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Audi A4 Limousine 35 TDI 120 kW (163 KM) S tronic

Kolor: biały Ibis

Wnętrze: czarna

CENAMODELU 159 900 PLN
Cena wyposażenia dodatkowego 26 740 PLN

Cena pakietów wyłączonych z rabatowania 0 PLN
Cena pakietu Audi Extensive 0 PLN
Cena katalogowa 186 640 PLN

Teraz gwarancja Audi rozszerzona do 3 lat lub 90 000 km przebiegu (w tym pierwsze dwa lata bez limitu przebiegu) 

Miesięczna rata leasingowa zostanie powiększona o opłatę za Pakiet "Usługi bez limitu" w wysokości 9,90 zł netto

Kolor nadwozia Cena Rata
T9T9 biały Ibis 0 PLN 0 PLN

Kolorystyka wnętrza Cena Rata
YM Wnętrze: czarna 0 PLN 0 PLN

Siedzenia: czarne
Boki siedzeń: czarne
Deska rozdzielcza: czarna
Wykładzina: czarna
Podsufitka: szara Tytan

Wyposażenie dodatkowe Cena Rata

WKJ Pakiet promocyjny Comfort 7 180 PLN 72 PLN

W cenie pakietu promocyjnego zawarte są następujące elementy wyposażenia
dodatkowego:

Ogrzewanie przednich siedzeń
Audi parking system plus
Kluczyk komfortowy
Komfortowa klimatyzacja 3-strefowa
Pakiet oświetlenia Ambiente
Komfortowy podłokietnik z przodu

Podane ceny obejmują podatek VAT (23%) i nie stanowią oferty w rozumienia art. 66 §1, kodeksu cywilnego. Zawartość domówionego pakietu lub opcji może zmienić elementy wyposażenia standardowego - w 

niektórych przypadkach bezzwrotnie zastępując elementy wyposażenia standardowego. Zamieszczone informacje, w tym prezentowane grafiki mają wyłącznie charakter poglądowy.



Wyposażenie dodatkowe Cena Rata
7X2 Audi parking system plus 0 PLN 0 PLN
4A3 Ogrzewanie przednich siedzeń 0 PLN 0 PLN

QQ2 Pakiet oświetlenia konturowego i Ambiente, wielokolorowy 0 PLN 0 PLN

WSY Pakiet promocyjny Exteriour 6 680 PLN 67 PLN
W cenie pakietu promocyjnego zawarte są następujące elementy wyposażenia

dodatkowego:
Obręcze ze stopu metali lekkich, 10-ramienne, 8 J x 18, opony 245/40 R 18 dla wersji
bazowej i advanced

lub
Obręcze ze stopu metali lekkich Audi Sport, 10-ramienne, 8,5 J x 19, opony 245/35 R 19
dla wersji S line
Szyby z dodatkową powłoką zaciemniającą
Reflektory LED i tylne światła LED z dynamicznymi kierunkowskazami z tyłu
Listwy ozdobne wokół szyb

C4Q Obręcze ze stopu metali lekkich, 10-ramienne, 8 J x 18, opony 245/40 R 18 0 PLN 0 PLN
4ZB Pakiet optyczny 0 PLN 0 PLN
PX2 Reflektory LED i tylne światła LED z dynamicznymi kierunkowskazami z tyłu 0 PLN 0 PLN

WRV Pakiet promocyjny Technology 10 100 PLN 101 PLN
W cenie pakietu promocyjnego zawarte są następujące elementy wyposażenia

dodatkowego:
MMI Navigation plus z MMI touch
Audi phone box
Audi sound system
Audi connect
Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna plus obszyta skórą
Wirtualny kokpit Audi
LTE dla Audi phone box

9VD Audi sound system 0 PLN 0 PLN
1XW Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna plus obszyta skórą 0 PLN 0 PLN
9S9 Wirtualny kokpit Audi "plus" 0 PLN 0 PLN

WRP Pakiet promocyjny Travel 2 780 PLN 28 PLN
W cenie pakietu promocyjnego zawarte są następujące elementy wyposażenia

dodatkowego:
Pakiet schowków i wyposażenia bagażnika
Dywaniki z przodu i z tyłu
Asystent podjazdu z funkcją Auto Hold
Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą
Koło zapasowe dojazdowe
Zestaw narzędzi i podnośnik samochodowy
Mocowanie fotelika ISOFIX na fotelu pasażera

0TD Dywaniki z przodu i z tyłu 0 PLN 0 PLN
PIH Pakiet bezpieczeństwa dla dzieci 0 PLN 0 PLN

EA3 Audi Extensive - Pakiet naprawczy 3 lata / 90 000 km (w tym pierwsze dwa lata bez limitu 0 PLN 0 PLN
przebiegu)

Wyposażenie standardowe

5J0 Brak tylnego spoilera

0JH kod sterujący

0YH kod sterujący

B0A kod sterujący

5SL Lusterko zewnętrzne lewe, asferyczne
J04 Opony zoptymalizowane pod kątem oporów toczenia, ograniczenie prędkości

Podane ceny obejmują podatek VAT (23%) i nie stanowią oferty w rozumienia art. 66 §1, kodeksu cywilnego. Zawartość domówionego pakietu lub opcji może zmienić elementy wyposażenia standardowego - w 

niektórych przypadkach bezzwrotnie zastępując elementy wyposażenia standardowego. Zamieszczone informacje, w tym prezentowane grafiki mają wyłącznie charakter poglądowy. 9/2
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Wyposażenie standardowe
1BA Zawieszenie standardowe

Dane techniczne

Zawieszenie Pojemność

Kola: Obręcze ze stopu metali lekkich, kute, 5-ramienne, 7 J x 16, opony 205/60 R Zbiornik paliwa, ok.: 40 l
16
Opony: Opony zoptymalizowane pod kątem oporów toczenia, z ograniczeniem
prędkości, 7 J x 16, opony 205/60 R 16
Osiągi Osiągi
Maksymalny moment obrotowy: 380/1500 - 2750 Nm przy obr. Prędkość maksymalna: 210 km/h

Moc maksymalna,: 120 (163)/3250-4200 kW (KM) przy obr. Przyspieszenie 0-100 km/h: 8,2 s

Pojemność silnika,: 1968 cm3

Masa

bez własnych hamulców: 750 kg
Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak
holowniczy: 90/80 kg
Masa własna: 1570 kg
przy 12% wzniesieniu: 1700 kg
przy 8% wzniesieniu: 1900 kg
Dane WLTP Dane NEDC

Zużycie paliwa - cykl niski (l/100km): - Klasa paliwa : -
Zużycie paliwa - cykl średni (l/100km): -
Zużycie paliwa - cykl wysoki (l/100km): -
Zużycie paliwa - cykl bardzo wysoki (l/100km): -
Zużycie paliwa - cykl mieszany (l/100km): 5.7

Emisja CO2 – cykl mieszany (g/km): 150
Zasięg - cykl mieszany (-): -

Od dnia 1 września 2018 r. WLTP w pełni zastąpił nowy europejski cykl jezdny (NEDC), który stanowił dotychczasową procedurę badania

zużycia paliwa i emisji CO2. Ze względu na bardziej realistyczne warunki badania wartości zużycia paliwa i emisji CO2 mierzone na 

podstawie WLTP są w wielu przypadkach w liczbach bezwzględnych wyższe od wartości mierzonych na podstawie NEDC.

Dane na podstawie świadectw homologacji typu.

Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców
Opcje zakończenia
2 opcje zakończenia leasingu:
1)jednorazowa spłata wartości końcowej
2)przekazanie pojazdu do Dealera

Jest to oferta dla klientów prywatnych, przygotowana przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce. 

Prezentowane miesięczne raty to wartość netto rat dla oferty leasingowej Audi Perfect Lease. Warunki produktu określa umowa.

Podane ceny obejmują podatek VAT (23%) i nie stanowią oferty w rozumienia art. 66 §1, kodeksu cywilnego. Zawartość domówionego pakietu lub opcji może zmienić elementy wyposażenia standardowego - w niektórych 

przypadkach bezzwrotnie zastępując elementy wyposażenia standardowego. Zamieszczone informacje, w tym prezentowane grafiki mają wyłącznie charakter poglądowy. 10/22


