
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ e-tron

Q4 e-tron 40

Battery Electric Vehicle

Κωδικός μοντέλου F4BAC3

ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc) -

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 52.100 €

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΙΣΧΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ (kW/hp) 150/204

ΡΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ (Nm) 310

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΘΑΡΗ (kWh) 76,6

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ 0-100 km/h (δευτερόλεπτα) 8,5

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗ (kWh/100km) WLTP 17,6

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (Km) WLTP 512

ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ (ΜΕ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ) x ΥΨΟΣ (mm) 4588/1865(2108)/1632

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ  (mm) 2.764

ΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (Kg) 2.210

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ (l) 520/1490

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ζάντες αλουμινίου χυτές 5-arm style, 8.0J x 19, 235/55|255/50 R19 ελαστικά =

Ζάντες αλουμινίου χυτές 5-W-spoke "Aero" style, Graphite Gray, diamond-turned, 8.0J x 19, 235/55|255/50 R19 ελαστικά 8

Σύστημα τετρακίνησης quattro -

Προφυλακτήρες σχεδίασης Advanced, βαμμένοι σε αντίθετη απόχρωση 8

Προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης (Progressive steering) 8

On-board φορτιστής οχήματος με δυνατότητα φόρτισης έως 7,2 kW (AC) =

Υποδοχή φόρτισης CCS type 2 (EU) =

Καλώδιο φόρτισης Mode 3 =

Comfort κλιματισμός σε στάση =

Συστήματα υποβοήθησης ασφάλειας (Audi pre sense front, lane departure warning, swerve support με υποβοήθηση 

στροφής)
=

Ηχητική & οπτική υποβοήθηση στάθμευσης με αισθητήρες πίσω (Audi parking aid) =

Αυτόματος σταθεροποίητης και περιοριστής ταχύτητας (Cruise control incl. Speed limiter) =

Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός =

MMI radio plus, με έγχρωμη οθόνη high-res. 10.1'' (1,540 x 720) με touch operation & έγχρωμο ψηφιακό πίνακα οργάνων 

10.25'' & Audi music interface (2 USB-C)
=

Audi connect Remote & Control για basic MMI =

Sport δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι, flat σχεδίασης επάνω/κάτω, 2 διπλών ακτινών, με χειριστήρια =

Επενδύσεις καθισμάτων σε ύφασμα Index =

Προβολείς και πίσω φώτα LED =

Εξωτερικοί καθρέπτες, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι =

Εσωτερικός καθρέπτης με λειτουργία σκίασης =

Comfort κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός =

Εσωτερικά διακοσμητικά στοιχεία σε ασημί Micrometallic =

Ψηφιακή ραδιοφωνική λήψη (DAB) =

Audi ηχοσύστημα (8 ηχεία συμπεριλαμβανομένου κεντρικού & subwoofer, ενισχυτής 6 καναλιών με συνολική ισχύ 180 

watts)
=

Bluetooth interface =

Ράγες οροφής σε ανοδιωμένο αλουμίνιο με σύστημα ανίχνευσης φορτίου =

Κεντρικό κλείδωμα με electronic immobilizer =

Ηχομονωτικό εμπρός παρμπρίζ =

Πακέτο αλουμινίου με πλαίσιο παραθύρων σε ανοδιωμένο αλουμίνιο =

Διαιρούμενο πίσω κάθισμα =

Εσωτερικός φωτισμός =

Ακουστικό σύστημα για την παραγωγή ηχητικής προειδοποίησης σε χαμηλές ταχύτητες =

Comfort ανάρτηση =

Εμπρός πλευρικοί αερόσακοι & σύστημα αερόσακων κεφαλής =

Πλευρικά και πίσω παράθυρα με αντιηλιακή προστασία =

Ελαστικά 235/55 R19 101T / EU μπροστά, ελαστικά 255/50 R19 103T / EU πίσω =

Ένδειξη πίεσης ελαστικών =

• ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ

Μοντέλο


