Configurador Audi

e-tron

Preço Total

-.--

Produto nº

Preço

Descrição

e-tron
Motor
GENCAE\0 \EA5

Performance Black 55 quattro
Potência: 300 kW

-.--

Cor exterior
3P3P

Azul Antigua Metálico

-.--

Cor interior
TJ

Material:Bancos em Alcântara
Bancos: Cinza
Painel de instrumentos: Preto-Preto
Tapetes: Preto
Teto: Prata Lua
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Equipamento de série
Rodas e Pneus
7K1

Indicador de pressão dos pneus (TPMS)

H9Q

Pneus 265/45 R21 108H xl

F51

Rodas de alumínio 21'', 9,5Jx21 / pneus 265/45 R21

Faróis
8G1

Assistente de farol alto

8IY

Faróis Full LED

8K4

Farol para viagem de dia

Design Exterior
6FJ

Capa do espelho retrovisor externo em preto

4ZD

Frisos decorativos em High Gloss Black

5J1

Spoiler traseiro

Sistemas do Teto e Vidros
5XC

Para-sol no lado do condutor e do passageiro

3FU

Teto solar elétrico, panorâmico, "Open Sky"

4KC

Vidros isolantes térmicos

Bancos
6E3

Apoio de braço dianteiro

7P1

Apoio lombar com ajuste elétrico para bancos dianteiros

3L4

Bancos dianteiros elétricos e banco do motorista com memória

Q1D

Bancos dianteiros esportivos

3B3

Fixação de assento p/ criança ISOFIX e Top Tether para o banco traseiro

Acabamento interno
5MB

Acabamento interno cinza Volcano

7HM

Parte superior da alavanca seletora e elementos interiores em couro sintético

9TF

Projeção do logo das argolas da Audi em todas as portas
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VT5

Soleiras em alumínio, com inscrição S e iluminadas na frente

GS5

Teclado em estilo High Gloss Black com feedback tátil e acabamento em
alumínio

6NQ

Teto interior na cor preta

Revestimento dos bancos
N7K

Bancos em Alcântara

Outros detalhes internos
6F7

Emblemas

2C7

Regulagem elétrica do volante

2ZQ

Volante em couro, multifunção com shift-paddles

Luz
QQ2

Pacote de luzes customizáveis com 30 opções de cores

Conforto
9AQ

Ar condicionado automático de 4 zonas

GA1

Ar-condicionado estacionário

3U4

Cobertura do compartimento de bagagem manual

4L6

Espelho retrovisor interno com função antiofuscante automática

6XL

Espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis, rebatíveis*,
aquecíveis, antiofuscantes e com memória

4F2

Keyless-entry

QE1

Pacote Porta-objetos

4E7

Porta-malas com abertura/fechamento elétrico e sistema hands-free

7E1

Potência de aquecimento standard

7AL

Sistema de alarme antifurto

7B3

Tomada de 12 volts

Conectividade e multimídia
UF8

Audi music interface para bancos traseiros

IU1

Audi smartphone interface

9S9

Audi Virtual Cockpit Plus

9ZX

Bluetooth

I8T

MMI Rádio plus com MMI touch response
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7UG

Sistema de navegação com MMI touch

9VS

Sistema de som Bang & Olufsen 3D

Sistemas de assistência
KA6

Câmera 360°

8T5

Controle de cruzeiro adaptativo

9X0

Sensor de estacionamento traseiro e dianteiro

Tecnologia e segurança
4UE

Airbags

4X3

Airbags frontais e laterais

EH1

Cabo de carga do veículo

9P3

Cintos de segurança com sensor de afivelamento

NJ2

Clipe de fixação de suporte de parede

70Q

Conector doméstico tipo N (Brasil) para o sistema de carregamento e-tron

73P

Conector industrial CEE 16 A, 400 V, comprido e reto, para o sistema de
carregamento e-tron

1ZT

Pinças de freio pintadas em laranja

1BK

Suspensão a ar adaptativa (opcional)

Extensão de garantia Audi
EA5

Garantia de fábrica do veículo de 4 anos

Outros
6I2

Audi Lane Assist

C08

Autorização de circulação, suplemento

KB3

Carregador de bateria (versão 3)

NW1

Carregador e-tron compact

K4H

Estrutura fechada

VI8

Indicador do intervalo de serviço 15000 km ou 1 ano (fixo) Veículo elétrico

1SB

Proteção adicional inferior do motor

1X1

quattro

ES7

Tomada de carregamento CCS tipo 2

QL1

Vidro traseiro, vidros da porta traseira e laterais em vidro claro
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Dados técnicos
Motor
Motorização

Elétrico (2 motores)

Potência
Torque máx. em Nm

664

Chassi
Pneus

Pneus 265/45 R21 108H xl

Rodas

Rodas de alumínio 21'', 9,5Jx21 / pneus 265/45 R21

Peso
Peso do veículo

2565 Kg

Volume
Capacidade do tanque de
combustível, aprox.

95 kWh litros (aprox.)

Performance
Velocidade máxima

200 Km/h

Aceleração 0-100 Km/h

5,7 s

Preço Total

-.--

Os preços apresentados são os recomendados pela Audi . Os preços dos equipamentos opcionais são válidos apenas se instalados no processo de
montagem da viatura na fábrica. Os preços dos modelos e equipamentos opcionais apresentados, poderão sofrer alterações que não se refletem de
imediato no Configurador, pelo que não dispensam a confirmação dos mesmos num Concessionário Audi. Apesar de buscarmos sempre informar o
preço atualizado todas as vezes é possível que devido a condições escepcionais os valores não estejam atualizados.

Informação
Os veículos da Audi são entregues com pneus de verão de série. O seu Concessionários Audi poderá informá-lo sobre os pneus de inverno disponíveis.
O veículo apresentado é parcialmente equipado com items especiais por um custo adicional. As características técnicas e equipamentos são apenas
exemplos, estes podem variar conforme o país. Todos os direitos reservados. Maiores detalhes podem ser consultados com seu concessionário ou
importador.
Todos os dados são baseados em características do mercado alemão.
Os preços incluem IVA a 23%
www.audi.com.br

Código Audi:

AR2NJA74

O que é o código Audi?
O código Audi refere-se a uma configuração memorizada pelo próprio sistema e
que pode ser recuperada no configurador a qualquer momento. Por exemplo, ao
criar um PDF da configuração realizada, esta ficará gravada.
O código Audi poderá expirar após uma atualização de produto (por exemplo nas
alterações do ano/modelo).
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