lusterko pasażera po włączeniu biegu wstecznego automatycznie zmienia pozycję, ułatwiając obserwację krawężnika
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu z elektrycznie regulowanymi siedzeniami przednimi, z funkcją pamięci ustawień dla
fotela kierowcy

elektrycznie regulowane, obudowa w kolorze nadwozia, wkład asferyczny

 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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ze zintegrowanymi, diodowymi kierunkowskazami, wkład wypukły, płaski lub asferyczny; z ogrzewanymi dyszami
spryskiwaczy szyb

Lusterko wewnętrzne z automatyczną funkcją przeciwoślepieniową

4L6

bez dopłaty



Lusterko po stronie kierowcy, asferyczne

5SL

bez dopłaty



Poduszki powietrzne, czołowe dla kierowcy i pasażera z funkcją deaktywacji poduszki powietrznej
pasażera

4UF

bez dopłaty



Dynamiczny układ kierowniczy

1N8

5.590,-



Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego

QZ7

bez dopłaty



Zbiornik paliwa 58l

0M2

bez dopłaty



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

3B3

bez dopłaty



fotokomórka rozpoznaje zbyt jasne światła pojazdów nadjeżdżających od tyłu i lusterko zostaje automatycznie
przyciemnione

Technika i bezpieczeństwo
pełnowymiarowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera; w przypadku uchwytów ISOFIX do fotelika dziecięcego na
fotelu pasażera – przycisk dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera
poprawia dynamikę i komfort jazdy dzięki dynamicznej, zależnej od sytuacji regulacji układu kierowniczego, na przykład
na zakrętach, przy zmianie pasa ruchu lub parkowaniu. Zmienia się nie tylko siła potrzebna na wykonanie skrętu
kierownicą (jak przy elektromechanicznym wspomaganiu układu kierowniczego), lecz także dodatkowo kąt skrętu
(przełożenie układu kierowniczego). System optymalizuje również funkcję stabilizacji pojazdu przez system ESC.
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu z Audi drive select
bezobsługowy, zębatkowy układ kierowniczy ze wspomaganiem zależnym od prędkości jazdy; precyzyjne wyczucie
samochodu przy dużej prędkości, znacznie łatwiejsze parkowanie

znormalizowany uchwyt do mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX; z dodatkowym punktem mocowania (top tether)
Informacji o zalecanych fotelikach dziecięcych udzielają Partnerzy Audi.
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Poduszki powietrzne boczne dla tylnych siedzeń

4X4

2.020,-



Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi

4X3

bez dopłaty



Przesunięcie elektronicznej blokady prędkości do wartości 280 km/h

6Y4

8.380,-



System Start-Stop

7L8

bez dopłaty



Szyby boczne przednie dźwiękoszczelne

VW5

850,-



Szyba przednia, ogrzewana

4GR

2.350,-



Szyba tylna i szyby boczne z powłoką termoizolacyjną

4KC

bez dopłaty



Żaluzja przeciwsłoneczna z manualną regulacją na tylne szyby

3Y4

850,-



boczne poduszki powietrzne w oparciach przednich siedzeń; dodatkowy system poduszek chroniących głowy: poduszki
przykrywają powierzchnię bocznych szyb i chronią pasażerów siedzących z przodu i na skrajnych tylnych siedzeniach w
przypadku zderzenia bocznego
elektronicznie ograniczona

pomaga obniżyć zużycie paliwa i emisję CO2 poprzez wyłączenie silnika na postoju, na przykład na czerwonym świetle.
Ponowny rozruch silnika następuje po wciśnięciu sprzęgła lub zwolnieniu pedału hamulca. System można w każdej chwili
dezaktywować odpowiednim przyciskiem

Szyby
w odcieniu zielonym, przednia szyba ze szkła zespolonego; tylna szyba ogrzewana, z wyłącznikiem czasowym
bez pogarszających widoczność przewodów ogrzewającychzapobiega parowaniu szybyułatwia rozmrażanie
szybyogrzewanie włączane przyciskiem Defrost na panelu obsługowym klimatyzacjidodatkowa zaleta: przednia szyba
odbija promieniowanie podczerwone, ograniczając nagrzewanie wnętrza, dzięki czemu klimatyzacja zużywa znacznie
mniej energii.
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu z czujnikiem deszczu i Audi phone box
w odcieniu zielonym, przednia szyba ze szkła zespolonego
manualna, na szyby w tylnych drzwiach

 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy)

VW6

2.690,-



Szyby termoizolacyjne

4GF

bez dopłaty



Kod sterujący

3Y0

bez dopłaty



Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km

EA6

1.540,-



Audi Extensive - Pakiet naprawczy 5 lat / 150 000 km

EA9

3.540,-



tylna szyba, szyby w tylnych drzwiach i tylne szyby boczne przyciemnione
w odcieniu zielonymtylna szyba, szyby w drzwiach oraz szyby bocznetylna szyba ogrzewana, z włącznikiem
czasowymprzednia szyba z dodatkową izolacją akustyczną

Przedlużenie gwarancji Audi
Rozszerzona gwarancja Audi przedłuża dwuletnią gwarancję producenta o dwa lata przy maksymalnym przebiegu
120.000 km.
Rozszerzona gwarancja Audi przedłuża dwuletnią gwarancję producenta o trzy lata przy maksymalnym przebiegu
150.000 km.

Dodatkowe wyposażenie zewnętrzne
Elementy pokrywy silnika z karbonu

NM5

2.800,-



Końcówki układu wydechowego

0P0

bez dopłaty



Brak oznaczenia typu silnika

2Z7

bez dopłaty



Przygotowanie do montażu haka holowniczego

1D8

1.070,-



Sportowy układ wydechowy RS

0P6

6.710,-



Hak holowniczy

1D4

5.420,-



bez oznaczenia technologii na pokrywie bagażnika
obejmuje przygotowanie sterowników oraz zoptymalizowane chłodzenie silnika. Hak holowniczy dostępny dodatkowo z
oferty Oryginalnych akcesoriów Audi.

 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne

40

Poufny!

Wyposażenie dodatkowe

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Data wydania: 12/01/2017
data cena: 12/01/2017

Opis wyposażenia
RS
4
t

an

na

Av

Ce

d
Ko
Mechanicznie składany hak holowniczy z elektrycznym zwalnianiem blokadyHak i głowica z kutej staliObsługa
przyciskiem w bagażnikuESC z funkcją stabilizacji przyczepyUchylne gniazdo pozwala na zasilanie urządzeń elektrycznych
w przyczepie podczas jazdy.
W przypadku przyczepy z dodatkowym mechanicznym stabilizatorem, Audi zaleca wybór stabilizatora z bocznymi
okładzinami ciernymi minimalizującymi zwiększone tarcie.

Brak oznaczenia modelu i typu silnika

2Z0

bez dopłaty



Brak haka holowniczego

1D0

bez dopłaty



Pakiet dla palących

9JD

bez dopłaty



Dywaniki Audi exclusive

YSR

2.410,-



Apteczka i trójkąt ostrzegawczy

1T3

bez dopłaty



Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu

0TD

bez dopłaty



Standardowe podświetlane listwy progowe z logo RS

VT2

bez dopłaty



Osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażera

5XK

bez dopłaty



Osłona przeciwsłoneczna przesuwna na na boczną szybę

5XF

290,-



Dodatkowe wyposażenie wewnętrzne
zapalniczka i popielniczka, wyjmowane (z przodu i z tyłu); zapalniczka zamiast zatyczki w gniazdku 12 V
kolor dywaników dopasowany do kolorystyki tapicerki. Kolory obszycia dywaników, lamówki i szwów z oferty Audi
exclusive.
Oferta quattro GmbH
trójkąt ostrzegawczy w bagażnikuapteczka w bagażnikukamizelki odblaskowe w schowkach w drzwiach
welurowe, dopasowane do koloru wykładziny

dla kierowcy i pasażerarozkładane i odchylane na bokz lusterkiem do makijażu
dla kierowcy i pasażerarozkładane i odchylane na bokz boku dodatkowo przesuwane do tyłuz lusterkiem do makijażu
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Uchwyt na telefon komórkowy/klucze



Standardowe wyposażenie

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Lakiery nadwozia

Data wydania: 12/01/2017

atmosferyczne światła autostradoweświatła statycznie doświetlające
zakrętyautomatyczno-dynamiczna regulacja zasięgu światełświatła oświetlające
pobocze na skrzyżowaniach (tylko w połączeniu z nawigacją)
światła tylne w technice LED z dynamicznymi kierunkowskazami, przełącznik
świateł z pozycją włączania „AUTO”

Lakiery

Koła i opony
Obręcze kół standardowe, 9Jx19",10 - ramienna z oponami 265/35
R19

Reflektory tylne w technice LED

Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą do odkręcenia wymagany

automatyczną pracą wycieraczek

jest specjalny adapter

Czujnik zmierzchowy świateł i czujnik deszczu do sterowania
Światła do jazdy dziennej w technice LED

Koło zapasowe dojazdowe

Lusterka

Podnośnik samochodowy w bagażniku

Lusterka zewnętrze w optyce matowego aluminium

Wskaznik kontroli cisnienia w oponach

Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane ze

Oświetlenie

zintegrowanymi, diodowymi kierunkowskazami, wkład wypukły, płaski lub
asferyczny; z ogrzewanymi dyszami spryskiwaczy szyb

Pakiet dodatkowego oświetlenia wnętrza dodatkowo do oświetlenia
wnętrza:
lampki w zewnętrznych klamkach drzwi oświetlające przestrzeń
wokół samochodupodświetlane listwy progowe w przednich/tylnych
drzwiachpodświetlane uchwyty na kubki z przoduoświetlenie przestrzeni wokół
nóg z przodu/z tyłupodświetlane uchwyty w przednich/tylnych drzwiach
oświetlenie Ambiente w przednich/tylnych drzwiachpodświetlenie Ambiente
konsoli środkowej z przodu

Lusterko wewnętrzne z automatyczną funkcją przeciwoślepieniową
fotokomórka rozpoznaje zbyt jasne światła pojazdów nadjeżdżających od tyłu i
lusterko zostaje automatycznie przyciemnione

Systemy dachowe
Brak dachu szklanego

Automatyczna regulacja zasięgu reflektorów dynamiczna (regulacja

Systemy zamykania

podczas jazdy)

Autoalarm fabryczny

Układ zmywania reflektorów wykorzystuje płyn pod ciśnieniem, lepsze

Centralny zamek sterowany falami radiowymi z kluczykiem radiowym;

oświetlenie drogi dzięki mniejszemu rozproszeniu strumienia światła

Reflektory przednie w technologii LED wyrazista grafika świateł w dzień
i w nocy: reflektory diodowe precyzyjnie oświetlają drogę światłem o barwie
zbliżonej do światła dziennego. Większe bezpieczeństwo i komfort; mniejsze
zużycie energii i dłuższa żywotność.
Reflektory LED z następującymi funkcjami:
światła dzienne światła mijaniaświatła drogowe światła
pozycyjnekierunkowskazy światła doświetlające zakrętyświatła na złe warunki

odblokowanie i zablokowanie drzwi, pokrywy bagażnika i pokrywy wlewu
paliwa; funkcja komfortowego zamykania/otwierania okien i kluczyk radiowy

Wspomaganie unoszenia i opuszczania pokrywy bagażnika,
elektryczne otwieranie przy użyciu przycisku na kluczyku samochodowym,
przyciskiem w poszyciu drzwi kierowcy, przyciskiem softtouch w uchwycie
pokrywy bagażnika lub przez wykonanie odpowiedniego ruchu nogą w
połączeniu z kluczykiem komfortowym i funkcją sterowanego czujnikami
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Data wydania: 12/01/2017

Komfort siedzeń

otwierania pokrywy bagażnika; zamykanie przyciskiem na wewnętrznej
stronie pokrywy bagażnika, przyciskiem w drzwiach kierowcy, kluczykiem
komfortowym (długie wciśnięcie przycisku) lub ruchem nogi w połączeniu z
funkcją sterowanego czujnikami otwierania pokrywy bagażnika. W przypadku
kluczyka komfortowego dodatkowy przycisk na wewnętrznej stronie pokrywy
bagażnika umożliwia zamknięcie jednocześnie pokrywy bagażnika i zamków
we wszystkich drzwiach. Ze wspomaganiem domykania i możliwością
zaprogramowania kąta otwarcia.

ISOFIX - mocowanie fotelika dziecięcego na fotelu pasażera z
przodu
Kanapa tylna z dzielonym i składanym oparciem wyprofilowane
skrajne siedzenia tylne, dopasowane wizualnie do siedzeń przednich, oraz
dodatkowe miejsce siedzące na środku; trzy zagłówki w formie litery L z tyłu,
z manualną regulacją wysokości, poprawiające widoczność do tyłu; oparcie
tylnych siedzeń dzielone, składane w stosunku 40:20:40 lub w całości

Szyby

Podłokietnik z przodu, przesuwny z możliwością przesuwania do przodu i

Szyba tylna i szyby boczne z powłoką termoizolacyjną w odcieniu

do tyłu, z otwieranym schowkiem w konsoli środkowej

zielonym, przednia szyba ze szkła zespolonego

Szyby termoizolacyjne w odcieniu zielonymtylna szyba, szyby w drzwiach

Zagłówki w fotelach z przodu dla przednich siedzeń, z manualną regulacją

oraz szyby bocznetylna szyba ogrzewana, z włącznikiem czasowymprzednia
szyba z dodatkową izolacją akustyczną

Fotele przednie z elektryczną regulacją z elektryczną regulacją

Dodatkowe wyposażenie zewnętrzne

ISOFIX - mocowanie fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń
z tyłu (z funkcją Top Tether) znormalizowany uchwyt do mocowania

wysokości, odległości siedzenia oraz kąta nachylenia siedziska i oparcia

Pakiet optyczny "Aluminium mat" RS4 przy bocznych szybach w tonacji
matowego aluminium

Końcówki układu wydechowego

Pneumatyczna regulacja wsparcia odcinka lędźwiowego z funkcją
masażu pneumatyczne podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa przy

Relingi dachowe z matowego aluminium więcej miejsca na bagaż,
stabilne i o aerodynamicznym kształcie

Brak oznaczenia typu silnika bez oznaczenia technologii na pokrywie
bagażnika

Wzmocnione zderzaki w sportowo-dynamicznej stylistyce; przedni zderzak
z dużymi wlotami powietrza i bocznymi listwami flaps w kolorze czarnym z
połyskiem, przedni spojler w tonacji matowego aluminium; tylny zderzak z
dyfuzorem w kolorze czarnym z połyskiem

Brak oznaczeń
Brak haka holowniczego

fotelików dziecięcych ISOFIX; z dodatkowym punktem mocowania (top tether)
Informacji o zalecanych fotelikach dziecięcych udzielają Partnerzy Audi.

użyciu trzech poduszek, odpowiednie napełnianie i opróżnianie poduszek
powietrzem zapewnia optymalne podparcie kręgosłupaz funkcją masażu:
włączanie masażu przyciskiem wielofunkcyjnym i przy użyciu MMI masaż trwa
około 10 minut

Zagłówki z tyłu przy obu skrajnych tylnych siedzeniach, z manualną
regulacją

Sportowe fotele typu S elektryczna regulacja wysokości i odległości
siedzenia, kąta pochylenia siedziska i oparcia, manualna regulacja wysokości
pasówwyprofilowane boki siedzeń poprawiają stabilność na zakrętachwysuwane
podparcie pod udapneumatyczna regulacja boków oparciapneumatyczne
podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa z funkcją masażuzintegrowane
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zagłówki z przoduzagłówki L-Shape dla wszystkich trzech miejsc siedzących
z tyłulogo S na oparciach przednich siedzeńzagłębienie na małe przedmioty
między skrajnymi siedzeniami z tyłukomfortowe wsiadanie: rozszerzona funkcja
składania przednich siedzeń ułatwiająca dostęp do tylnych miejsc siedzących

Data wydania: 12/01/2017

Kierownice i elementy obsługi
Logo RS 4

Ogrzewanie foteli przednich ogrzewana środkowa część siedziska i

Kierownica skórzana 3-ramienna, wielofunkcyjna plus ze
spłaszczonym wieńcem z mocniej wyprofilowanym wieńcem;

oparcia, w przypadku tapicerki skórzanej lub siedzeń sportowych względnie
sportowych S także boki siedzeńwielostopniowa, indywidualna regulacja
dla fotela kierowcy i pasażera przy użyciu przycisku na panelu obsługowym
klimatyzacji

Klimatyzacja

pełnowymiarowa poduszka powietrzna, regulacja wysokości i odległości; 14
przycisków wielofunkcyjnych do obsługi systemu Infotainment, np. audio skip,
telefon, nawigacja lub przycisk do dowolnego zaprogramowania

Tapicerka i elementy skórzane

Klimatyzacja automatyczna 1-strefowa klimatyzacja

Pakiet skórzany ze skóry ekologicznej dolna część konsoli środkowej i
podparcia w drzwiach obszyte skórą ekologiczną, dopasowaną kolorystycznie
do wnętrza: :kolor siedzeń czarny: dolna część konsoli środkowej i podparcia
w drzwiach w kolorze czarnymkolor siedzeń szary: dolna część konsoli
czarna lub szara (dopasowana do dolnej części poszycia drzwi) i podparcia w
drzwiach w kolorze szarym kolor siedzeń beżowy Atlas: dolna część konsoli
środkowej czarna lub beżowa Atlas (dopasowana do dolnej części poszycia
drzwi) i podparcia w drzwiach w kolorze beżowym Atlaskolor siedzeń brązowy
Nougat: dolna część konsoli środkowej czarna i podparcia w drzwiach w
kolorze brązowym Nougatkolor siedzeń czarny (S line): dolna część konsoli
środkowej i podparcia w drzwiach w kolorze czarnym z kontrastowym szwem;
w modelach S szew kontrastowy w kolorze szarym kolor siedzeń szary Rotor (S
line): dolna część konsoli środkowej i podparcia w drzwiach w kolorze szarym
Rotor z kontrastowym szwem; w modelach S kontrastowy szew w kolorze
antracytowym

Tapicerka Alcantara/Perlnappa z pikowaniem RS

Aplikacje dekoracyjne

automatycznareguluje elektronicznie temperaturę, ilość i rozdział powietrza,
regulacja zależna od nasłonecznieniaPięć głównych ustawień rozdziału
powietrzaTrzy diody w przyciskach ogrzewania i wentylacji siedzeń informują
o wybranym ustawieniu (opcja)Przyciski odmrażania przedniej i tylnej
szybymanualne przełączanie na obieg zamknięty i filtr pyłkówz funkcją
rozpoznawania kluczyka i czujnikiem wilgoci

Systemy zabezpieczania bagażu i schowki
Wyłożenie podłogi bagażnika
Wyłożenie przestrzeni bagażowej
Brak zestawu schowków

Dodatkowe wyposażenie wewnętrzne
Pakiet dla palących zapalniczka i popielniczka, wyjmowane (z przodu i z
tyłu); zapalniczka zamiast zatyczki w gniazdku 12 V

Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu welurowe, dopasowane do koloru
wykładziny

Standardowe aplikacje aluminium Race

Aluminiowe nakładki na pedały obsługi

Podsufitka

Standardowe podświetlane listwy progowe z logo RS

Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym
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MMI i systemy nawigacyjne
Komputer pokładowy 7" z kolorowym wyświetlaczem z kolorowym,
7-calowym ekranem o wysokiej rozdzielczości; wyświetlane treści:
prędkość (cyfrowy prędkościomierz)godzina, licznik kilometrów, temperatura
zewnętrzna, kontrolka poziomu paliwa z informacją o pozostałym zasięgu w
trybie manualnym – zalecenie zmiany biegówaktualna stacja radiowa lub tytuł
utworu, listy stacji radiowych i mediówmenu telefonuinformacje z nawigacji i
systemów wspomagających (o ile stanowią wyposażenie samochodu)
Komputer pokładowy z pamięcią krótkotrwałą i długotrwałą dostarcza między
innymi informacji o średnim i aktualnym zużyciu paliwa, pozostałym zasięgu,
średniej prędkości, czasie jazdy i przejechanej liczbie kilometrów. Zintegrowany
program efektywności wyświetla zestawienia danych dotyczących zużycia paliwa
oraz wskazówki pozwalające zaoszczędzić paliwo. Z systemem rozpoznawania
zmęczenia kierowcy

Brak systemu nawigacji

Radio i TV

Data wydania: 12/01/2017

pre sense rear: dodatkowe czujniki radarowe rozpoznają w granicach swoich
możliwości ryzyko uderzenia od tyłu. Prewencyjnie napinane są przednie
pasy bezpieczeństwa oraz zamykane okna i rozsuwany dach (o ile należy do
wyposażenia samochodu). Włączają się światła awaryjne i migają ze zwiększoną
częstotliwością, aby ostrzec innych uczestników ruchu.
Prosimy pamiętać, że systemy działają tylko w ramach swoich możliwości.
Wspierają kierowcę podczas jazdy, lecz odpowiedzialność za bezpieczeństwo i
obowiązek zachowania ostrożności spoczywa wyłącznie na kierowcy.

Hamulec postojowy, elektromechaniczny z asystentem podjazdu
po zatrzymaniu na wzniesieniach o kącie nachylenia dopuszczalnym na drogach
publicznych, system przez nieograniczony czas zapobiega staczaniu się pojazdu
i umożliwia wygodne ruszanie. Aktywowany przyciskiem.
Prosimy pamiętać, że systemy działają tylko w ramach swoich możliwości.
Wspierają kierowcę podczas jazdy, lecz odpowiedzialność za bezpieczeństwo i
obowiązek zachowania ostrożności spoczywa wyłącznie na kierowcy.

Audi parking system plus (przód / tył) z wizualizacją na ekranie
MMI sygnały akustyczne i optyczne ułatwiają parkowanie i manewrowanie.

8 głośników
Złącze USB I AUX-IN
MMI Radio plus

Telefon i komunikacja
Złącze Bluetooth

Systemy wspomagające kierowcę
Audi side assist - asystent zmiany pasa ruchu Asystent zmiany pasa
ruchu: w granicach swoich możliwości system wspiera kierowcę przy zmianie
pasa ruchu (zakres działania od ok. 15 do maksymalnie 250 km/h). Audi side
assist przy użyciu dwóch czujników radarowych mierzy odległość i różnicę
prędkości zbliżającego się do tyłu, zarejestrowanego przez system pojazdu.
Jeżeli różnica prędkości i odległość zostanie oceniona przez system jako
niebezpieczna dla zmiany pasa ruchu, w lusterku zewnętrznym z odpowiedniej
strony zapali się dioda. Jednorazowa aktywacja w menu MMI Car. W połączeniu
z opcjonalnym Audi pre sense basic system obejmuje także dodatkowo Audi

Selektywne wyświetlanie na ekranie MMI informacji o odległości do
rozpoznanych obiektów, w zależności od kąta skrętu kół i kierunku jazdy.
Biały segment sygnalizuje rozpoznaną przeszkodę poza drogą poruszania
się. Czerwone segmenty oznaczają przeszkody na drodze ruchu. Możliwość
wyświetlania wirtualnego pasa ruchu z bocznymi liniami prowadzącymi,
wyliczonego na podstawie aktualnego kąta skrętu kół. Pomiar przy użyciu
czujników ultradźwiękowych wbudowanych w zderzaki; aktywacja przez
włączenie biegu wstecznego, przyciskiem na konsoli środkowej lub
automatycznie, gdy odległość od rozpoznanego obiektu będzie mniejsza niż ok.
90 cm
Prosimy pamiętać, że systemy działają tylko w ramach swoich możliwości.
Wspierają kierowcę podczas jazdy, lecz odpowiedzialność za bezpieczeństwo i
obowiązek zachowania ostrożności spoczywa wyłącznie na kierowcy.

Wskaźnik ograniczenia prędkości umożliwia indywidualne ograniczenie
prędkości maksymalnej, na przykład w terenie zabudowanym. Po osiągnięciu
ustawionej wartości granicznej samochód delikatnie zwalnia. Ograniczenie
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można w każdej chwili dezaktywować, także przez kick-down. Obsługa
oddzielną dźwignią przy kierownicy
Prosimy pamiętać, że systemy działają tylko w ramach swoich możliwości.
Wspierają kierowcę podczas jazdy, lecz odpowiedzialność za bezpieczeństwo i
obowiązek zachowania ostrożności spoczywa wyłącznie na kierowcy.

Kod sterujący

Zawieszenie i hamulce
Audi drive select®

Data wydania: 12/01/2017

przednich siedzeń; dodatkowy system poduszek chroniących głowy: poduszki
przykrywają powierzchnię bocznych szyb i chronią pasażerów siedzących z
przodu i na skrajnych tylnych siedzeniach w przypadku zderzenia bocznego

System Start-Stop pomaga obniżyć zużycie paliwa i emisję CO2 poprzez
wyłączenie silnika na postoju, na przykład na czerwonym świetle. Ponowny
rozruch silnika następuje po wciśnięciu sprzęgła lub zwolnieniu pedału
hamulca. System można w każdej chwili dezaktywować odpowiednim
przyciskiem

Podstawowy mechanizm różnicowy tylnej osi stały napęd na wszystkie

Hamulce tarczowe z przodu
Hamulce tarczowe z tyłu
Standardowy układ jezdny RS

Technika i bezpieczeństwo
Poduszki powietrzne, czołowe dla kierowcy i pasażera z funkcją
deaktywacji poduszki powietrznej pasażera pełnowymiarowe poduszki
powietrzne dla kierowcy i pasażera; w przypadku uchwytów ISOFIX do fotelika
dziecięcego na fotelu pasażera – przycisk dezaktywacji poduszki powietrznej
pasażera

koła z asymetrycznym i dynamicznym rozdziałem sił napędowych przez
samoblokujący centralny mechanizm różnicowy i z selektywnym sterowaniem
momentem napędowym; mechanicznie pracująca funkcja blokady jest
ukierunkowana na bardzo dobrą dynamikę jazdy i bez opóźnienia rozdziela
moment napędowy na przednią i tylną oś, co poprawia trakcję i stabilność.
Zintegrowany z ESC selektywny rozdział momentu napędowego na każde z kół
podczas szybkiego pokonywania zakrętów przyhamowuje wewnętrzne koła,
zwiększając moment napędowy na kołach zewnętrznych względem zakrętu.
Oznacza to większą dynamikę na zakrętach oraz bardziej precyzyjne i neutralne
zachowanie się podczas jazdy.

Napęd quattro® stały napęd na wszystkie koła z asymetrycznym,

Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego
bezobsługowy, zębatkowy układ kierowniczy ze wspomaganiem zależnym od
prędkości jazdy; precyzyjne wyczucie samochodu przy dużej prędkości, znacznie
łatwiejsze parkowanie

Apteczka i trójkąt ostrzegawczy trójkąt ostrzegawczy w
bagażnikuapteczka w bagażnikukamizelki odblaskowe w schowkach w drzwiach

dynamicznym rozdziałem momentu napędowego, samoblokujący centralny
mechanizm różnicowy z selektywnym sterowaniem momentem napędowym dla
każdego z kół, rozdział sił napędowych na poszczególne koła w zależności od
sytuacji, gwarantujący precyzję i kontrolę zachowania się samochodu

Skrzynia automatyczna Tiptronic

Tablica wskaźników z prędkościomierzem
Elektrycznie sterowana blokada drzwi
Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa
Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz
z kurtynami powietrznymi boczne poduszki powietrzne w oparciach

47
Poufny!

Dane techniczne
Benzyna 6 cylindrów
tiptronic

przyspieszenie / max. prędkość
0-100 km/h
max. prędkość
dane silnika
max. wydajność
max. moment obrotowy
pojemność silnika
kompresja
rodzaj paliwa

2.9 TFSI quattro 331 kW

4,1 s
250

331(450) kW(PS) bei 5700-6700 1/min
600
2894
10,0 : 1
benzyna 98 - oktanowa

zużycie paliwa
cykl miejski / poza miastem / mieszany

11,5 / 7,2 / 8,8

emisja CO2
cykl miejski/ poza miastem / mieszany
klasa efektywności
norma emisji spalin

262 / 163 / 199
E
EU6

masa / pojemność
dop. masa holowanej przyczepy w kg przy
8% / 12% wzniesieniu
maks. obciążenie dachu / na haku w kg
generator
masa własna
pojemność zbiornika paliwa w l
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2.100 / 1.900
90 / 80
100-150 A
1790 kg
58 l

