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צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל 100-ק"מ
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*הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת( התשס"ט 2009

 - S1אבזור
תפעול
מערכת שמע מדגם  Concertעם מסך  TFTצבעוני בעל
תצוגה רב תכליתית " 6.5בקונספט MMI
רדיו דיסק עם  8רמקולים כולל נגן  ,CDקורא קבצי MP3
וקורא כרטיס SD
שקע  AUXלחיבור נגן חיצוני
מערכת בקרת אקלים אוטומטית
 2חלונות חשמליים קדמיים עם פונקצית Auto
שמשות מבודדות חום
מחשב דרך

שליטה מגלגל ההגה על מערכת השמע ומחשב הדרך
דיבורית Bluetooth
Hill Hold

מראות חיצוניות מתכווננות חשמלית )ללא קיפול(
מערכת Start & Stop
חבילת תאורה פנימית בטכנולוגיית LED
מראות איפור משולבות בסוככי השמש
נעילה מרכזית עם שלט מפתח קפיצי לפתיחה של הרכב
ותא המטען

בטיחות
 6כריות אוויר ) 2קדמיות 2 ,צידיות 2 ,הגנת ראש מסוג וילון(
משבת הנעה מקורי Immobilizer
פנסי קסנון קדמיים
פנסים אחוריים בטכנולוגיית LED
מערכת לשטיפת הפנסים הקדמיים
פנסים קדמיים עם כיוון טווח דינאמי אוטומטי בנסיעה
תאורת נהיגת יום ייעודית Daytime Running Lights
הפעלה אוטומטית של האורות הקדמיים בהתאם לרמת החשיכה
הפעלה אוטומטית של המגבים הקדמיים בהתאם לעוצמת הגשם
פונקצית תאורת נוחות Coming Home & Leaving Home
זוג חגורות בטיחות קדמיות בעלות קדם מותחן
נקודות עיגון  ISOFIXלהתקנה קלה ובטוחה של שני מושבי
בטיחות לילדים

גלגל חלופי קומפקטי
מערכת לבקרת יציבות ושמירה על הרכב בנתיב הנסיעה
ESC – Electronic Stability Control

מערכת למניעת נעילת גלגלים
ABS – Anti Locking Brake System

מערכת עזר לבלימת חירום אפקטיבית
BAS - Brake Assist System

מערכת בקרת סחרור גלגל
ASR – Anti Slip Regulation

מערכת נעילת דיפרנציאל אלקטרונית
EDL – Electronic Differential Lock

מערכת נעילת דיפרנציאל אלקטרונית מורחבת
XDS – Extended EDL

נוחות
מערכת היגוי אלקטרו-מכאנית בעלת קשיחות מותאמת
למהירות הנסיעה וסיבוב ההגה
הגה ספורט  3זרועות וידית הילוכים עם ציפוי עור
ריפודי בד  Sectorבשילוב עם עור
מושבי ספורט קדמיים
מושבים קדמיים מתכווננים לגובה
) Easy Entryלדגם ה 3-דלתות בלבד(

משענת יד קדמית בעלת תא אחסון
חבילת אלומיניום פנימית
פתחי אוורור מדגם highly polished black
משענת מושב אחורי מתקפלת ומתפצלת ל40:60-
שקע  12vבקונסולה המרכזית
מאפרה ומצת

חישוקי אלומיניום בעיצוב  5צלעות מקבילות
עם צמיגים 215/40R17
מנורות איתות במראות הצד
בתי מראות צד עם כיסוי אלומיניום

מסגרת גריל קדמי עם ציפוי כרום
חלון זכוכית פנוראמי בגג עם פתיחה מלאה והטיה אנכית
)לדגם ה 3-דלתות בלבד(

חיצוני

S1
S1 2.0 TFSI

S1 SB 2.0 TFSI

הנעה

quattro

quattro

תיבת הילוכים

ידנית  6הילוכים

ידנית  6הילוכים

נפח מנוע (סמ"ק)

1,984

1,984

מומנט מירבי (סל"ד/קג"מ)

37.7/1,600-3,000

37.7/1,600-3,000

הספק מירבי (סל"ד/כ"ס)

231/6,000

231/6,000

מהירות מירבית (קמ"ש)

250

250

תאוצה  0-100קמ"ש (שניות)

5.8

5.9

קיבולת מיכל דלק (ליטר)

45

45

אבזור

מערכת שמע מדגם  Concertעם  8רמקולים
מסך צבעוני ''6.5
שקע  AUXלחיבור נגן חיצוני
מערכת בקרת אקלים אוטומטית
 2חלונות חשמליים קדמיים עם פונקצית Auto
שליטה מגלגל ההגה על מערכת השמע ומחשב הדרך
מחשב דרך
דיבורית Bluetooth
Hill Hold

מראות חיצוניות מתכווננות חשמלית
מערכת Start & Stop
נעילה מרכזית עם שלט מפתח קפיצי לפתיחה של הרכב
ותא המטען
 6כריות אוויר
פנסי קסנון קדמיים
פנסים אחוריים בטכנולגיית LED
מערכת לשטיפת הפנסים הקדמיים
תאורת נהיגת יום ייעודית

דגם

נקודות עיגון ISOFIX
מערכות בטיחות ESC, ABS, BAS, ASR , EDL, XDS

מערכת היגוי אלקטרו-מכאנית
הגה ספורט  3זרועות וידית הילוכים עם ציפוי עור
ריפודי בד  Sectorבשילוב עם עור
מושבי ספורט קדמיים
מושבים קדמיים מתכווננים לגובה
( Easy Entryלדגם ה 3-דלתות בלבד)
משענת יד קדמית בעלת תא אחסון
חבילת אלומיניום פנימית
פתחי אוורור מדגם highly polished black
חישוקי אלומיניום בעיצוב  5צלעות מקבילות עם צמיגים
215/40R17
בתי מראות צד עם כיסוי אלומיניום
חלון זכוכית פנוראמי בגג עם פתיחה מלאה והטיה אנכית
(לדגם ה 3-דלתות בלבד)

מחיר כולל מע"מ
₪ 231,300
₪ 235,500

S1 2.0 TFSI
S1 sb 2.0 TFSI

בכפוף למחירון  045מתאריך  6.11.14ט.ל.ח

אגרת רישוי
₪ 3,356
₪ 3,356
מחיר הרכב שבתצוגה:

דגם
S1 2.0 TFSI
S1 sb 2.0 TFSI

נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה ,תקן:

צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל 100-ק"מ
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*הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009

