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Audi Q4 Sportback 40 e-tron

Kolor: szary Kiesel
Wnętrze: czarno-srebrne-czarne/czarna-czarna/czarna/szara Steel

ID konfiguracji: 
A8KYBS5G 

Kod modelowy: F4NAC3\1\MASGEA6
Ilość samochodów: 1

233 700 PLN
40 990 PLN

0 PLN
0 PLN

274 690 PLN

274 690 PLN

274 690 PLN

CENA MODELU
Cena wyposażenia dodatkowego
Cena pakietów wyłączonych z rabatowania
Cena pakietu Audi Extensive
Cena katalogowa

Cena samochodu z VAT

Cena finalna z VAT

Kolor nadwozia Cena

C2C2 szary Kiesel 0 PLN
Kolorystyka wnętrza Cena

AI Wnętrze: czarno-srebrne-czarne/czarna-czarna/czarna/szara Steel 
Materiał: Siedzenia obszyte tkaniną 
Deska rozdzielcza: czarna-czarna 
Podsufitka: szara Steel 
Wykładzina: czarna 
Siedzenia: czarno-srebrne-czarne

0 PLN

Wyposażenie dodatkowe Cena

PYL Pakiet Assistance plus 
Pakiet systemów wspomagających plus obejmuje:

adaptacyjny asystent prędkości z ogranicznikiem prędkości
funkcja ostrzegająca przed opuszczeniem pasa ruchu
czujniki parkowania z przodu i z tyłu
kamera cofania

6 430 PLN

Rok produkcji: 
Rok modelowy: 2022

Podane ceny obejmują podatek VAT (23%) i nie stanowią oferty w rozumienia art. 66 §1, kodeksu cywilnego. Zawartość domówionego pakietu lub opcji może zmienić elementy wyposażenia standardowego - w
niektórych przypadkach bezzwrotnie zastępując elementy wyposażenia standardowego. Zamieszczone informacje, w tym prezentowane graf iki mają wyłącznie charakter poglądowy.



PYG Pakiet MMI plus 
MMI plus obejmuje:

MMI Navigation plus z MMI touch i Audi connect Navigation & Infotainment
funkcję rozpoznawania znaków drogowych współpracującą z kamerą
Audi virtual cockpit

0 PLN

IT3 Audi connect Navigation & Infotainment plus 0 PLN
PY3 Audi smartphone interface 1 820 PLN
PYA Pakiet Seats & Mirrors 

Pakiet Seats & Mirrors obejmuje:

lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, automatycznie przyciemniane, z
diodowymi kierunkowskazami, prawe lusterko automatycznie zmienia pozycję przy cofaniu, wkład
lusterek wypukły, płaski lub asferyczny, obejmuje podgrzewane dysze spryskiwaczy szyb
lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki
4-kierunkowa elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa w przednich
siedzeniach
komfortowy przedni podłokietnik środkowy, z regulacją odległości i kąta nachylenia
diody w lusterkach zewnętrznych wyświetlające grafikę na podłożu

0 PLN

WEA Pakiet promocyjny Comfort 
W cenie pakietu promocyjnego zawarte są następujące elementy wyposażenia dodatkowego:

- Pakiet Seats & Mirrors:
4-kierunkowa regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich siedzeń
Diody w lusterkach zewnętrznych wyświetlające grafikę na podłożu
Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki
Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, oba lusterka automatycznie
przyciemniane

- Pakiet Protection
Alarm
Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą

- Ogrzewanie foteli przednich
- Kluczyk komfortowy z Safelock

9 520 PLN

4K6 Kluczyk komfortowy, z Safe lock 0 PLN

PYV Pakiet Protection 0 PLN
WFB Pakiet promocyjny Technology 

W cenie pakietu promocyjnego zawarte są następujące elementy wyposażenia dodatkowego:

- Pakiet MMI plus:
MMI Navigation plus z MMI touch
Audi virtual cockpit
System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą

- e-tron charging system compact
- Uchwyt ścienny Clip
- Szyby z izolacją akustyczną w przednich drzwiach
- Audi connect Remote & Control dla MMI plus oraz pro
- Wtyk przemysłowy do wyboru
- System nagłaśniający Audi sound system
- Audi connect Navigation & Infotainment 

12 950 PLN

9VD System nagłaśniający Audi sound system 0 PLN

PY1 Advanced 2 490 PLN

Y8H Kod sterujący 0 PLN
Y8G Special control I/VP 0 PLN
PWD Wnętrze z siedzeniami sportowymi obszytymi tkaniną w kolorze czarnym 3 040 PLN

2Z7 Brak oznaczenia mocy i technologii 0 PLN

40Z Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8Jx19", 5 - ramienne Aero, grafitowoszare, polerowane, z oponami
235/55|255/50 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

1 000 PLN

Wyposażenie dodatkowe Cena

Rok produkcji: 
Rok modelowy: 2022

Podane ceny obejmują podatek VAT (23%) i nie stanowią oferty w rozumienia art. 66 §1, kodeksu cywilnego. Zawartość domówionego pakietu lub opcji może zmienić elementy wyposażenia standardowego - w
niektórych przypadkach bezzwrotnie zastępując elementy wyposażenia standardowego. Zamieszczone informacje, w tym prezentowane graf iki mają wyłącznie charakter poglądowy.



4E6 Pokrywa bagażnika elektrycznie otwierana i zamykana (dla kluczyka komfortowego) 0 PLN

4ZD Pakiet optyczny Czerń 2 490 PLN

70T Wtyk do domowej instalacji elektrycznej typ E/F, do systemu ładowania e-tron 0 PLN

73P Wtyk przemysłowy CEE 16 A, 400 V, długi i prosty, do systemu ładowania e-tron 0 PLN

EL5 Audi connect Remote & Control for MMI plus and pro 0 PLN
FB4 Pełna powłoka lakiernicza 1 250 PLN

S4Z Earlier TPPA 0 PLN
S9S Special control 0 PLN

Wyposażenie dodatkowe Cena

Wyposażenie standardowe

GM1 Akustyczny system ostrzegawczy samochodu 
5MA Aplikacje dekoracyjne pokryte czarnym lakierem o specjalnej strukturze 

1T3 Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odblaskowymi 
4G3 Asystent omijania przeszkód i asystent skrętu 
NZ4 Audi connect Emergency & Service 
EL1 Audi connect Remote & Control dla MMI basic

zastąpione przez: Audi connect Remote & Control for MMI plus and pro
2H5 Audi drive select 

EA6 Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km 
99A Audi parking system (tył)

zastąpione przez: Pakiet Assistance plus
7X1 Audi parking system z tyłu

zastąpione przez: Pakiet Assistance plus

8J3 Audi pre sense front 
J9D Bateria wysokonapięciowa 82 kWh (brutto) 
6C2 Boczne poduszki powietrzne z przodu z kurtynami chroniącymi głowy oraz środkową poduszką powietrzną z przodu 
KK3 Czynnik chłodzący układu klimatyzacji R1234yf 
0TD Dywaniki z przodu i z tyłu 

98Q Ekran MMI (bez systemu nawigacyjnego)
zastąpione przez: Pakiet MMI plus

7AA Elektroniczny immobilizer
zastąpione przez: Pakiet Protection

8RE Głośniki z przodu
zastąpione przez: System nagłaśniający Audi sound system

7B3 Gniazda 12V
zastąpione przez: Audi smartphone interface

ES7 Gniazdo do ładowania Combo 2 (EU) 
2ZB Kierownica wielofunkcyjna, z podwójnymi ramionami, obszyta skórą 

KC0 Klimatyzacja automatyczna 

6XN Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
zastąpione przez: Pakiet Seats &amp; Mirrors

4L2 Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane
zastąpione przez: Pakiet Seats &amp; Mirrors

KB3 Ładowarka pokładowa max. 11 kW AC (przetwornik ładowania AC/DC) 

Rok produkcji: 
Rok modelowy: 2022

Podane ceny obejmują podatek VAT (23%) i nie stanowią oferty w rozumienia art. 66 §1, kodeksu cywilnego. Zawartość domówionego pakietu lub opcji może zmienić elementy wyposażenia standardowego - w
niektórych przypadkach bezzwrotnie zastępując elementy wyposażenia standardowego. Zamieszczone informacje, w tym prezentowane graf iki mają wyłącznie charakter poglądowy.



3A2 Mocowanie fotelika i-Size dla prawego przedniego fotela oraz i-Size i top tether dla skrajnych siedzeń z tyłu 

40S Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8Jx19", 5 - ramienne, z oponami 235/55|255/50 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
zastąpione przez: Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8Jx19&quot;, 5 - ramienne Aero, grafitowoszare, polerowane, z oponami
235/55|255/50 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

6FG Obudowy lusterek w kolorze nadwozia 

C05 Operating permit, alteration 
80S Opony 235/55 R19 101T / EU z przodu, opony 255/50 R19 103T / EU z tyłu. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. * 
2Z8 Oznaczenie modelu i technologii

zastąpione przez: Brak oznaczenia mocy i technologii
4ZB Pakiet Połysk

zastąpione przez: Pakiet optyczny Czerń

99H Pakiet Safety 
98B Podłokietnik środkowy z przodu

zastąpione przez: Pakiet Seats &amp; Mirrors
4UF Poduszka powietrzna dla kierowcy i przedniego pasażera, z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera 
4E7 Pokrywa bagażnika elektrycznie otwierana i zamykana

zastąpione przez: Pokrywa bagażnika elektrycznie otwierana i zamykana (dla kluczyka komfortowego)

GA2 Postojowa klimatyzacja komfortowa 
3L3 Przednie siedzenia z manualną regulacją 

76H Przewód do ładowania Mode 3 typ 2 3 32 A 
6A2 Przygotowanie do gaśnicy, prawy przedni fotel 
FM0 Q4 Sportback e-tron

zastąpione przez: Advanced

QV3 Radio cyfrowe 
8IT Reflektory w technice LED 

8T9 Regulowany ogranicznik prędkości
zastąpione przez: Pakiet Assistance plus

3NZ Składane oparcie tylnych siedzeń 
Q1A Standardowe siedzenia przednie

zastąpione przez: Wnętrze z siedzeniami sportowymi obszytymi tkaniną w kolorze czarnym

QL1 Szyba przeźroczysta 

4KC Szyby termoizolacyjne
zastąpione przez: Pakiet promocyjny Technology

4GF Szyby ze szkła termoizolacyjnego, w odcieniu zielonym 
9I5 Światła do jazdy dziennej z automatycznym sterowaniem reflektorami i funkcją Coming and Leaving Home 
8VG Światła tylne w technice LED 

N5G Tkanina Index
zastąpione przez: Wnętrze z siedzeniami sportowymi obszytymi tkaniną w kolorze czarnym

9JA Wariant dla niepalących 
99K Wnętrze z siedzeniami standardowymi z tkaniny w kolorze czarnym

zastąpione przez: Wnętrze z siedzeniami sportowymi obszytymi tkaniną w kolorze czarnym
7K1 Wskaźnik ciśnienia w oponach 
VI6 Wskaźnik serwisowy 
1JA Zawieszenie komfortowe 
2JB Zderzaki standardowe

zastąpione przez: Advanced

1S2 Zestaw narzędzi samochodowych 

Wyposażenie standardowe

Rok produkcji: 
Rok modelowy: 2022

Podane ceny obejmują podatek VAT (23%) i nie stanowią oferty w rozumienia art. 66 §1, kodeksu cywilnego. Zawartość domówionego pakietu lub opcji może zmienić elementy wyposażenia standardowego - w
niektórych przypadkach bezzwrotnie zastępując elementy wyposażenia standardowego. Zamieszczone informacje, w tym prezentowane graf iki mają wyłącznie charakter poglądowy.



Dane techniczne

Zawieszenie 
Kola: Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8Jx19", 5 - ramienne Aero, grafitowoszare,
polerowane, z oponami 235/55|255/50 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. 
Opony: Opony 235/55 R19 101T / EU z przodu, opony 255/50 R19 103T / EU z tyłu. 3-letnie
ubezpieczenie opon w cenie. * 

Pojemność 
Bagażnik: 535/1460 l 

Osiągi 
Prędkość maksymalna: 160 km/h 
Przyspieszenie 0-100 km/h: 8,5 s 

Masa 
bez własnych hamulców: 750 kg 
Dopuszczalna masa całkowita: 2.625 kg 
Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy:
75/75 kg 
Masa własna: 2120 kg 
przy 12% wzniesieniu: 1000 kg 
przy 8% wzniesieniu: 1200 kg 

Dane WLTP 
Zużycie energii el. – cykl mieszany (Wh/km): 171.6 
Emisja CO2 – cykl mieszany (g/km): 0 
Zasięg - cykl mieszany (km): 515 

Dane NEDC 
Klasa paliwa : - 
Klasa emisji : - 

Od dnia 1 września 2018 r. WLTP w pełni zastąpił nowy europejski cykl jezdny (NEDC), który stanowił dotychczasową procedurę badania zużycia paliwa i emisji CO2. Ze względu na
bardziej realistyczne warunki badania wartości zużycia paliwa i emisji CO2 mierzone na podstawie WLTP są w wielu przypadkach w liczbach bezwzględnych wyższe od wartości 

mierzonych na podstawie NEDC.

Dane na podstawie świadectw homologacji typu.

Rok produkcji: 
Rok modelowy: 2022

Podane ceny obejmują podatek VAT (23%) i nie stanowią oferty w rozumienia art. 66 §1, kodeksu cywilnego. Zawartość domówionego pakietu lub opcji może zmienić elementy wyposażenia standardowego - w
niektórych przypadkach bezzwrotnie zastępując elementy wyposażenia standardowego. Zamieszczone informacje, w tym prezentowane graf iki mają wyłącznie charakter poglądowy.




