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0 EUR

0 EUR

0 EUR

46.199 EUR

Combustibil

Benzina(mild) 
Hybrid

Tractiune

Tractiune Fata

Transmisie

S tronic 7 trepte

Putere

   150 kW / 204 CP

Capacitate cilindrica

 1984 cmc

Model

A5 Sportback 40 TFSI

mild-Hybrid / 2.0 l / 150 kW (204 CP) / S tronic 7 trepte

  Consum combustibil 6.1 l/100km

  Emisie CO2 139 g/km

Design

 Tapiterie scaune null Negru

 Vopsea exterior Alb Ibis uni

Jante aliaj 17" design 15 spite
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Suspensie standard

Tapiterie stofa Index

Triunghi reflectorizant, trusa medicala

Trusa de scule fara cric

Airbag-uri fullsize sofer si pasager

Airbag-uri laterale fata si cortina

Anvelope cu rezistenta la rulare

Audi connect apel de urgenta & service

Audi drive select®

Audi pre sense city

Bancheta spate rabatabila

Bare de protectie model S

Bare de protectie ranforsate Basic

Camera multifunctionala pentru sistemele

Carcase oglinzi in culoarea caroseriei

Caroserie Sportback

Cheie cu telecomanda Keyless-Go

Climatizare automata confort cu 1 zona

Cotiera centrala fata

Covorase textile fata si spate

Cruise control cu limitator de viteza

Elemente decorative la interior

Extindere garantie 2 ani maxim 120.000km

Fara scrumiera si bricheta

Frana de parcare electromecanica

Hayon portbagaj cu actionare electrica

Imobilizator electric antifurt

Indicare model, tehnologie si putere

Interfata Bluetooth

Jante aliaj 17" design 15 spite

Kit reparatie anvelopa in caz de pana

Manere usi in culoarea caroseriei

Monitorizare presiune anvelope

Oglinda interioara cu reglaj antiorbire

Oglinzi exterioare electrice incalzite

Ornamente cu insertii din aluminiu

Ornamente interioare aspect negru mat

Ornamente interior diamant gri argintiu

Pachet optic argintiu la exterior

Parbriz cu protectie termica

Parking control

Plafon interior din stofa

Pregatire pentru Functions on demand

Pregatire pentru Navigatie

Receptor radio digital

Reglaj manual pe inaltime scaune fata

Scaune fata standard

Sistem Start-Stop

Stopuri cu tehnologie LED

Echipare serie
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534 EURPYA

1.019 EURPY3

1.800 EURPXC

363 EUR9VD

284 EUR9S7

143 EUR5ZC

432 EUR4A3

171 EUR1XW

-1.336 EUR$KS

-8.653 EUR$AI

0 EUR$A0Dotari optionale cod intern A-Edition

Actiune A-Edition 2021

Actiune Comfort Selection

Volan multifunctional plus cu 3 spite

imbracat in piele; cu 14 taste multifunctionale pentru operarea intuitiva a 
sistemelor Infotainment; cu padele pentru schimbarea manuala a treptelor de 
viteza (pentru cutie de viteze automata)

Scaune fata incalzite

Tetiere variabile pentru scaunele fata

cu reglarea manuala a inaltimii si distantei

Computer de bord color

Instrument cu diagonala de 7", afiseaza suplimentar informatii referitoare la 
navigatie, posturi radio, meniu telefon (in functie de dotarilecomandate), inclusiv 
recomandari pentru conducere economica si pauza de odihna.

Audi Sound system

amplificator 6 canale, 10 difuzoare inclusiv centerspeaker si subwoofer, putere 
totala 180W

Faruri Matrix LED si stopuri LED

Tehnologie inovatoare de distributie adaptiva a luminii; permite iluminarea 
completa a soselei fara a deranja ceilalti participanti la trafic; functie de lumina 
dinamica in viraj.
Semnalizare dinamica fata si spate

Pachet Infotainment Smartphone

IU1 Audi smartphone interface conecteaza telefonul smartphone cu autovehiculul 
dvs. Audi prin USB, afisand pe ecranul MMI aplicatiile specifice pentru navigatie, 
telefonie, muzica etc.; aplicatiile Third Party selectate pot fi controlate 
confortabil prin intermediul controllerului MMI, precum si prin comanda vocala. 
Conectivitate fara fir in cazul Apple iPhone (minim iOS 9).
9JE Porturi USB pentru locurile din spate; priza 12V in consola centrala fata
9ZX interfata Bluetooth Nota: Informatii despre terminalele mobile compatibile 
puteti obtine pe www.audi.ro/mobile

Pachet confort pentru scaune
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789 EURWCA$W2

284 EURQQ1

217 EURQE1

1.035 EURPYI

597 EURPYB

cotiera centrala fata confort (6E3)
suport lombar electric pentru scaunele fata (7P1)

Pachet confort pentru oglinzi

oglinda interioara functie (4L6) automata antiorbire, fara rama
oglinzi exterioare reglabile, rabatabile electric, incalzite, cu efect automat 
antiorbire, inclusiv functie de inclinare pentru o mai buna observare a bordurii la 
parcare (doar pentru oglinda dreapta) (6XK)

Pachet asistenta la parcare

KA2 Camera video spate; faciliteaza manevrarea autovehiculului prin afisarea 
zonei din spatele autovehiculului pe ecranul MMI; include elemente ajutatoare 
statice si dinamice pentru ghidare
UH2 Audi hill hold assist; mentine autovehiculul in stationare, odata ce este oprit 
in plan inclinat; ramane activat o perioada nelimitata de timp
7X2 Parking control plus; sistem cu avertizare acustica, cu senzori de parcare 
integrati in bara din fata si din spate, ce masoara distanta fata de obstacole cu 
ajutorul ultrasunetelor

Pachet depozitare

asigura transportul flexibil al obiectelor si al bagajelor in timpul calatoriilor

Pachet lumini ambientale

creeaza o atmosfera placuta in interiorul autovehiculului

Pachet Comfort Selection

9AQ Aer conditionat automat (3-zone) Nota: Pachetul solicita selectia unor dotari 
suplimentare
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Ampatament

Lungime fara dispozitiv remorcare

Latime fara oglinzi exterioare

Inaltime fara bare longitudinale acoperis

Apasare verticala

Greut. max. admisibila la panta max. 12%

Masa remorcabila nefranat

Masa remorcabila franat (la panta max. 12%)

Masa max. admisibila pe axa spate

Masa max. admisibila pe axa fata

Masa reala

Greutate totala maxim admisibila

Zgomot

Viteza maxima

Cutia de viteze

Tractiune

Cilindri

Capacitate cilindrica

Putere motor cu ardere

Combustibil

Locuri

Usi

Forma

Date tehnice Informatii generale

 Limuzina

 4

 4

Motorizare si tip tractiune

 Benzina(mild) Hybrid

 150 kW (204 CP)

 1984 cmc

 4

 Tractiune Fata

 S tronic 7 trepte

Parametri rulare

 210 km/h

 68.00 dB

Mase

 2085 kg

 1593 kg

 1080 kg

 1115 kg

 1500 kg

 750 kg

 3585 kg

 80 kg

Dimensiuni autovehicul

 1368 mm

 1843 mm

 4757 mm

 2829 mm
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Emisii CO2 combinate

Consum combustibil mixt

NOx

Emisie particule

Norme emisii

Consum si emisii

 EURO 6 AP

 0.00024 PM

 0.01080 g/km

 6.1 l/100km

 139 g/km

Acestea sunt date tehnice care au fost calculate / determinate in cadrul configurarii preliminare a autovehiculului. Nu este exclus 

ca in cadrul procesului de productie sa apara variatii de la aceste valori si, astfel, valorile calculate / determinate in cadrul 

configurarii preliminare a autovehiculului sa nu corespunda valorilor concrete ale autovehiculului livrat.

Masa efectiva include masa autovehiculului cu rezervorul umplut la cel putin 90% din capacitate (combustibil, apa etc.), plus 

masa soferului (75 kg) si masa dotarilor speciale/ suplimentare selectate suplimentar. Atentie: Va rugam sa aveti in vedere 

faptul ca acestea sunt valori preliminare cu rol orientativ. Valorile efective conform Certificatului de conformitate (COC) pot varia 

cu pana la 5% sau autovehiculul poate avea o masa efectiva cu pana la 5% mai mare, reducandu-se astfel sarcina utila.
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Rata lunara totala cu TVA

Rata lunara servicii cu TVA

Prima lunara CASCO

Rata lunara leasing cu TVA

Intretinere

Prima lunara CASCO

Rata lunara leasing cu TVA

Kilometri/an

Avans in valoare absoluta

Avans procentual din pretul cu TVA al masinii

Durata

Pret masina cu TVAPachetul meu de mobilitate Porsche 

Finance Group Romania.

PERFECT LEASING

Finantare

 43.879,64 €

 48 Luni

 25,00 %

 10.969,91 €

 20000 km

 456,90 €

Asigurare CASCO

 155,77 €

Service/Intretinere

  SERVICE 33,00 €

Total

 456,90 €

 155,77 €

 33,00 €

 645,67 €

Calculul de mai sus a fost realizat utilizand o dobanda EUR variabila de 6,39%, DAE 
total (finantare + asigurare) 14,59%, volum finantat 32909,74 EUR, valoare total 
platibila 58227,43 EUR TVA inclus. Rata include TVA. Contractul de finantare 
implica si plata unui comision de analiza dosar de 297,50 EUR TVA inclus. Aceasta 
oferta are caracter informativ si se adreseaza persoanelor fizice. Pentru o calculatie 
personalizata finala, va rugam sa va adresati unui dealer autorizat. Oferta 
disponibila prin Porsche Leasing Romania IFN SA.
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Valorile privind consumul și emisiile de CO2 au fost determinate în baza procedurilor de măsurare stabilite de lege. Începând cu 1 septembrie 2017, anumite vehicule noi sunt omologate de tip folosind procedura de testare a 
vehiculelor ușoare armonizata la nivel mondial (WLTP - World Harmonised Light Vehicle Test Procedure), care este o procedură de testare nouă și mai realistă pentru măsurarea consumului și a emisiilor de CO2. Începând cu 1 
septembrie 2018, WLTP înlocuiește progresiv noul ciclu de conducere european (NEDC – New European Driving Cycle). Datorită condițiilor de testare mai realiste, consumul și emisiile de CO2 măsurate în cadrul WLTP sunt în 
multe cazuri mai ridicate comparativ cu cele măsurate în cadrul NEDC. Mai multe detalii despre procedura WLTP, valorile de consum și emisii, precum și elementele care influențează aceste valori pot fi obținute accesând 
pagina de internet https://www.audi.ro/service-piese-si-accesorii/service-audi/mediu-si-tehnologie/wltp. Informațiile nu se referă la un anumit vehicul și nu constituie parte integrantă a ofertei, ci sunt destinate exclusiv 
scopurilor comparative între diferitele tipuri de vehicule. Valorile de consum și emisii de CO₂ ale unui vehicul sunt influențate și de conduita în trafic și de alți factori ce nu țin de domeniul tehnic (de exemplu, condițiile de vreme 
sau condițiile de trafic). De asemenea, dotările opționale și accesoriile (de exemplu, pneuri mai late, instalație de climatizare etc.), pot modifica parametrii relevanți ai vehiculului, de exemplu, greutatea, rezistența la rulare și 
aerodinamica, rezultând astfel abateri ale datelor de consum și emisii CO2 pentru modelul configurat. Valorile de consum și de emisii CO2 pot diferi usor fata de datele ce vor fi inscrise in în certificatul de conformitate furnizat 
la momentul livrării vehiculului. Mai multe detalii privind caracteristicile vehiculului, inclusiv valorile de consum și emisii CO2 pot fi obținute la dealerii autorizați.


