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СКЕНИРАЈТЕ ГО QR КОДОТ СО 
ВАШИОТ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

Препорачана, необврзувачка малопродажна цена 79.261 €
* Цената е информативна со вклучена дополнителна опрема и вкалкулирани давачки 4.898.330 денари

Зафатнина на моторот 1984 ccm
Сила kW/KS  150 / 204

Менувач  автоматски
Боја:   А2А2 YM Црна акрилна, Црна внатрешност

Стандардна опрема
 » ADVANCED: 
 » Алуминиумски фелни 
 » 5 крак дизајн 8Jx18 со гуми 235/60 R18 
 » Контрола на притисок на гуми 
 » Кит за поправка на гуми 
 » Quattro погон  
 » Долен дел од браниците фарбан во контрасна боја 

Mahnattan gray 
 » Електрично греење и подесување на надворешните 

ретровизори во боја на каросерија 
 » LED светла LED задни светла 
 » Воздушни перничиња за возач и совозач - напред и 

странични 
 » Воздушни перничиња за глава 
 » Декорација во внатрешноста Micrometallic Silver Plastic 
 » MMI Radio 8 пасивни звучници Борд компјутер Bluetooth 

конекција за мобилен телефон 

 » Електромеханичка паркинг кочница 
 » Деллива задна клупа 
 » Автоматски клима уред 
 » Електромеханички серво волан 
 » Кожен 3-крак мултифункционален волан 
 » Централен наслон за рака  
 » Штоф на седиштата “Synonym” 
 » Централно заклучување со далечинска команда 
 » Електрично подесување на прозорите 
 » Start/Stop систем 
 » Имобилизатор 
 » Audi drive select со efficiency програма 
 » Audi smartphone interface 
 » Прагот на багажната врата со декорација од нерѓосувачки 

челик 
 » Странични дифузери со декорација од алуминиум 
 » Вертикални решетки на предната маска со декорација од 

алуминиум

Стандардна опрема Plus
 » 0TD - Патосници предни и задни
 » 4E7 - Електрично отворање и затворање на багажник
 » 4L6 - Автоматски аблендирачки внатрешен ретровизор
 » 6K9 - Pre Sense City

 » 7X1 - Audi паркинг сензори назад, акустични
 » 8T6 - Темпомат so лимитер на брзина (Cruise control)
 » PIH - Подготовка за ISOFIX на предно совозачко седиште  
 » QQ1 - Пакет на внатрешно осветлување во бела боја
 » QV3 - Дигитален радио прием (DAB)

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА
2PF - Кожен 3-крак мултифункционален волан со шалтер за 
брзини и рамен долен дел 
3NS - Деллива задна клупа со наслон за рака 
3PB - Електрично подесување на возачкото седиште 
3S1 - Алуминиумски кровни шини 
6XK - Надворешни ретровизори, греени, електрично 
преклопливи, аблендирачки 
7P1 - Електрична лумбарна потпора за предните седишта 
CN6 - Алуминиумски фелни 8J x 19, 5 дупли крак дизајн, 
           гуми 235/55 R19 
KA2 - Камера за паркирање - назад 
N5J - Комбинација кожа/микрофибер на седиштата 

PGЕ - Comfort key со електрично отворање 
           и затворање на багажната врата 
PTT - Резервоар за гориво 70 l + резервоар за AdBlue 24 l 
PXC - MATRIX LED предни светла 
PYF - Мало резервно тркало со дигалка 
Q1D - Предни спортски седишта  
QL5 - Затемнети задни стакла 
QQ2 - Дополнителни светла внатре со избор на 3 бои 
UH2 - Audi hold assist 
VJ1 - Браници во боја на возило 
WCS - Комфорен пакет - 6E3 Централен наслон за рака, 
QE1 Пакет прегради , 9AQ Тризонска автоматска клима, 4A3 
Греење на предни седишта, 7X2 Audi паркинг сензори напред 
и назад - со визуелен приказ, 9S7 Информациски систем за 
возачот (Board computer), 6XE Надворешни ретровизори, 
елек. подесиви, греени, електрично преклопливи, 4I3 Com-
fort key  
WTK - Бизнис пакет -7UG Навигационен систем Plus со MMI 
touch, 9ZE Audi phone box, 9S9 Audi virtual cocpit, 9VD 10 
Активни звучници со subwoofer - 180 Watt, 1XW Кожен 3-крак 
мултифункционален волан Plus


