
AUTO Heller s.r.o.

A3 Sportback Attraction 1.2 TFSI 6rychlostní
Standardní výbava:

bezpečnostní sloupek řízení výškově a podélně nastavitelný *
brzdy s antiblokovacím systémem ABS s elektronickým
rozdělováním brzdné síly EBV * dálkové ovládání centrálního
zamykání * dekorace matné * držák nápojů na tunelové konzoli *
elektronická uzávěrka diferenciálu EDS * elektrické ovládání oken
vpředu i vzadu * elektronický stabilizační program včetně
brzdového asistentu * imobilizér  * kryt zavazadlového prostoru  *
potahy sedadel látka Frequenz * protiprokluzové zařízení ASR  *
kola ocelová včetně plných krytů kol, velikost 6,5 J x 16, s
pneumatikami 205/55 R 16 * klimatizace Climatic jednozónová
manuální  * přední sedadla manuálně podélně a výškově
nastavitelná, nastavitelný sklon opěradla; u motorizace 1.6 (75
kW) a 1.9 TDI (77 kW) je výškově nastavitelné pouze sedadlo
řidiče * rádio Chorus se 4 pasivními reproduktory * velurové
rohožky vpředu a vzadu  * sklo s tepelnou ochranou zeleně
tónované * třetí opěrka hlavy vzadu včetně tříbodového
samonavíjecího pásu na středním sedadle vzadu * vnější zpětná
zrcátka elektricky nastavitelná, asférické na straně řidiče * airbag
řidiče a spolujezdce včetně bočních airbagů vpředu * zadní
opěradlo dělené a sklopné * zapalovač cigaret a popelník vpředu

Zvláštní výbava:
* Akční nabídka - Paket Komfort xenonová světla plus (PX4) -
vyhřívaná vnější zpětná zrcátka (6XD) - středová loketní opěrka
vpředu (6E3) - vnitřní zpětné zrcátko automaticky zaclonitelné
včetně dešťového a světelného senzoru (PU7) - Audi parking
system (7X1) Pouze pro tyto motorizace: 1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6
TDI
* Informační systém řidiče palubní počítač, Auto-Check-Control a
ukazatel vnější teploty
* kožený volant čtyřramenný design
* bílá Ibis

Cena vozu: 590.865,- Kč vč. DPH / 492.388,- Kč bez DPH

Zvýhodněná cena vozu: 540.000,- Kč vč. DPH / 450.000,- Kč bez DPH

foto vozu je pouze ilustrativní

Technická data:

77 kW (105 k)

benzinový motor

6rychlostní

přední pohon

77/5000

175/1550-4100

1320 (1345)

350

55

Bílá Ibis (T9T9)

Tkanina Frequenz - černá (MB)

Výkon

Druh motoru

Převodovka

Druh pohonu

Max. výkon kW při min -1

Max. točivý moment Nm při min -1

Max. rychlost (km/h)

Zrychlení z 0 - 100 km/h (s)

Hmotnost (kg)

Objem zavazadlového prostoru (l)

Objem nádrže (l)

Barva vozu

Barva interiéru



Informace o spotřebě paliva a emisích
podle směrnice 80/1269/EHS a vyhlášky 245/2005 Sbírky zákonů

Audi

A3

Sportback

77 kW (105 k)

6rychlostní

Bezolovnatý benzin

Značka:

Model:

Typ:

Výkon:

Převodovka:

Palivo:

Spotřeba paliva: Kombinovaný provoz 5,3 l/100 km  

Emise CO  :2 Kombinovaný provoz 123 g/km  

Kromě schopností efektivního využití paliva, které jsou dány konstrukcí vozidla, hrají při určování spotřeby pohonných hmot

a emisí oxidu uhličitého (CO
2
) roli také netechnické faktory, jako je způsob jízdy s vozidlem.

Oxid uhličitý (CO
2
) je hlavní plyn podporující vznik skleníkového efektu a významně přispívá k celosvětovému oteplování.

Průvodce o spotřebě pohonných hmot a emisích oxidu uhličitého (CO
2
), který obsahuje údaje o všech modelech nových osobních automobilů,

je bezplatně dostupný na místě prodeje.


