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configuratia dvs. in mod mobil 

cu smartphone-ul sau tableta 

dvs.

0 EUR

0 EUR

0 EUR

37.500 EUR

Combustibil

Benzina(mild) 
Hybrid

Tractiune

Tractiune Fata

Transmisie

S tronic 7 trepte

Putere

   110 kW / 150 CP

Capacitate cilindrica

 1984 cmc

Model

A4 35 TFSI

mild-Hybrid / 2.0 l / 110 kW (150 CP) / S tronic 7 trepte

  Consum combustibil 6.1 l/100km

  Emisie CO2 138 g/km

Design

 Tapiterie scaune null Negru

 Vopsea exterior Negru Brilliant uni

Jante aliaj 16" - design 5 Brate,
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Posibilitate de selectie eleron

Pregatire pentru Functions on demand

Pregatire pentru Navigatie

Protectie pietoni

Receptor radio digital

Rezervor cu capacitate de 54 litri

Scaune fara incalzire

Scaune fata reglabile manual

Scaune fata standard

Servodirectie electromecanica

Siguranta pentru copil

Sistem prindere scaun copil ISOFIX

Sistem Start-Stop

Spatar bancheta spate rabatabil

Stopuri cu tehnologie LED

Suspensie standard

Tapiterie stofa Index

Triunghi reflectorizant, trusa medicala

Trusa de scule fara cric

Volan multifunctional imbracat in piele

8 difuzoare pasive

Agent frigorific R1234yf

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

Audi smartphone interface

Avertizare cuplare centuri de siguranta

Bare de protectie echipare Basic

Camera multifunctionala pentru sistemele

Carcase oglinzi in culoarea caroseriei

Cheie cu telecomanda Keyless-Go

Cotiera centrala fata

Covorase textile fata si spate

Covoras protectie podea portbagaj

Cruise control cu limitator de viteza

Cutie de viteze automata

Extindere garantie 2 ani maxim 120.000km

Fara scrumiera si bricheta

Geamuri laterale si luneta termoizolante

Geamuri spate standard

Grup pedalier standard

Imobilizator electric antifurt

Indicare model, tehnologie si putere

Interfata Bluetooth

Jante aliaj 16" - design 5 Brate,

Kit reparatie anvelopa in caz de pana

Lumini de rulare pe timp de zi

Manere usi in culoarea caroseriei

Mild-Hybrid

MMI Radio Plus

Model Limuzina

Monitorizare presiune anvelope

Oglinzi exterioare electrice incalzite

Ornamente cu insertii din aluminiu

Ornamente geamuri de culoare neagra

Ornamente interioare aspect negru mat

Ornamente interior diamant gri argintiu

Pachet conectivitate

Parbriz cu protectie termica

Plafon interior din stofa

Plafon standard fara trapa

Portbagaj cu deschidere automata

Echipare serie
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284 EURQQ1

1.125 EURPX2

284 EUR9S7

790 EUR9AQ

887 EUR7X2

199 EUR4L6

432 EUR4A3

-2.232 EUR$KS

-6.690 EUR$AI

0 EUR$A0Dotari optionale cod intern A-Edition

Actiune A-Edition 2021

Actiune Comfort Selection

Scaune fata incalzite

Oglinda interioara antiorbire fara rama

cu senzor de lumina si ploaie Functia automata antiorbire sporeste vizibilitatea 
traficului din sens opus pe timp de noapte si previne oboseala ochilor

Parking control Plus

sistem cu avertizare acustica si optica; cu senzori de parcare fata si spate
masoara distanta fata de obstacole cu ajutorul ultrasunetelor
afisarea se realizeaza pe ecranul MMI

Climatizare confort cu 3 zone

in plus fata de instalatia de climatizare standard cu o zona: unitate de control a 
aerului conditionat cu ecran TFT mare si taste capacitive;
reglează electronic temperatura aerului si distributia individuala pentru sofer si 
pasagerul din fata; unitate suplimentara de climatizare pentru setarea 
temperaturii din spate in consola centrala din spate; controlul automat al 
circulatiei aerului prin senzorul de calitate a aerului, cu filtru de alergeni care 
filtreaza praful si mirosurile neplacute

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.

Faruri si stopuri LED cu semnal dinamic

Farurile LED asigura o iluminare a drumului similara cu lumina naturala, pentru o 
mai mare siguranta si confort, cu un consum redus de energie si o durata lunga de 
viata.
Tehnologia LED pentru blocurile optice din spate determina cresterea vitezei de 
reactie a participantilor la trafic in cazul franarii datorita activarii mai rapide 
comparativ cu becurile clasice.
Semnalizare dinamica numai pentru blocurile optice din spate.

Pachet lumini ambientale

creeaza o atmosfera placuta in interiorul autovehiculului
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431 EURWCS$W2

92 EURUH2 Audi Hold Assist

Sistemul permite soferului plecarea confortabila din rampa sau panta

Pachet Comfort Selection

Cotiera centrala confort fata
Pachet depozitare
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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

 5

Motorizare si tip tractiune

 Benzina(mild) Hybrid

 110 kW (150 CP)

 1984 cmc

 4

 Tractiune Fata

 S tronic 7 trepte

Parametri rulare

 210 km/h

 69.00 dB

Mase

 2040 kg

 1554 kg

 1065 kg

 1070 kg

 1500 kg

 750 kg

 3540 kg

 80 kg

Dimensiuni autovehicul

 1388 mm

 1847 mm

 4762 mm

 2829 mm



A4 35 TFSI

  Oferta din 18.10.2021  Nr. oferta: J3S5EM1

   Pagina 6 din 8

1Pe baza nr. dvs. de oferta distribuitorul selectat de dv. poate apela 

configuratia dvs. si sa va ghideze in mai departe.

Atentie la faptul ca nr. de oferta isi poate pierde valabilitatea in cazul unor 

modificari ale programului de produs.

Scanati codul QR si apelati 

configuratia dvs. in mod mobil 

cu smartphone-ul sau tableta 

dvs.

Emisii CO2 combinate

Consum combustibil mixt

NOx

Emisie particule

Norme emisii

Consum si emisii

 EURO 6 AP

 0.00016 PM

 0.01320 g/km

 6.1 l/100km

 138 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

 33.100,94 €

 48 Luni

 25,00 %

 8.275,24 €

 20000 km

 362,88 €

Asigurare CASCO

 117,51 €

Service/Intretinere

  SERVICE 25,79 €

Total

 362,88 €

 117,51 €

 25,79 €

 506,18 €

Calculul de mai sus a fost realizat utilizand o dobanda EUR variabila de 6,39%, DAE 
total (finantare + asigurare) 14,91%, volum finantat 24825,71 EUR, valoare total 
platibila 43878,81 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.


