
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Νέου Αudi Α3 Sportback

Μοντέλο
Νέο AUDI A3 Sportback 

30 TFSI (110hp) 
6 ταχύτητες

Περιγραφή έκδοσης
Κωδικός μοντέλου 8YAAKC
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc) 999
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (HP / ΣΤΡΟΦΕΣ ανα ΛΕΠΤΟ) 110/5.500
ΡΟΠΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (Nm / ΣΤΡΟΦΕΣ ανα ΛΕΠΤΟ) 200/2.000 - 3.000 
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ 0-100 KM/H (δευτερόλεπτα) 10,6
ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (KM/H) 204
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ CO₂  (ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ) - WLTP 125
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ (LIT/100KM) - WLTP 5,5
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (LIT) 45
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ  36AP
ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ (ΜΕ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ) x ΥΨΟΣ (mm) 4.343 x 1.816 (1.984) x 1.449
ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ  (mm) 2.636
ΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (Kgr) 1.295
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤ-ΜΠΑΓΚΑΖ (Lit) 380/1.200
ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Audi connect Emergency Call & Service with Audi connect Remote & Control ����

Τεχνολογία Mild hybrid -
Audi pre sense front ����

Electronic immobilizer ����

Αερόσακοι εμπρός & σύστημα επενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού ����

Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός, αερόσακοι κεφαλής & και εμπρόσθιος αερόσακος αλληλεπίδρασης ����

Προετοιμασία εγκατάστασης παιδικού καθίσματος i-size πίσω εξωτερικών θέσεων ����

Ηλεκτρομηχανική υποβοήθηση τιμονιού (power steering) ����

Ηλεκτρομηχανικό χειρόφρενο ����

Σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας (Lane departure warning) ����

Υποβοήθηση ελιγμών (swerve support) και υποβοήθηση στροφής (turn assistant) ����

Βασική Comfort ανάρτηση ����

Sport Ανάρτηση ����

Σύστημα Start/stop ����

Εξωτερικοί καθρέπτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι, βαμμένοι στο χρώμα του αυτοκινήτου ����

Προβολείς LED & Φώτα ημέρας ξεχωριστής σχεδίασης LED ����

Ζάντες αλουμινίου 7.0J x 16, σε σχέδιο 5-διπλών βραχιόνων, με ελαστικά 205/55 R16 ����

Ζάντες αλουμινίου 8.0J x 17, σε σχέδιο πολλαπλών ακτίνων, με ελαστικά 225/45 R17 -
Ζάντες αλουμινίου 8.0J x 17, σε σχέδιο 5-βραχιόνων style, με ελαστικά 225/45 R17 -
Μαύρο περίγραμμα στα πλαίσια των παραθύρων ����

Επενδύσεις αλουμινίου στις εισόδους των εμπρός θυρών -
Επενδύσεις αλουμινίου στις εισόδους των εμπρός θυρών φωτιζόμενες, με λογότυπο "S" ����

Προφυλακτήρες σχεδίασης Advanced (μπροστινοί αεραγωγοί, εμπρός σπόιλερ και πίσω διαχύτης σε ασημί 
salenite) -
Προφυλακτήρες σχεδίασης S line (μπροστινοί αεραγωγοί και πίσω διαχύτης σε γκρι platinum, εμπρός σπόιλερ 
στο χρώμα του αυτοκινήτου) -
Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω ����

Αεροτομή οροφής ����

Αεροτομή οροφής σχεδίασης S line ����

Κανονικά εμπρός καθίσματα μηχανικά ρυθμιζόμενα ����

Επενδύσεις καθισμάτων σε ύφασμα Index ����

Εσωτερικά διακοσμητικά στοιχεία σε Γκρι Platinum (βαφή silk effect) ����

Comfort κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός ����

Φωτιζόμενοι καθρέπτες στα σκιάδια ����

MMI Radio plus με ψηφιακό πίνακα οργάνων, έγχρωμη οθόνη αφής 10,25 ιντσών (1.540 x 720),  6 ηχεία και 
Audi music interface με 2 θύρες USB type C ����

Ψηφιακή ραδιοφωνική λήψη (DAB) ����

Bluetooth interface ����

Sport δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι 3 ακτίνων ����

Sport δερμάτινο πολυλειτουργικό plus τιμόνι 3 ακτίνων με χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων -
Αισθητήρας φώτων/βροχής ����

Μηχανικά ρυθμιζόμενο σύστημα κλιματισμού ����

Διαιρούμενο/Αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα (40:60) ����

Υφασμάτινη εσωτερική επένδυση ουρανού ����

Εσωτερικός καθρέπτης με λειτουργία σκίασης ����

Αντιθερμικά τζάμια ����

Κάλυμμα χώρου αποσκευών ����

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό χωρίς λειτουργία safe lock ����

Παιδικές ασφάλειες ����

Πατάκια εμπρός & πίσω ����

Σύστημα επιδιόρθωσης ελαστικού (Tire mobility system) & Σετ εργαλείων ����

Ένδειξη πίεσης ελαστικών ����

Τρία προσκέφαλα (πίσω) ����

Θήκη για πυροσβεστήρα στο κάθισμα του συνοδηγού ����

Φαρμακείο και προειδοποιητικό τρίγωνο ����

12-Volt πρίζες πίσω ����

���� ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
���� ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ


