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AUDI AG
Auto-Union-Straße 1
85045 Ingolstadt
Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A. Ş 
Yönetim ve İletişim 
Şekerpınar Mah. Anadolu Cad. No: 22
Tel: +90 (0262) 676 90 90 
Faks: +90 (0262) 676 91 11
41420 Çayırova – Kocaeli/Türkiye
Kanuni Merkez Maslak Mahallesi,
Ahi Evran Caddesi, No: 4
İç Kapı No: 13 
(Doğuş Center Maslak)
34398 Sarıyer/İSTANBUL 
www.audi.com.tr 
Güncellenme tarihi: Nisan 2017

Almanya’da basılmıştır.
733/1150.42.77

Teknoloji ile bir adım önde

Audi AG aktif bir ürün geliştirme politikası izlemektedir. Bu nedenle Doğuş Otomotiv ve Audi AG model, 
tasarım, renk, donanım, aksesuar ve teknik özellikler ile diğer tüm bilgileri önceden bildirmeden değiştirme 
hakkını saklı tutar. Bu doküman basım tarihinden (Nisan 2017) sonra güncellenmiş olabilir. Doguş Otomo-
tiv ve/veya Audi AG tarafından ürünü tanımlamak için kullanılan işaret veya numaralarla ilgili olarak bir hak 
iddia edilemez. Bu broşürde kullanılan şekil ve görseller, standart donanıma dahil olmayan aksesuar ve özel 
donanımlar içerebilir. Baskı işlemlerindeki sınırlandırmalar nedeniyle kağıt üzerindeki renkler ürünlerin gerçek 
renklerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bazı ürün ve hizmetler ulusal ve AB yasaları veya iklim koşulları 
gereğince tüm pazarlarda sunulamamaktadır. Audi ürünlerini satın alırken ulusal kanuni gereklilikler de göz 
önünde bulundurulmalıdır. Bu bağlamda bilgi almak için lütfen Audi yetkili satıcıları ile iletişime geçiniz.

Bu katalogdaki kağıt klorsuz beyazlatılmış selülozdan üretilmiştir.

A4_HK_FOSM_US77_2017_01.indd   1 17.05.17   14:15



S i z i n  o t o m o b i l i n i z .

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 100’den itibaren öğrenebilirsiniz.
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Audi S4 Sedan Bilgiler milimetre cinsinden verilmiştir

Ebatlar araç boş ağırlığındaki bilgilerdir. Bagaj hacmi¹ 480/965 litre (ikinci değer: arka koltuk sırtlığı katlandığında 
ve tavan yüksekliğinde yük olduğunda geçerlidir). Dönme dairesi yaklaşık. 11,6 m.
* Azami baş boşluğu. ** Dirsek boşluğu genişliği. *** Omuz boşluğu genişliği. 
**** Tavan anteni ile araç yüksekliği 1.407 mm.

Audi S4 Avant Bilgiler milimetre cinsinden verilmiştir

Ebatlar araç boş ağırlığındaki bilgilerdir. Bagaj hacmi¹ 505/1.510 litre (ikinci değer: Arka koltuk sırtlığı katlandığında 
ve tavan yüksekliğinde yüklü olduğunda). Dönme dairesi yaklaşık. 11,6 m.
* Azami baş boşluğu. ** Dirsek boşluğu genişliği. *** Omuz boşluğu genişliği. 
**** Tavan anteni ile araç yüksekliği 1.437 mm.
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Resimde gösterilen Audi A4 Sedan Donanımı (Sayfa 2–43 arası):
Renk: Metalik Argus kahverengi 
Jantlar: 10 kollu Dinamik tasarımlı Alüminyum alaşımlı döküm jantlar, kısmen parlatılmış²
Koltuk/Koltuk döşemeleri: Ön Spor koltuklar Silk nappa Sedir kahve deri ile Granit gri kontrast dikişli ve biyeli
Dekoratif aksesuarlar: Doğal gri meşe ahşap
Diğer donanımlar: Audi design selection, S line Dış görünüm paketi

Resimde gösterilen Audi A4 Avant donanımı (Sayfa 2–43 arası):
Renk: Sedefli Daytona gri
Jantlar: 5 çift kollu yıldız tasarımlı (S-Tasarım) Alüminyum alaşımlı döküm jantlar
Koltuk/Koltuk döşemeleri: Ön Spor koltuklar Rotor gri Silk nappa deri ile Kaya gri kontrast dikişli
Dekoratif aksesuarlar: Parlatılmış mat alüminyum 
Diğer Donanımlar: S line Spor paket, S line Dış görünüm paketi

Resimde gösterilen Audi A4 allroad quattro donanımı (Sayfa 44–57 arası):
Renk: Metalik Gotland yeşili
Jantlar: 5 çift kollu Dinamik tasarımlı Alüminyum alaşımlı döküm jantlar
Koltuk/Koltuk döşemeleri: Ön Spor koltuklar Atlas beji Silk nappa deri ile Granit gri Kontrast dikişli ve biyeli 
Dekoratif aksesuarlar: Trimaran Alüminyum

Resimde gösterilen Audi S4 Sedan (Sayfa 58–71 arası):
Renk: Metalik Navarra mavi
Jantlar: 5 kollu V tasarımlı (S-Tasarım) Alüminyum alaşımlı döküm jantlar, kontrast gri, kısmen parlatılmış²
Koltuk/Koltuk döşemeleri: Ön S Spor koltuklar Rotor gri Silk nappa deri ile Antrasit kontrast dikişli
Dekoratif aksesuarlar: Audi exclusive³ Piyano siyahı
Diğer donanımlar: Kırmızı renkli fren kaliperleri

Resimde gösterilen Audi S4 Avant Donanımı (Sayfa 58–71 arası):
Renk: Sedefli Misano kırmızı
Jant: 5 çift kollu yıldız tasarımlı (S-Tasarım) Alüminyum alaşımlı döküm jantlar
Koltuk/Koltuk döşemeleri: Ön Spor koltuklar Siyah Alcantara Frekans kumaş/Deri ile Kaya gri kontrast dikişli
Dekoratif aksesuarlar: Atlas Karbon
Diğer donanımlar: Siyah renkli fren kaliperleri

¹ Ülkeye özgü oranları ve seçilen opsiyonel donanım olmadan temel araçla ilgili verilen teknik özelliklerdir. ² Lütfen sayfa 110’daki jantlar ile ilgili teknik özellikleri dikkate alınız. ³ Bir Audi Sport GmbH sunumudur.
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Audi A4 Sedan | A4 Avant

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 100’den itibaren bulabilirsiniz.

                                                                 A 4  S e d a n /A 4  A v a n t  0 6

                                                                                                                                                                                                                                F a r l a r  1 2

                                                                                                                                                                                                             M o t o r l a r  1 8

                    S ü r ü c ü  a s i s t a n  s i s t e m l e r i  v e  q u a t t r o  2 4

                                                      B i l g i - e ğ l e n c e  v e  B a ğ l a n a b i l i r l i k  2 8

                                                                                                                                                                                                            İ ç  m e k a n  3 4

                                                                 A 4  a l l r o a d  q u a t t r o  4 4

                                                                  S 4  S e d a n / S 4  A v a n t  5 8

                                                                                                            D i k k a t  Ç e k e n  Ö z e l l i k l e r  7 2

                                                                                                                                                            A 4  A v a n t  g - t r o n  7 6

                                                                                                                                                                                           D o n a n ı m l a r  7 8

                                                                                            A u d i  O r i j i n a l  A k s e s u a r l a r ı  9 6

                                                                                                                  A u d i ’ n i n  B ü y ü l e y i c i l i ğ i  9 8

                                                                                                                                                                           Te k n i k  V e r i l e r  1 0 0
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H i s s e d e c e ğ i n i z …
Tasarım ile teknolojide bir adım önde olan ve sportifliği ile geleceği gösteren 

Audi A4 Sedan ve Audi A4 Avant modellerini kendiniz yaşayın.
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Audi A4 Sedan | A4 Avant

İ l e r i c i  Ta s a r ı m  –
                                                                                                       ç a r p ı c ı  y ü z e y l e r,  b e l i r g i n  ç i z g i l e r,  ö z g ü n  s t i l .
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 100’den itibaren bulabilirsiniz.

Gücü yansıtan ön görünümü, üç boyutlu Singleframe ve sportif 

şık tasarımıyla Audi A4 Sedan ve Audi A4 Avant modellerinde 

heyecan uyandıran hayranlığı yaşayın.
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Audi A4 Sedan | A4 Avant

Önden arkaya entegre egzoz çıkışları olan kademeli difüzöre varana 

 kadar dinamizm veren belirgin ve çarpıcı görünümün dinamik sinyal 

lambalı opsiyonel LED arka farlar ile tamamlandığı ilerici tasarım.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 100’den itibaren bulabilirsiniz.
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Audi A4 Sedan | A4 Avant

Sedan modeli sportifliği öne çıkaran yeni görünümünün 

ve önden arkaya düz seyreden tavan çizgisinin yanı sıra 

gölge kenarı yumuşak bir şekilde sona eren belirgin ve 

kesintisiz omuz çizgisinin yarattığı özgün tasarımı ile 

bakışları üzerine çekecektir.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 100’den itibaren bulabilirsiniz.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 100’den itibaren bulabilirsiniz.

F a r l a r ı  a ç ı n .
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Audi A4 Sedan | A4 Avant

Geceyi gündüze çevirin.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 100’den itibaren bulabilirsiniz.
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Audi A4 Sedan | A4 Avant

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 100’den itibaren bulabilirsiniz.
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A u d i  M a t r i x  L E D  F a r l a r 
                                                            g ö r ü n  v e  g ö r ü n ü n .

Aydınlatmadaki ilericiliğe örnek olacak opsiyonel

Matrix LED farlar kristal parlaklığı ile uyumlu bir

yol aydınlatması sağlayacaktır.
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Audi A4 Sedan | A4 Avant

D ü ğ m e y e  b a s ı n .
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 100’den itibaren bulabilirsiniz.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 100’den itibaren bulabilirsiniz.

H eye c an ı  y a ş ay ın .
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Bir çok motor, tek prensip. Daha fazla güç, daha az yakıt 

tüketimi. Yeni nesil TFSI ve TDI motorlar. CNG teknolojili 

iki ayrı yakıtla çalışan TFSI motora sahip A4 Avant g-tron’la 

düşük egzoz gazı emisyonu ile güçlü performansın ve 

 neredeyse hiçbir şeyden ödün vermeden sürüş dinamiz-

mi ile verimliliğin tadını çıkarın.

G ü ç l ü  T F S I  v e 
                                                                    T D I  M o t o r l a r 
                                                                    N e f e s  k e s e n  p e r f o r m a n s ,  d a h a  a z  y a k ı t  t ü k e t i m i .
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 100’den itibaren bulabilirsiniz.
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Audi A4 Sedan | A4 Avant

M o d e r n  s ü r ü c ü  a s i s t a n  s i s t e m l e r i 
                                                                                                                  G i d e c e ğ i n i z  y e r e  r a h a t  b i r  ş e k i l d e  u l a ş ı n  v e  y a k ı t t a n  t a s a r r u f  e d i n .

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 100’den itibaren bulabilirsiniz.
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Yeni geliştirilmiş asistan sistemlerin akıllı kombinasyonu daha fazla konfor, ilave 

güvenlik ve daha az yakıt tüketimi sağlamaktadırlar. Opsiyonel olarak örneğin 

öngörücü verimlilik asistanı yolculuğunuz esnasında ileriyi görmenizde yardımcı 

olacak ve böylece % 10’a varan bir yakıt tasarrufu sağlayacaktır. Stop&Go fonk-

siyonlu uyarlanabilir hız sabitleme sistemi ve trafik tıkanıklığı asistanı ağır akan 

trafiklerde sizi rahatlatacak ve direksiyon kullanımını 65 km/h’ye kadar kısmen 

üstlenecektir. Bir sonraki adım kısmi tam otomatik sürüş yönünde olacaktır.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 100’den itibaren bulabilirsiniz.

q u a t t r o 
                                                D i n a m i z m ,  Ç e k i ş  v e  G ü v e n l i k t e k i  a r t ı s ı .

Serilik… Gündelik hayatınızda ve ötesinde. Yollar uzar gider. 

Nereye ve ne zaman gitmek isterseniz. İsteğe bağlı olarak 

sunulan dört tekerlekten çekiş sistemi quattro sayesinde 

artık bu mümkün. Hemen her koşulda üstün çekiş gücü. 

Heyecan verici bir dinamizm. Mahrum kalmak istemeye-

ceğiniz, tutkunu olacağınız yol tutuş özellikleri. Ayrıca, 

Audi A4’te sürekli dört tekerlekten çekişli quattro sistemi 

olan ultra teknolojili quattro da sunulmakta. İhtiyaç du-

yulduğu her an, dört tekerleğin hepsine birden iletilen 

motor gücü. Yüksek sürüş güvenliği, düşük yakıt tüketimi. 
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S a n a l  C o c k p i t .
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 100’den itibaren bulabilirsiniz.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 100’den itibaren bulabilirsiniz.
¹ Head-up ekranların kullanımı polarize güneş gözlüğü ile sınırlıdır.

Audi sanal cockpit’e baktığınızda fonksiyon ve tasarım olarak en 

yüksek düzeyde olan ve daha az tuşlu olmasına karşılık daha 

fazla fonksiyon içeren yüksek çözünürlüklü 12,3 inç  ekranlı 

tam dijital göstergeler ile araç kullanımının geleceğinin açık 

bir şekilde gözler önüne serildiğini anlayacaksınız. Buna ila-

veten istek üzerine Head-up ekran¹ ile sürücü ile ilgili bilgiler 

bir bakışta gözler önünde. Audi A4 modelinizde büyük bir bilgi 

ve multimedya platformu yaşayacaksınız. 

G e r ç e k  b i r   d e n e y i m .
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                                                            M M I  v e 
A u d i  a k ı l l ı  t e l e f o n  a r a y ü z ü ¹ 
K i ş i s e l  v e r i l e r i n i z  e n t e g r e  e d i l i r 

                                                                                                                                                          v e  s e z e r e k  k u l l a n ı l ı r.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 100’den itibaren bulabilirsiniz.

A4_HK_FOSM_Fas77_2017_01.indd   32 13.06.17   13:20



32 | 33

Her şey kontrol altında. Sürücü odaklı ve kişiye özel. Opsiyonel Audi akıllı cep telefonu arayüzü¹ 

ile akıllı cep telefonunuzun gizli dünyası yüksek çözünürlüklü MMI ekranında sürücüye  yönelik 

olarak tam ölçüsünde ve mükemmel parlaklıkta gösterildiğinde her şeye hakim olursunuz. 

Bunun dışında daha fazla multimedya, konfor ve güvenlik için Audi connect hizmetlerini² 

en güncel durumda ve cep telefonu standartı LTE³ sayesinde SIM kartınızla² WLAN-Hotspot² 

 ağını en yüksek veri hızında kullanabileceğinizden kendiniz yaşayarak emin olun. 

¹ Audi akıllı telefon arayüzü ile ilgili yasal bilgilendirmeleri sayfa 111’de bulabilirsiniz.
² Yasal bilgileri ve kullanım bilgilerini sayfa 111’de bulabilirsiniz. 
³ Tam kullanım için LTE kart sözleşmesi olması önşarttır. LTE desteğinin olup olmadığını ve kullanımını lütfen Audi yetkili satıcınızdan öğrenin. 
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 100’den itibaren bulabilirsiniz.

3  b o y u t l u  s e s .
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 100’den itibaren bulabilirsiniz.

C a n l ı  m ü z i k  s e s  t o n u .

Neredeyse konser salonundaki ses tonununu yaşayacaksınız. 3 boyutlu ses tonu 

 sunan Bang & Olufsen ses sistemi müzik keyfinizi yeni bir düzeye çıkaracaktır. Bunu 

sağlayacak olanlar 755 Watt anfigücü ve 19 hoparlördür. Özel olarak A direğine 

 entegre edilmiş bas hoparlörleri ve orta ses tonu hoparlörleri aracınızda sizi büyüleyecek 

bir hassasiyette müziğe doyuracak üç boyutlu bir ses tonu oluşturmaktadırlar. 
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 100’den itibaren bulabilirsiniz.

İ ç  m e k a n  t a s a r ı m ı 
Ye n i l i k ç i  m i m a r i s i ,  m ü k e m m e l  b i r  o r t a m , 

                                                          v e  e t k i l e y i c i  ü s t  d ü z e y  k a l i t e .

Yüksek teknoloji, fonksiyonellik ve tasarım iç mekanda etkileyici bir şekilde uyum 

içerisinde bir araya gelmiştir. İç mekan tasarımı yatay bir görünüm oluşturacak 

tarzda düzenlenmiştir. Mükemmel düzeyde kolaylık ve genişlik, farklı kalitede mal-

zemeler, dokunulduğunda hoşa giden iç mekan kaplamaları ve hassas bir işçilik 

sunulmaktadır. Baş ve omuz yükseklikleri ile diz mesafesi büyük ve ferah bir ortam 

sağlamaktadır. Çeşitli renklerde ayarlanabilen opsiyonel ortam/ambiyans aydınlatma 

paketi ile kendinizi iyi hissedeceğiniz mükemmel bir ortam duygusu  yaşatacaktır. 
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Audi A4 Sedan | A4 Avant

F o n k s i y o n e l  i ç  m e k a n 
E n  y ü k s e k  d ü z e y d e  y a ş a y a c a ğ ı n ı z  v e  h i s s e d e c e ğ i n i z , 

                                                            k o n f o r  d o n a n ı m ı  v e  ç o k  f e r a h  b i r  o r t a m .
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 100’den itibaren bulabilirsiniz.

Audi A4 Avant modelindeki iç mekan konsepti tüm yolcular için 

ferah bir ortam sunulmasından etkileyici bagaj hacmi dahil en 

 ince ayrıntısına varana kadar düşünülmüştür. Opsiyonel olarak 

anahtar aramadan bagaja çabuk ve kolay yük koymak için bagaj 

altına doğru bir ayak hareketinin yeterli olduğu sensör kumandalı 

açılan bagaj kilidi ile birliktedir. 
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A u d i  A 4 : 
                                            G e l i ş i m i  h i s s e d i n .
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 100’den itibaren bulabilirsiniz.
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Audi A4 allroad quattro
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G ö r ü n ü m .
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Audi A4 allroad quattro

İlham verici bir teknoloji. Standartları belirleyen tasarım. 
 Akıllara durgunluk veriyor. Audi A4 dört tekerlekten çekiş 
 sistemi quattro, kendini ifade etmenin hareket eden hali. 
 Hemen  hemen tüm yol şartlarında. Dört tekerlekten çekiş 
 sistemi  quattro. Ayrıca, yüksek konfor ve güvenlik için, 
 opsiyonel  olarak sunulan yenilikçi bilgi/eğlence ve asistan 
 sistemleri.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 107’den itibaren bulabilirsiniz.

A n l a m .
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Audi A4 allroad quattro
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 107’den itibaren bulabilirsiniz.
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Audi A4 allroad quattro

H a f ı z a l a r a  k a z ı n a c a k  b i r  g ö r ü n ü m .
a l l r o a d  q u a t t r o .

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 107’den itibaren bulabilirsiniz.
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Audi A4 allroad quattro

Dışa dönük, fonksiyonel ve kişiye özel. Bir elmas gibi en 
ince ayrıntısına kadar işlenmiş Audi A4 dört tekerlekten 
çekiş sistemi quattro’nun dış tasarımı, bağımsız kişiliğine 
vurgu yapıyor. Yekpare Singleframe gövde ile aynı mat 
selenit gümüş renkte rüzgarlıktan, çarpıcı hava giriş 
menfezlerine ve ön çamurluklar ile kapı marşpiyelerindeki 
allroad amblemine kadar.

E n  i n c e  a y r ı n t ı s ı n a 
k a d a r  M u h t e ş e m .

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 107’den itibaren bulabilirsiniz.
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Audi A4 allroad quattro

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 107’den itibaren bulabilirsiniz.
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Oturun ve derin bir nefes alın. Yanlara doğru genişlemeye odaklanmış bir 
iç mekan tasarımı sayesinde aydınlık ve ferahlığın tadını çıkarın. Örneğin, 
kusursuz bir yanal destek sağlayan opsiyonel spor koltuklar gibi. Opsiyonel 
olarak sunulan 3 kollu tasarımlı çok fonksiyonlu plus ısıtmalı deri direksi-
yon elinizin altında. Sürücünün ihtiyacı olan tüm araç bilgileri göz önünde; 
kusursuz görüntü kalitesine sahip 12.3 inç’lik renkli ekranı ile opsiyonel 
olarak sunulan dijital gösterge paneli Audi sanal cockpit. Kusursuz bir par-
laklık ve zıt renkli. Opsiyonel olarak sunulan 3 boyutlu ses düzenine sahip 
etkileyici Bang & Olufsen ses sistemi ile en yüksek kalitede müzik dinleme 
keyfi.

Y ü k s e k  k a l i t e l i  d o n a n ı m ı  i l e
K e n d i n i z i  ö z e l  h i s s e d i n .

A4_HK_FOSM_Fas77_2017_01.indd   55 17.05.17   14:14



Audi A4 allroad quattro

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 107’den itibaren bulabilirsiniz.
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Yollar uzar gider. Audi A4 allroad quattro standart donanımı Dört tekerden 
çekişli quattro’nun egemenliği altında. Hemen hemen tüm yol şartlarında, 
daha dinamik, daha yüksek çekiş gücüne sahip ve daha zevkli sürüş keyfi. 
Arttırılmış yerden yükseklik sayesinde.

H i ç  b i r  y o l  u z u n  g e l m e z .
H i ç  b i r  y o l  y e t e r i n c e  z o r l a y ı c ı  d e ğ i l d i r.
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B i r  k a l p   a t ı ş ı n d a n
                    ç o k  d a h a  f a z l a s ı .
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 109’dan itibaren bulabilirsiniz.

Audi S4 Sedan | S4 Avant
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S p o r t i f l i ğ i
                                                                                                              g ü n d e m e  g e t i r d i .

Keskinleştirilmiş bir tasarım, geliştirilmiş performans. Spor bir otomobilden beklenen 
 sürüş deneyimi ve dinamizm. Bütün bunlara standart olarak sunulan dört tekerlekten 
 çekiş sistemi quattro da dahildir. Beklentileri sonuna kadar karşılayan ilham verici bir 
 performans. S ile ödüllendirilmiş: Audi S4.
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Y i n e ,  y e n i
y e n i d e n  e ş s i z .

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 109’dan itibaren bulabilirsiniz.

Audi S4 Sedan | S4 Avant
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 109’dan itibaren bulabilirsiniz.

Audi S4 Sedan | S4 Avant
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Klasik bir S. Bir kez daha göz kamaştırıcı. Alüminyum çift panjurlu, 
mat  alacakaranlık grisi S’ye özgü radyatör ızgarası çarpıcı. Alüminyum 
kanatları ile yere daha yakın duran titanyum siyahı renginde çarpıcı 
hava giriş menfezleri. S yazısı olan siyah renkli fren kaliperleri ve spor 
otomobil karakterini yansıtan daha bir çok ayrıntı.

A n l a t m a y a  n e r e d e n  b a ş l a s a k .
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 109’dan itibaren bulabilirsiniz.
¹ Lütfen sayfa 110’daki jantlar ile ilgili özellikleri dikkate alın.

Standart olarak sportif görünüm. Alüminyum görünümlü 
yan dikiz aynaları ile vurgulanmış sportif görünüm. Opsiyo-
nel olarak sunulan 5 kollu V tasarımlı (S tasarım) alümin-
yum alaşımlı döküm jantlar, kontrast gri, kısmen cilalanmış 
ve kırmızı renkli fren kaliperleri. Arkada siyah renkli petek 
şeklinde ızgara ve mat alacakaranlık grisi S’ye özgü rüzgar-
lık. S serisine özel çift çıkışlı krom egzoz çıkışları, aydınlat-
malı kapı marşpiyerleri ve gövdeyle bütün spoyler, sportif 
görünümü etkileyici bir şekilde tamamlıyor.

G ö z l e  g ö r ü l ü r
D i n a m i z m .
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Aracınıza binin, koltuğunuza oturun ve emniyet kemerinizi takın. Üzerinde 
 kabartmalı S logosu bulunan opsiyonel S spor koltuklar. Dinamik sürüş sıra-
sında bile kusursuz yanal destek. Sürücüyü ilgilendiren tüm bilgiler sürekli 
göz önünde. Opsiyonel olarak sunulan, S serisine özel olarak tasarlanmış 
12.3 inç geniş ekranı ile yüksek çözünürlüklü Audi sanal cockpit. Örneğin spor 
sürüş modunda, tam ortada yer alan hız göstergesi. Spor otomobil kavramının 
büyüleyici atmosferinde varılan can alıcı son nokta.

H e r  ş e y
K o n t r o l  a l t ı n d a .

Audi S4 Sedan | S4 Avant
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 109’dan itibaren bulabilirsiniz.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 109’dan itibaren bulabilirsiniz.

Audi S4 Sedan | S4 Avant
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Sıradışı sportif tasarımdan ilham alın. Bir spor otomobilden beklenen 
 bütün performansın tadını çıkarın ve teknolojik yeniliklerin heyecanını 
 yaşayın. Ya da kısacası, Audi S4’ün keyfini sürün.

S t a r t  i l e  b a ş l a y a n 
t u t k u l u  h e y e c a n .
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Dikkat çeken özellikler

Ç e ş i t l i l i k .
D o n a n ı m  o l a n a k l a r ı n ı z a  k ı s a c a  b a k ı n .

Audi A4, yüksek donanım kalitesi ve çeşitliliği ile hayran bırakan olağanüstü bir otomobildir.  

Böyle olduğunu esinlenebileceğiniz birçok başka dikkat çekici özellikler de göstermektedir. 

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 100’den itibaren bulabilirsiniz.

01_ Park asistan paketi¹ (Çevre görüş kameraları, park asistanı dahil Park sistemi plus) park etmeyi kolaylaştırır. 
02_  Yolculuk asistan paketi¹ (Stop&Go fonksiyonu dahil Uyarlanabilir hız sabitleme sistemi, Trafik yoğunluğu asistanı, Öngören verimlilik asistanı, Kameraya dayanan trafik işareti algılaması, Uzun far asistanı, Audi active lane 

asistanı) otoyollar ve karayollarında kumanda edilen asistan sistemler üzerinden desteklenir.
03_ Şehir asistan paketi¹ (ayrıca araçtan güvenli iniş uyarısı, arkadan geçen araç asistanı, Audi side assist, park yardımı plus, geri görüş kamerası) şehir içi trafiğinde daha fazla güvenlik ve konfor sağlar. 
04_ MMI touch fonksiyonlu MMI Navigasyon plus multimedya fonksiyonlarını içerir ve bunların sezerek kullanılmasını sağlar. 
05_ Audi connect² – dijital iletişim ağı yollarda dünya ile temas kurulmasını sağlar. 
06_ Audi connect Acil durum & Servis hizmetleri² – Audi connect araç kontrolü ile çevirimiçi acil durum hizmetleri, arıza yardım desteği, Audi Servis randevu hizmeti ile yolda ve daima güven içerisinde olmanızı sağlar.
07_ Head-up Ekranı³ –Ön cam sanal göstergesi istek üzerine sürücü ile ilgili bilgileri ön camda doğrudan sürücünün görüş alanına yansıtır. 

01 | 02 | 03

Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr 
adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın. Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 111’den itibaren bulabilirsiniz. ¹ Lütfen şunları dikkate alın: Sistemler sadece sistem sınırları dahilinde çalışırlar ve sürücüyü 
desteklerler. Trafikteki sorumluluk ve gerekli dikkat sürücüye aittir. ² Yasal bilgiler ve kullanım talimatlarıyla ilgili bilgiler için sayfa 105’e bakınız. ³ Polarize güneş gözlükleri ile Head-up ekranlarının görüntülenmesi sınırlıdır.
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04

05 | 06 07



Dikkat çeken özellikler

01

01_  İç mekan/Ambiyans aydınlatması. Önceden belirlenen 3 renk kişiye özel rahat bir ortam sağlar.
02_  Amortisörleri ayarlanabilir sportif yürüyen aksam veya konfor yürüyen aksamı. Amortisörlerin 

 dinamizme veya konfora yönelik uyarlanmasını sağlar; Audi drive select üzerinden ayarlanabilir.
03_  Akıllı anahtar ve sensör kumandalı açılan bagaj kilidi ile elektrikli açılan ve kapanan bagaj kapağı.
04_  Panoramik sunroof aydınlık ve ısı yalıtımlı iyi bir iç mekan ortamı sağlar. 
05_  Audi exclusive titan siyahı görünüm paketi ¹ – Dış görünümde ayrıcalıklı siyah görünümler oluşturur.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 100’den itibaren bulabilirsiniz
Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan 
opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için
www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın. 
¹ Bir Audi Sport GmbH sunumudur.
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Audi A4 Avant g-tron

Y e n i l i k ç i  g - t r o n  t e k n o l o j i s i  i l e
                                                                  D ü ş ü k  e m i s y o n  d e ğ e r l e r i .

125 kW’lik 2.0 litre sportif TFSI motora sahip Audi A4 Avant g-tron, günlük kullanım rahatlığı ile düşük 

emisyonlu sürüş keyfini bir arada sunuyor. Otogazlı kulanımda bir depoyla 500 km, benzinli kullanımda 

ise bir depoyla 450 km yol yapabilme¹ özelliği. A4 Avant g-tron, üstüne bir de Audi e-gas²,³ ile birlikte 

kullanıldığında, CO₂ salınımı yapmayan motorlu taşıtlarla ulaşım hedefimize giden yolda kat edilen önemli 

bir kilometre taşıdır. g-tron – Daha da ileri. Kontağı çevirmeden yola çıkmaya hazır.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 106’da bulabilirsiniz. 
Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan 
 opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için 
www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın.
¹ Aracın bir depo yakıtla kat edebileceği azami mesafe ile ilgili olarak belirtilen toplam km değeri, klima kullanı-
mı, dış hava sıcaklığı, ortalama hız, aracın yük/ilave donanım durumu, araçta bulunan jant/lastik ebatları, arazi 
şartları, sürüş tarzı, trafik koşulları gibi harici şartlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
² Audi, Audi e-gas ile üretimi tamamen kendisine ait bir yakıt türü geliştirmiştir. Yenilenebilir enerjiler, su, CO₂ ve 
atık maddelerin bileşiminden elde edilmektedir: Atmosferde bulunan CO₂ yenilikçi bir işlem süreci kullanılarak 
havadan ayrıştırılır ve enerjiyi yakıta ve biometana dönüştüren tesislerde araç yakıtına dönüştürülür.
³ Audi e-gas ile ilgili yasal bilgilere sayfa 111’de bulabilirsiniz.

02

01

01_ 4 adet hafif ve kompakt CNG (otogaz) deposu – toplamda 19 kg CNG (otogaz) depolama kapasitesi ile 
araca yaklaşık 500 km yol yaptırır¹. 02_ g-tron gösterge paneli – yakıt deposu ile CNG (otogaz) deposu 
 doluluk seviyeleri net şekilde gösterilir. Sürücü bilgilendirme sistemi, ilgili görüntüleme modunda tüketim 
 değerlerini ekrana getirir.
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Donanımlar | A4 design | Audi design selection

A 4  d e s i g n  v e 
A u d i  d e s i g n  s e l e c t i o n 
i l e  d a h a  d a
                                                                  o l a ğ a n ü s t ü d ü r.

Bir Audi A4 modelinde özel fikirleriniz için yeterli alan bulunmaktadır. A4 design donanımı ile örneğin kişi-

liğinizi yansıtan özgün görünümler yaratabilirsiniz. Olağanüstü bir aracı daha da olağanüstü yapabilirsiniz. 

Bu özel şıklık iç mekanda özel malzemeler ve renkler ile ilgili estetik bir seçenek sunan Audi design selection 

ile sağlanır. Seçilen dekoratif aksesuarlar tasarımcılarımız tarafından göz alıcı kontrast dikişleri olan en 

 kaliteli deri koltuklar ile bir araya getirilmiştir. 

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 100’den itibaren bulabilirsiniz.
Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. 
Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın.
¹ Lütfen sayfa 110’daki jantlar ile ilgili özellikleri dikkate alın.
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01_ A4 design donanımı ayrıca 10 kollu kristal tasarımlı alüminyum alaşımlı döküm 
jantlar, Mat titan siyah arka difüzör ve kapı kollarında krom kaplamalı aksesuarlar 
ile birliktedir ve iç mekanda dikkat çeken görünümler oluşturur. 02_ Audi design 
 selection donanımı ayrıca koltuk döşemeleri opsiyonel olarak Sedir kahverengi silk 
nappa deri, kaya gri veya atlas beji ile kontrast dikişli ve biyeli olarak, Çok fonksiyonlu 
ve krom aksesuarlı 3 kollu deri direksiyon ile doğal gri meşe ahşabı opsiyonel dekoratif 
aksesuarlardan oluşur. 03_ Audi design selection granit gri kontrast dikişli sedir 
kahve suni deri iç mekan aksesuarları, siyah orta konsol ve kısmen parlatılmış¹ 10 kollu 
dinamik tasarımlı alüminyum alaşımlı döküm  jantları kapsar. 
Dikkat çeken özellikler ile ilgili daha fazlası için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin.

01

02

03
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Donanımlar | A4 sport | S line Spor paket

A 4  s p o r t  v e  S  l i n e  s p o r  p a k e t i  i l e  d a h a  d a

 s p o r t i f t i r .
Audi A4 modelinizin atak görünümünü etkileyici şekilde öne çıkaran ve daha ilk bakışta güçlü 

 performansını belli eden A4 sport donanım seçeneğinin ayrıntıları ile sportif yanınızı yansıtın. 

 Aracın sportif karakterini daha da öne çıkaran S line spor paketi daha fazla dikkat çekici özellikten 

oluşmaktadır. 

01_ S line spor paketi ayrıca sırtlıklarında S baskısı olan ön spor koltuklar, rotor gri ya da opsiyonel olarak siyah silk nappa deri S line koltuk döşemeleri, iç mekanda siyah ön panel ve tavan döşemesi, 
çok fonksiyonlu plus 3 kollu S line spor deri direksiyon, parlatılmış alüminyum dekoratif aksesuarlar ile paslanmaz çelik pedal takımı ve ayak desteğini kapsamaktadır. 02_ S line spor paketi 5 çift 
kollu yıldız tasarımlı (S tasarımı) alüminyum alaşımlı döküm jantlar içermektedir. 03_ A4 sport donanımında ayrıca 5 kollu Y tasarımlı alüminyum alaşımlı döküm jantlar, mat alacakaranlık gri rad-
yatör koruma  panjuru, mat titan siyah yan hava giriş ızgaraları ve iç mekandaki diğer birçok farklı görünümden oluşmaktadır.
Dikkat çeken özellikler ile ilgili daha fazlası için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin.

01

02

Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır.
Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın. 
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03

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 100’den itibaren bulabilirsiniz. 
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Donanımlar | S line Dış görünüm paket

02

03

01
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S  l i n e  d ı ş  g ö r ü n ü m  p a k e t i  i l e  d a h a  d a

 ö z g ü n d ü r .
Audi A4 modelinizin sportif karakterini sadece öne çıkarmayın, aynı zamanda daha da arttırın. 

S line dış görünüm paketi ile modelinizin dinamik çizgisine daha da coşturacak bir görünüm katın 

ve olağanüstü ayrıntılarla çok özel görünümler kazandırın. 

01_ Araç renginde yan marşpiye çıtaları 02_ Alüminyum aksesuarları ve aydınlatmalı 
S  yazılı eşik çıtaları. 03_ Mat alacakaranlık gri  difüzör ile arka tamponda petek 
şeklindeki aksesuarı 04_ Mat alüminyum gümüş çubukları olan mat  alacakaranlık 
grisi radyatör koruma panjuru ile yanlarda mat alüminyum gümüş aksesuarlı mat  
titan  siyah yan hava  giriş ızgaraları. 
Dikkat çeken özellikler ile ilgili daha fazlası için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin.

04

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 100’den itibaren bulabilirsiniz. 

Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. 
Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın. 
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Donanımlar | S line black paketi

A u d i  A 4  S  l i n e  b l a c k 
p a k e t i  i l e .
                                                                                                                                                                                                     D a h a  d a  e ş s i z d i r .

Sıradışı olmayı en güzel şekliyle deneyimleyin: Daha ilk bakışta diğerlerinden kolaylıkla ayırt

edilebilen sıradışı ayrıntılarla donatılmış olan ve A4’ünüzün performansını eşsiz bir şekilde

dışarıya yansıtan Audi A4 S serisi black paketi. 

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 100’den itibaren bulabilirsiniz. 
Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. 
Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın. 
¹ Bir Audi Sport GmbH sunumudur. ² Lütfen sayfa 110’daki jantlar ile ilgili teknik özellikleri dikkate alınız.
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01_ S line Dış Görünüm paketi – isteğe bağlı olarak ayrıcaklı araç boyası renklerinden quantum grisi, çepeçevre 
Audi exclusive¹ titan siyahı görünüm paketi, siyah dış ayna yuvaları, siyah yan eşikler, Audi halkaları olan tasarım 
film ve Opsiyonel olarak koyu renkli cam dahil ön kapı pencereleri için akustik cam ile birliktedir. 02_ S line 
Spor paketi çepeçevre kapsamları, Ekspress kırmızı kontrast dikişli Deri/Suni deri siyah kombinasyonlu Ön spor 
koltuklar, alt tarafı düzleştirilmiş ekspress kırmızı kontrast dikişli 3 kol tasarımlı çok fonksiyonlu plus S line deri 
direksiyon, Piyano siyahı dekoratif aksesuarlar, opsiyonel olarak ayrıcalıklı Atlas karbon dekoratif aksesuarlar, 
 ekspress kırmızı kontrast dikişlli Suni deri kullanım elemanları, Paslanmaz çelik pedallar ve ayak desteği ile 
 birliktedir. 03_ İlave olarak Sedan için siyah sportif arka spoyler 04_ 10 Y kollu tasarımlı 18 inç alüminyum 
alaşımlı döküm Audi spor jantlar, parlak siyah, parlatılmış¹, ², opsiyonel olarak kırmızı renkli fren kaliperleri
Dikkat çeken özellikler ile ilgili daha fazlası için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin.

03

04

02



Donanımlar | Audi exclusive

01

01_ Deri donanımı Audi Exclusive Silk nappa deri ön spor koltuklar Konyak kahve/Siyah, Gelişmiş deri donanımı Audi Exclusive Konyak kahverengi/Siyah. Konyak kahve/Siyah kontrast dikişleri konyak kahve Audi exclusive deri kullanım 
elemanları, Audi exclusive piyano siyahı dekoratif aksesuarlar, siyah Alcantara deri kapı aksesuarları, biyeleri ve dikişleri konyak kahverengi fitilli siyah Audi exclusive paspaslardan oluşur.  
02_ Sedefli Sprint mavi Audi exclusive kişiye özel renginde olan Audi A4 Avant, Audi Sport parlatılmış¹ 10 V kollu tasarımlı alüminyum alaşımlı döküm jantları ile Audi exclusive titan siyah görünüm paketini içerir.

Audi exclusive opsiyonel olarak alınabilir Bir Audi Sport GmbH sunumudur. Standart ve opsiyonel donanımlar hakkında daha fazla bilgi almak için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın. 
¹ Lütfen sayfa 110’daki jantlar ile ilgili özellikleri dikkate alın.
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A u d i  e x c l u s i v e
                                                                  i l e  d a h a  d a  e ş s i z d i r .

Audi exclusive seçilmiş dekorları, renkli derisi ve büyük renk sunumundan kişiye 

özel rengi ile Audi A4 modelinizden tam da arzu ettiğiniz gibi sizin kadar eşsiz ve 

benzersiz bir otomobil yaratın.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 100’den itibaren bulabilirsiniz.

02
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Donanımlar | Renkler
02 03 04 05 06 07 08

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 100’den itibaren bulabilirsiniz.
Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr 
adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın. ¹ Bir Audi Sport GmbH sunumudur.

01
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09 10

Ç a r p ı c ı  g ö r ü n ü m .
Kişiliğinize en iyi uyan rengi seçin. Ayrıca boyasının mükemmel kalitesine 

 güvenin, zira Audi otomobilinizin sadece parlak bir görünümü olması için 

 değil, aynı zamanda çarpıcı bir görünüm ve ömür boyu çevrenin etkilerinden 

ve aşınmalardan korunması için aracınız boyanmaktadır. 

01_ Metalik Argus kahverengi 02_ Metalik Gotland yeşili 03_ Metalik Matador kırmızı  
04_ Metalik Tango kırmızı 05_ Metalik Manhattan grisi 06_ Sedefli Daytona gri  
07_ Metalik Flöret gümüş 08_ Metalik Ayışığı mavisi 09_ Metalik Scuba mavi  
10_ Audi exclusive özel renklerden Sedefli Sprint mavi seçilebilir.¹ 
Renklerle ilgili daha fazlası için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin.



Donanımlar | Jantlar

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 100’den itibaren bulabilirsiniz.
Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini 
ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın. ¹ Bir Audi Sport GmbH sunumudur. ² Lütfen sayfa 110’daki jantlar ile ilgili özellikleri dikkate alın. ³ Sadece S line black paketi ile birlikte alınabilir. 19 inç A4 Avant allroad quattro için alınabilir.
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Ç a r p ı c ı  g ö r ü n ü m .
Audi jantları ile kişisel tarzınızı ve Audi A4 modelinizin karakterini öne çıkarın. Yollarda 

baktıkça güzel duygular yaşamak için sevdiğiniz tasarım ile otomobilinize çok güçlü 

bir görünüm kazandırın. Audi jantları özel test yöntemlerinden geçerler, çok iyi kontrol 

edilirler ve en yüksek düzeyde kaliteye sahiptirler. 

01_ 5 V kol pervane tasarımlı 19 inç Alüminyum alaşımlı döküm Audi spor jantlar Mat titan, parlatılmış¹, ² 02_ 10 kollu kristal tasarımlı 17 inç Alüminyum alaşımlı döküm jantlar 
03_ 10 kollu V tasarımlı 19 inç Alüminyum alaşımlı döküm Audi spor jantlar¹ 04_ 5 kollu dinamik tasarımlı 18˝ Alüminyum döküm Audi Spor jantlar, parlatılmışt¹, ² 
05_ 5 çift kollu yıldız tasarımlı (S tasarım) 18 inç Alüminyum alaşımlı döküm jantlar 06_ 5 çift kollu tasarımlı 18 inç Alüminyum alaşımlı döküm jantlar, kontrast gri, kısmen parlatılmış² 
07_ 10 Y kol tasarımlı 18 inç Alüminyum alaşımlı döküm Audi spor jantlar parlak siyah, parlatılmış¹, ² 08_ 5 kol pilon tasarımlı 18 inç Alüminyum alaşımlı döküm Audi spor  jantlar mat 
siyah, parlatılmış¹, ² Jantlarla ilgili daha fazlası için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin.
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Donanımlar | Koltuk döşemeleri

K u m a ş  v e  D e r i  D o n a n ı m l a r ı  i l e

Y ü k s e k  K a l i t e d e .

Siyah konsept kumaş Milano siyah perfore deriSilk nappa Atlas beji deri
Kontrast dikişli ve granit gri şeritli

Audi exclusive Donanımları
Bir Audi Sport GmbH sunumudur.

Ön spor koltuklar Silk nappa Sedir  kahverengi 
 deri; opsiyonel olarak sunulan koltuk bel  desteği 
ile masaj fonksiyonu ve pnömatik olarak ayarlana-
bilir. Örneğin resimde 
Audi design  selection gösterilmektedir.

Audi’nizde size özel yerinizi alın. Ön ve arka koltuklarda farklı kalitede malzemeler ve 

1. sınıf işçilik ile ayrıcalıklı konforu hissedin. Hangi koltuk döşemesine karar verirseniz 

 verin doğru tarzda oturacağınızdan emin olabilirsiniz.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 100’den itibaren bulabilirsiniz.
Koltuk döşemeleri ile ilgili daha fazlası için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin.
Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. 
Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın.
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Silk nappa siyah deri
Kontrast dikişli

Siyah-Kırmızı System kumaş Deri/Suni deri nougat kahverengi Alcantara/Rotor gri deri kombinasyonu ile
Kontrast dikişli

Spor ön koltuklar Silk nappa Rotor gri  deri, opsi-
yonel olarak sunulan koltuk bel desteği ile masaj 
fonksiyonu ve pnömatik olarak ayarlanabilir. Örne-
ğin resimde S line Spor paket gösterilmektedir.
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Donanımlar | Dekoratif Aksesuarlar

D e k o r a t i f  A k s e s u a r l a r  i l e  d a h a  d a

M ü k e m m e l d i r .
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Ayrıcalıklı ambiyans bir tarz meselesidir. O da en ince ayrıntısına kadar sizin 

mükemmelleştirebileceğiniz kendi tarzınızdır. Farklı kalitede Audi dekoratif 

aksesuarları ile hissedebileceğiniz görünümler yaratın. Seçilmiş materyaller 

karşısında büyüleneceksiniz. Çok yüksek kaliteli ahşaplar, karbon kaplama, 

piyano siyahı veya alüminyum dekorlardan tamamen kişisel zevkinize uygun 

kombinasyonlar oluşturun. 

Audi exclusive ahşap 
dekoratif aksesuarlar
Bir Audi Sport GmbH sunumudur.

Audi exclusive özel renkli 
Dekoratif aksesuarlar
Bir Audi Sport GmbH sunumudur.

Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. 
Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın.
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Audi Orijinal Akseuarları

Y a ş a m ı n ı z  k a d a r  s i z e  ö z e l .
Audi orjinal aksesuarları size kalite sözümüzü her gün yeniden kanıtlayan ürünler 

ile Audi A4 modelinize bazı ilave görünümler kazandırmak için çok sayıda olanak 

sunmaktadır. Büyüleyici tasarımı ve yüksek fonksiyonelliği ile kendini belli eden 

tam uygun çözümlerimizden yararlanın. Audi yetkili satıcınızdan bu ve diğer dikkat 

çekici özellikler hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

01_ Audi A4 Avant ve Audi A4 allroad quattro bagaj ayırma ızgarası. Herhangi bir delik olmadan arka koltukların arkasına kolayca takılabilir. 
02_ Kilitlenebilir ve rahatça her iki taraftan açılabilir yeni Audi tasarımındaki kayak ve eşya kutuları. 300 l, 360 l ve 405 l hacimlerinde alınabilir. 
03_ Mobil Audi multimedya sistemi 10,1 inç dokunmatik ekranı ile mükemmel görüntü kalitesinde en iyi eğlenceyi yaşayacağınıza söz verir.
04_ Farklı kalitede karbondan olan yan aynalar ayrıcalıklı bir görünüm oluşturur ve buna ilaveten ağırlıktan kazandırır.
05_  Audi youngster plus gelişmiş çocuk koltuğu 15 kg üzeri çocuklar için uygundur. Akıllı kemeri, sırt yüksekliği ve genişliği ayarlanabilirdir. 22 kg üzeri çocuk-

lar için birkaç basit adımda yükseltici olarak kullanılabilir.
06_ 8,5 J × 19 boyutlarındaki alüminyum alaşımlı döküm jantlar 5 kollu sidus tasarımı ile dinamik bir görünüm sağlamaktadır.

01 02

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 100’den itibaren bulabilirsiniz.

Daha detaylı bilgileri Audi Orijinal Ak-
sesuarlar kataloğundan, www. audi.
com.tr sitesinden ve Audi Yetkili Satı-
cısı’ndan edinebilirsiniz.

Audi Orijinal Aksesuarları
2 017  //  2 01 8  K a t a l o ğ u

Rezer vasyon şar tı  aranmıyor:  Audi  Or i j inal Ak sesuarlar ı  i le kamp yapm anın tadına var ın.

Hepsi bir  arada:  B is ik let taşıy ıc ı  lardan jantlar a kadar tüm ak sesuar f ik i r ler i .

Otur oğlum!:  Köp ekler imiz neden Audi ’mizi  kul lanmak ister k i?
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03 04



Audi A4 Dünyasını keşfedin. Daha fazla bilgi, 
daha fazla donanım, daha fazla seçkin özellikler için 
www.audi.com.tr adresini ziyaret edin.

A u d i  A 4 ’ ü n  B ü y ü l e y i c i l i ğ i .
                                                                                  V e  D a h a  f a z l a s ı  i n t e r n e t  s i t e m i z d e .

Akıllı cep telefonunuz ve 
 tabletiniz ile bu QR kodunu 
tarayın ve A4 dünyasını 
 keşfedin. Cep telefonu sözleş-
mesi doğrultusunda bağlantı 
masrafı alınabilir.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 100’den itibaren bulabilirsiniz.

Audi’nin Büyüleyiciliği
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Teknik Veriler

Model Audi A4 1.4 TFSI 

(110 kW)

Audi A4 2.0 TFSI

(185 kW)

Audi A4 2.0 TFSI quattro

(185 kW)

Audi A4 2.0 TDI

(90 kW)¹

Motor yapı tarzı Benzin direkt püskürtme sistemli 

egzoz turbo şarjlı benzinli 

4 silindir sıralı motor

Benzin direkt püskürtme sistemi, 

egzoz turboşarj ve Audi valvelift 

sistemi olan benzinli 4 silindir sıralı motor

Benzin direkt püskürtme sistemi, 

egzoz turboşarj ve Audi valvelift 

sistemi olan benzinli 4 silindir sıralı motor

Benzin direkt püskürtme sistemi, 

egzoz turboşarj ve Audi valvelift sistemi 

olan benzinli 4 silindir sıralı motor

Motor hacmi cm³ (silindir baş. valf) 1.395 (4) 1.984 (4) 1.984 (4) 1.968 (4)

Azami güç² kW, d/d’de¯¹ 110/5.000–6.000 185/5.000–6.000 185/5.000–6.000 90/3.500–4.000

Azami tork Nm, d/d’de¯¹ 250/1.500–3.500 370/1.600–4.500 370/1.600–4.500 270/1.500–3.000

Kuvvet iletimi

Çekiş türü Önden çekişli Önden çekişli Kalıcı olarak sürekli dört tekerden çekişli quattro Önden çekişli

Şanzıman türü 6-İleri vitesli manuel şanzıman

[7-ileri vitesli S tronic]

[7-İleri vitesli S tronic] 6-İleri vitesli manuel şanzıman

[7-İleri vitesli S tronic]

6-İleri vitesli manuel şanzıman

[7-İleri vitesli S tronic]

Ağırlık/hacim Sedan Avant Sedan Avant Sedan Avant Sedan Avant

Yüksüz ağırlık³ kg 1.395 [1.450] 1.445 [1.490] [1.530] [1.585] 1.590 [1.605] 1.625 [1.650] 1.505 [1.540] 1.550 [1.600]

İzin verilen yüklü ağırlık kg 1.890 [1.945] 1.960 [2.005] [2.025] [2.100] 2.085 [2.100] 2.140 [2.165] 2.030 [2.065] 2.095 [2.145]

İzin verl. tavan yükü/röm. bağl. yükü kg 90/80 [90/80] 90/80 [90/80] [90/80] [90/80] 90/80 [90/80] 90/80 [90/80] 90/80 [90/80] 90/80 [90/80]

İzin verilen azami römork yükü⁴ kg

Frensiz

12 % eğimde

8 % eğimde

690 [720]

1.400 [1.500]

1.600 [1.700]

720 [740]

1.400 [1.500]

1.600 [1.700]

[750]

[1.700]

[1.900]

[750]

[1.700]

[1.900]

750 [750]

1.700 [1.700]

1.900 [1.900]

750 [750]

1.700 [1.700]

1.900 [1.900]

750 [750]

1.300 [1.500]

1.500 [1.700]

750 [750]

1.300 [1.500]

1.500 [1.700]

Depo hacmi yaklaşık l 54 [54] 54 [54] [54] [54] 58 [58] 58 [58] 40 (54)⁵/AdBlue®¹ Deposu: 12

Sürüş perfor./Yakıt tüketimi⁶

Azami hız km/h 210⁷ [210]⁷ 210⁷ [210]⁷ [250]⁷ [250]⁷ 250⁷ [250]⁷ 250⁷ [250]⁷ 205 [204] 200 [198]

 0–100 km/h arası hızlanma s 8,7 [8,5] 9,0 [8,9] [6,3] [6,5] 6,0 [5,8] 6,1 [6,0] 10,5 [10,2] 10,9 [10,6]

Yakıt cinsi Kükürtsüz Süper 95⁸ oktan Kükürtsüz Süper 95⁸ oktan Kükürtsüz Süper 95⁸ oktan Kükürtsüz Dizel⁹

Yakıt tüketimi¹⁰, ¹¹ l/100 km

Şehir içi 

Şehir dışı

Ortalama

7,0–6,6¹²  [7,1–6,4¹²]

4,8–4,3¹²  [4,7–4,1¹²]

5,5–5,1¹²  [5,6–4,9¹²]

7,3–6,8¹²  [7,2–6,7¹²]

5,0–4,5¹²  [4,8–4,3¹²]

5,8–5,3¹²  [5,7–5,2¹²]

[7,5–7,4] 

[5,2–4,9]

[6,0–5,8]

[7,6–7,5]

[5,3–5,1]

[6,1–6,0]

8,3–8,1 [7,9–7,8]

5,5–5,3 [5,6–5,4]

6,5–6,3 [6,5–6,3]

8,5–8,3 [8,0–7,9]

5,7–5,4 [5,8–5,6]

6,7–6,5 [6,6–6,5]

4,9–4,4¹²  [5,1–4,7¹²]

3,8–3,3¹²  [3,9–3,5¹²]

4,2–3,7¹² [4,3–3,9¹²]

5,0–4,6¹²  [5,2–4,8¹²]

4,0–3,5¹²  [4,0–3,6¹²]

4,3–3,9¹²  [4,4–4,0¹²]

 CO₂ emisyonu¹⁰, ¹¹ g/km   

Ortalama 131–119¹² [129–114¹²] 139–124¹² [131–119¹²] [137–132] [139–135] 149–143 [146–142] 153–147 [150–146] 110–97¹²  [112–101¹²] 115–102¹² [115–104¹²]

Egzoz normu EU6 [EU6] EU6 [EU6] [EU6] [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6]

[ ] S tronic/tiptronic otomatik şanzıman için bilgiler. ¹ ile ¹⁶ arası açıklamalar sayfa 110’dadır.
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Model Audi A4 2.0 TDI

(110 kW)¹

Audi A4 2.0 TDI quattro

(110 kW)¹

Audi A4 2.0 TDI quattro

(120 kW)¹

Audi A4 2.0 TDI

(140 kW)¹

Motor yapı tarzı Common Rail püskürtme sistemi 

ve egzoz turboşarj olan 

4 silindir sıralı dizel motor

Common Rail püskürtme sistemi 

ve egzoz turboşarj olan 

4 silindir sıralı dizel motor

Common Rail püskürtme sistemi 

ve egzoz turboşarj olan 

4 silindir sıralı dizel motor

Common Rail püskürtme sistemi 

ve egzoz turboşarj olan 

4 silindir sıralı dizel motor

Motor hacmi cm³ (Silindir başına valf) 1.968 (4) 1.968 (4) 1.968 (4) 1.968 (4)

Azami güç² kW, d/d’de¯¹ 110/3.250–4.200 110/3.250–4.200 120/3.000–4.200 140/3.800–4.200

Azami tork Nm, d/d’de¯¹ 320/1.500–3.250 320/1.500–3.250 400/1.750–2.750 400/1.750–3.000

Kuvvet iletimi

Çekiş türü Önden çekişli Kalıcı olarak sürekli dört tekerden çekişli quattro Sürekli dört tekerden çekişli quattro Önden çekişli

Şanzıman türü 6-İleri vitesli manuel şanzıman

[7-İleri vitesli S tronic]

6-İleri vitesli manuel şanzıman [7-İleri vitesli S tronic] 6-İleri vitesli manuel şanzıman

[7-İleri vitesli S tronic]

Ağırlık/hacim Sedan Avant Sedan Avant Sedan Avant Sedan Avant

Yüksüz ağırlık³ kg 1.505 [1.540] 1.550 [1.600] 1.615 1.660 [1.650] [1.690] 1.525 [1.555] 1.590  [1.605]

İzin verilen yüklü ağırlık kg 2.030 [2.065] 2.095 [2.145] 2.125 2.190 [2.160] [2.220] 2.045 [2.075] 2.130 [2.145]

İzin verl. tavan yükü/röm. bağl. yükü kg 90/80 [90/80] 90/80 [90/80] 90/80 90/80 [90/80] [90/80] 90/80 [90/80] 90/80 [90/80]

İzin verilen azami römork yükü⁴ kg

Frensiz

12 % eğimde

8 % eğimde

750 [750]

1.700 [1.700]

1.900 [1.900]

750 [750]

1.700 [1.700]

1.900 [1.900]

750

1.800

2.000

750

1.800

2.000

[750]

[1.800]

[2.000]

[750]

[1.800]

[2.000]

750 [750]

1.700 [1.700] 

1.900 [1.900]

750 [750]

1.700 [1.700]

1.900 [1.900]

Depo hacmi yaklaşık l 40 (54)⁵/AdBlue¹ Deposu: 12 58/AdBlue¹ Deposu: 12 58/AdBlue¹ Deposu: 12 40 (54)⁵/AdBlue¹ Deposu: 12

Sürüş perfor./Yakıt tüketimi⁶

Azami hız km/h 221 [219] 215 [213] 219 214 [223] [218] 240 [237] 235 [231]

 0–100 km/h arası hızlanma s 8,9 [8,7] 9,2 [9,0] 8,8 9,1 [7,8] [8,0] 7,7 [7,7] 7,9 [7,9]

Yakıt cinsi Kükürtsüz Dizel⁹ Kükürtsüz Dizel⁹ Kükürtsüz Dizel⁹ Kükürtsüz Dizel⁹ 

Yakıt tüketimi¹⁰, ¹¹ l/100 km

Şehir içi 

Şehir dışı

ortalma

5,0–4,6  [5,1–4,8]

3,9–3,4  [3,9–3,6]

4,2–3,8  [4,3–4,0]

5,1–4,8 [5,2–4,9]

4,0–3,6 [4,0–3,7]

4,3–4,0 [4,4–4,1]

5,1–5,0

3,9–3,7

4,3–4,2

5,3–5,1

4,1–3,8

4,5–4,3

[5,3–5,1]

[4,3–3,9]

[4,6–4,3]

[5,4–5,1]

[4,4–4,0]

[4,7–4,4]

5,4–5,1  [5,0–4,8]

4,1–3,8  [3,9–3,7]

4,5–4,3  [4,3–4,1]

5,4–5,1  [5,0–4,9]

4,1–3,9  [4,1–3,8]

4,6–4,4  [4,4–4,2]

 CO₂-Emisyonu¹⁰, ¹¹ g/km   

ortalama 111–99 [112–104] 116–104 [115–106] 113–109 118–112 [121–113] [123–115] 118–111 [113–107] 121–114 [116–109]

Egzoz normu EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 EU6 [EU6] [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6]
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Teknik Veriler

Model Audi A4 2.0 TDI quattro

(140 kW)¹

Audi A4 2.0 TDI quattro

(140 kW)¹

Audi A4 3.0 TDI

(160 kW)¹

Audi A4 3.0 TDI quattro

(160 kW)¹

Motor yapı tarzı Common Rail püskürtme sistemi 

ve egzoz turboşarj olan 

4 silindir sıralı dizel motor

Common Rail püskürtme sistemi 

ve egzoz turboşarj olan 

4 silindir sıralı dizel motor

Common Rail püskürtme sistemi 

ve egzoz turboşarj olan 

V6 silindir dizel motor

Common Rail püskürtme sistemi 

ve egzoz turboşarj olan 

V6 silindir dizel motor

Motor hacmi cm³ (silindir baş. valf) 1.968 (4) 1.968 (4) 2.967 (4) 2.967 (4)

Azami güç² kW, d/d’de¯¹ 140/3.800–4.200 140/3.800–4.200 160/4.000–5.000 160/4.000–5.000

Azami tork Nm, d/d’de¯¹ 400/1.750–3.000 400/1.750–3.000 400/1.250–3.750 400/1.250–3.750

Kuvvet iletimi

Çekiş türü Sürekli dört tekerden çekişli quattro Kalıcı olarak sürekli dört tekerden çekişli quattro Önden çekişli Sürekli dört tekerden çekişli quattro

Şanzıman türü [7-ileri vitesli S tronic] 6-İleri vitesli manuel şanzıman [7-İleri vitesli S tronic] [7-İleri vitesli S tronic]

Ağırlık/hacim Sedan Avant Sedan Avant Sedan Avant Sedan Avant

Yüksüz ağırlık³ kg [1.650] [1.690] 1.615 1.665 [1.615] [1.670] [1.695] [1.735]

İzin verilen yüklü ağırlık kg [2.160] [2.220] 2.125 2.195 [2.110] [2.185] [2.190] [2.250]

İzin ver. tavan yükü/röm. bağl. yükü kg [90/80] [90/80] 90/80 90/80 [90/80] [90/80] [90/80] [90/80]

İzin verilen azami römork yükü⁴ kg

Frensiz

12 % eğimde

8 % eğimde

[750]

[1.800]

[2.000]

[750]

[1.800]

[2.000]

750

1.800

2.000

750

1.800

2.000

[750]

[1.700]

[1.900]

[750]

[1.700]

[1.900]

[750]

[1.800]

[2.000]

[750]

[1.800]

[2.000]

Depo hacmi yaklaşık l 58/AdBlue¹ Deposu: 12 58/AdBlue¹ Deposu: 12 54/AdBlue¹ Deposu: 12 58/AdBlue¹ Deposu: 12

Sürüş perfor./Yakıt tüketimi⁶

Azami hız km/h [235] [230] 236 230 [250]⁷ [245] [250]⁷ [245]

 0–100 km/h arası hızlanma s [7,2] [7,4] 7,2 7,5 [6,6] [6,7] [6,3] [6,4]

Yakıt cinsi Kükürtsüz Dizel⁹ Kükürtsüz Dizel⁹ Kükürtsüz Dizel⁹ Kükürtsüz Dizel⁹ 

Yakıt tüketimi¹⁰, ¹¹ l/100 km

Şehir içi 

Şehir dışı

Ortalama

[5,3–5,1]

[4,3–4,0]

[4,6–4,4]

[5,4–5,2]

[4,4–4,1]

[4,7–4,5]

5,4–5,3

4,2–4,0

4,6–4,5

5,6–5,4

4,3–4,1

4,8–4,6

[4,9–4,8]

[4,3–4,0]

[4,5–4,2]

[5,0–4,9]

[4,5–4,1]

[4,6–4,4]

[5,1–4,9]

[4,7–4,4]

[4,8–4,6]

[5,2–5,0]

[4,8–4,4]

[4,9–4,7]

 CO₂ emisyonu¹⁰, ¹¹ g/km   

Ortalama [121–114] [123–116] 119–116 124–119 [117–109] [121–114] [127–119] [129–123]

Egzoz normu [EU6] [EU6] EU6 EU6 [EU6] [EU6] [EU6] [EU6]

[ ] S tronic/tiptronic otomatik şanzıman için bilgiler. ¹ ile ¹⁶ arası açıklamalar sayfa 110’dadır.
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Model Audi A4 3.0 TDI quattro

(200 kW)¹

Motor yapı tarzı Common Rail püskürtme sistemi 

ve egzoz turboşarj olan 

V6 silindir dizel motor

Motor hacmi cm³ (silindir baş. valf) 2.967 (4)

Azami güç² kW, d/d’de¯¹ 200/3.250–4.250

Azami tork Nm, d/d’de¯¹ 600/1.500–3.000

Kuvvet iletimi

Çekiş türü Sürekli dört tekerden çekişli quattro

Şanzıman türü [8-İleri vitesli tiptronic]

Ağırlık/hacim Sedan Avant

Yüksüz ağırlık³ kg [1.735] [1.770]

İzin verilen yüklü ağırlık kg [2.230] [2.285]

İzin ver. tavan yükü/röm. bağl. yükü kg [90/80] [90/80]

İzin verilen azami römork yükü⁴ kg

frensiz

12 % eğimde

8 % eğimde

[750]  

[1.900]

[2.100]

[750]

[1.900]

[2.100]

Depo hacmi yaklaşık l 58/AdBlue¹ Deposu: 12

Sürüş perfor./Yakıt tüketimi⁶

Maksimum hız km/h [250]⁷ [250]⁷

 0–100 km/h arası hızlanma s [5,3] [5,4]

Yakıt cinsi Kükürtsüz Dizel⁹

Yakıt tüketimi¹⁰, ¹¹ l/100 km

Şehir içi 

Şehir dışı

Ortalama

[5,6–5,4]

[4,9–4,6]

[5,2–4,9]

[5,8–5,6]

[5,1–4,8]

[5,4–5,1]

 CO₂-emisyonu¹⁰, ¹¹ g/km   

Ortalama [137–129] [142–134]

Egzoz normu [EU6] [EU6]
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Teknik Veriler

Model Audi A4 2.0 TFSI ultra

(140 kW)

Audi A4 2.0 TDI ultra

(110 kW)¹

Audi A4 2.0 TDI ultra

(140 kW)¹

Motor yapı tarzı Benzin direkt püskürtme sistemi, 

egzoz turboşarj ve Audi valvelift sistemi olan 

 benzinli 4 silindir sıralı motor

Common Rail püskürtme sistemi 

ve egzoz turboşarj olan 

4 silindir sıralı dizel motor

Common Rail püskürtme sistemi 

ve egzoz turboşarj olan 

4 silindir sıralı dizel motor

Motor hacmi cm³ (silindir baş. valf) 1.984 (4) 1.968 (4) 1.968 (4)

Azami güç² kW, d/d’de¯¹ 140/4.200–6.000 110/3.250–4.200 140/3.800–4.200

Azami tork Nm, d/d’de¯¹ 320/1.450–4.200 320/1.500–3.250 400/1.750–3.000

Kuvvet iletimi

Çekiş türü Önden çekişli Önden çekişli Önden çekişli

Şanzıman türü 6-İleri vitesli manuel şanzıman

[7-İleri vitesli S tronic]

6-İleri vitesli manuel şanzıman

[7-İleri vitesli S tronic]

6-İleri vitesli manuel şanzıman

[7-İleri vitesli S tronic]

Ağırlık/hacim Sedan Avant Sedan Avant Sedan Avant

Yüksüz ağırlık³ kg 1.455 [1.480] 1.510 [1.535] 1.505 [1.545] 1.555 [1.600] 1.505 [1.545] 1.575 [1.605]

İzin verilen yüklü ağırlık kg 1.960 [1.985] 2.035 [2.060] 2.030 [2.070] 2.100 [2.145] 2.040 [2.070] 2.120 [2.150]

İzin ver. tavan yükü/röm. bağl. yükü kg 90/80 [90/80] 90/80 [90/80] 90/80 [90/80] 90/80 [90/80] 90/80 [90/80] 90/80 [90/80]

İzin verilen azami römork yükü⁴ kg

Frensiz

12 % eğimde

8 % eğimde

720 [740]

1.500 [1.500]

1.700 [1.700]

750 [750]

1.500 [1.500]

1.700 [1.700]

750 [750]

1.400 [1.400]

1.600 [1.600]

750 [750]

1.400 [1.400]

1.600 [1.600]

750 [750]

1.400 [1.400]

1.600 [1.600]

750 [750]

1.400 [1.400]

1.600 [1.600]

Depo hacmi yaklaşık l 54 [54] 54 [54] 40 (54)⁵/AdBlue¹ Deposu: 12 40 (54)⁵/AdBlue¹ Deposu: 12

Sürüş perfor./Yakıt tüketimi⁶

Azami hız km/h 240⁷, ¹³ [240]⁷, ¹³ 236¹³ [238]⁷, ¹³ 210⁷ [210]⁷ 210⁷ [210]⁷ 210⁷ [210]⁷ 210⁷ [210]⁷

 0–100 km/h arası hızlanma s 7,2 [7,3] 7,5 [7,5] 8,9 [8,7] 9,2 [9,0] 7,7 [7,7] 7,9 [7,9]

Yakıt cinsi Kükürtsüz Dizel 95⁸ oktan Kükürtsüz Dizel⁹ Kükürtsüz Dizel⁹

Yakıt tüketimi¹⁰, ¹¹ l/100 km

Şehir içi 

Şehir dışı

Ortalama

7,4–7,0¹⁴ [6,6–6,2¹⁴]

5,0–4,4¹⁴ [4,7–4,0¹⁴]

5,9–5,4¹⁴ [5,4–4,8¹⁴]

7,7–7,3¹⁴ [6,8–6,4¹⁴]

5,2–4,6¹⁴ [4,9–4,3¹⁴]

6,1–5,6¹⁴ [5,6–5,0¹⁴]

4,7–4,4 [4,9–4,6]

3,6–3,3 [3,7–3,4]

4,0–3,7 [4,1–3,8]

4,8–4,5 [5,0–4,7]

3,7–3,4 [3,8–3,5]

4,1–3,8 [4,2–3,9]

5,0–4,7  [4,9–4,6]

3,7–3,4  [3,8–3,4]

4,1–3,8  [4,2–3,9]

5,1–4,9 [5,0–4,7]

3,8–3,6 [3,9–3,5]

4,2–4,0 [4,3–4,0]

 CO₂- emisyonu¹⁰, ¹¹ g/km   

Ortalama 134–122¹⁴ [122–109¹⁴] 139–127¹⁴ [128–114¹⁴] 103–95 [107–99] 108–99 [110–102] 107–99 [109–101] 111–104 [112–104]

Egzoz normu EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6]

[ ] S tronic/tiptronic otomatik şanzıman için bilgiler. ¹ ile ¹⁶ arası açıklamalar sayfa 110’dadır.
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Audi A4 Sedan veya. A4 Avant 2.0 TFSI ultra 
(140 kW, 109 g veya 114 g CO₂/km)

A4 2.0 TFSI-ultra modeli kısıtlama olmadan tüm donanımlar ile alınabilir. 

Audi A4 Sedan 2.0 TDI ultra (110 kW, manuel şanzımanda 95 g CO₂/km veya 140 kW 
manuel şanzımanda 99 g CO₂/km ve otomatik şanzımanda 99 g CO₂/km veya 101 g) veya 
A4 Avant 2.0 TDI ultra’da (110 kW manuel şanzımanda 99 g CO₂/km veya 140 kW 
 manuel şanzımanda 104 g CO₂/km ve otomatik şanzımanda 102 g CO₂/km veya 104 g)

Bu araç güç ile yakıt tüketimi dengesinin bir kez daha iyileştirildiği verimliliği artırılmış Audi modelidir. Bu Audi modelleri 
standart model ile karşılaştırıldıklarında kendilerini yakıt tüketimlerinin ve CO₂ emisyonlarının daha az olmasıyla 
belli ederler. Bu verim araçta yapılan değişiklikler ile sağlanmaktadır. 

A4 Sedan veya A4 Avant 2.0 TDI ultra (110 kW ve 140 kW) modellerinde standart olarak aşağıda belirtilenler 
bulunmaktadır:

▪  İyileştirilmiş şanzıman aktarma oranı olan 6 ileri vitesli manuel şanzıman 
(Otomatik şanzıman olarak 7 ileri vitesli Stronic de mevcuttur.)

▪  Vites değiştirme ve verimlilik göstergesi olan sürücü bilgilendirme sistemi vites değiştirme
uyarıları ve tasarruf faydalı bilgileri ile yakıt tüketimi az bir sürüş olması konusunda destekler.

▪  Isıtma tutumu ve aerodinamiğin iyileştirilmesi için dönebilir radyatör koruma panjuru
▪ Yakıt tasarrufları sağlamak için direnci iyileştirilmiş lastikler
▪  Düşük cW değeri olması için iyileştirilmiş denge konumu (spor yürüyen aksam ile) ve çeşitli araç yapı elemanları

A4 Sedan veya A4 Avant 2.0 TDI ultra (110 kW veya 140 kW), standart olarak 205/60 R 16¹⁵ lastikli tam jant 
kapaklı 7 J x 16 ebadında alüminyum alaşımlı dövme jantlar ile  donatılmıştır. 
Opsiyonel olarak A4 Sedan 2.0 TDI ultra 110 kW 195/65 R 16¹⁶ (yuvarlanma direnci için optimize  edilmemiş) 
lastiklerle kullanılabilir.

Opsiyonel olarak aşağıda belirtilen jantlar mevcuttur:

▪ 10 kollu tasarımlı Alüminyum alaşımlı dövme jantlar, 7,5 J x 17 Ebadındaki 225/50 R 17¹⁵ lastiklerle birlikte.
▪ 5 kol yıldız tasarımlı Alüminyum alaşımlı döküm jantlar, 7,5 J x 17 Ebadındaki 225/50 R 17¹⁵ lastiklerle birlikte.
▪ 5 paralel kollu tasarımlı Alüminyum alaşımlı döküm jantlar, 7,5 J x 17 Ebadındaki 225/50 R 17¹⁵ lastiklerle birlikte.
▪  5 kol areo tasarımlı Alüminyum alaşımlı döküm jantlar, kontrast gri, kısmen parlatılmış¹⁶, 7,5 J x 17 

Ebadındaki 225/50 R 17¹⁵ lastiklerle birlikte.
▪ 5 kollu Y tasarımlı Alüminyum alaşımlı döküm jantlar, 7,5 J x 17 Ebadındaki 225/50 R 17¹⁵ lastiklerle birlikte.
▪  10 kollu Kristal tasarımlı Alüminyum alaşımlı döküm jantlar, 7,5 J x 17 Ebadında 225/50 R 17¹⁵ lastiklerle birlikte.
▪ 10 kollu tasarımlı Alüminyum alaşımlı dövme jantlar, 7,5 J x 17 Ebadındaki 225/50 R 17¹⁵ lastiklerle birlikte.
▪ 18 inç Jantlar

A4 Sedan veya A4 Avant 2.0 TDI ultra (110 kW, 140 kW) için aşağıda belirtilen donanımlar alınamaz:

▪ Amortisörleri ayarlanabilir konfor yürüyen aksamı
▪ Park kaloriferi
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Teknik Veriler

Model Audi A4 Avant g-tron 2.0 TFSI

(125 kW)

Motor yapı tarzı Benzin direkt püskürtme sistemi, Egzoz turbo şarjlı, 

CNG (Doğal gaz) modifikasyonlu ve Audi valvelift 

sistemi olan benzinli 4 silindir benzinli motor

Motor hacmi cm³ (Silindir başına valf) 1.984 (4)

Azami güç² kW d/d’da¯¹ 125/4.450–6.000

Azami tork Nm d/d’da¯¹ 270/1.650–4.400

Kuvvet iletimi

Çekiş türü Önden çekişli

Şanzıman türü 6-İleri vitesli manuel şanzıman

[7-İleri vitesli S tronic]

Ağırlık/Hacim

Yüksüz ağırlık³ kg 1.635 [1.670]

İzin verilen yüklü ağırlık kg 2.100 [2.135]

İzin ver. tavan yükü/röm. bağ. yükü, kg 90/80 [90/80]

İzin verilen azami römork yükü⁴ kg

Frensiz

12 % Eğimde

8 % Eğimde

750 [750]

1.500 [1.500]

1.700 [1.700]

Depo hacmi yakl. l 25 [25]

Depo hacmi yakl. kg (Doğal gaz/CNG) 19 [19]

Model Audi A4 Avant g-tron 2.0 TFSI

(125 kW)

Sürüş Perform./yakıt tüketimi⁶

Maksimum hız km/h 223¹³ [221]¹³

 0–100 km/h arası hızlanma s 8,5 [8,4]

Yakıt cinsi CNG/Kükürtsüz Süper 95⁸ oktan

Yakıt tüketimi Kükürtsüz Süper 95 oktan⁸, ¹⁰, ¹¹ in l/100 km 

şehiriçi 

şehirdışı 

ortalama

8,3–8,0  [7,5–7,1]

5,4–4,9  [5,2–4,6]

6,5–6,0  [6,0–5,5]

Yakıt tüketimi¹⁰, ¹¹ Doğal gaz (CNG) kg/100 km

şehiriçi 

şehirdışı

ortalama

5,7–5,5  [5,3–5,1]

3,6–3,3  [3,5–3,1]

4,4–4,0  [4,2–3,8]

CO₂-emisyonu Kükürtsüz Süper 95⁸, ¹⁰, ¹¹ oktan g/km 

şehiriçi 

şehirdışı 

ortalama

191–182 [169–162]

123–111 [119–105]

147–136 [137–126]

 CO₂-emisyonu¹⁰, ¹¹ Doğal gaz (CNG) g/km 

şehgiriçi 

şehirdışı

ortalama

153–148 [141–135]

96–86 [93–83]

117–109 [111–102]

Egzoz normu EU6 [EU6]

[ ] S tronic/tiptronic otomatik şanzıman için bilgiler. ¹ ile ¹⁶ arası açıklamalar sayfa 110’dadır.
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Model Audi A4 2.0 TFSI allroad quattro

(185 kW)

Audi A4 2.0 TDI allroad quattro

(100 kW)¹

Audi A4 2.0 TDI allroad quattro 

(110 kW)¹

Audi A4 2.0 TDI allroad quattro

(120 kW)¹

Motor yapı tarzı Benzin direkt püskürtme sistemi, 

egzoz turboşarj ve Audi valvelift sistemi olan 

 benzinli 4 silindir sıralı motor

Common Rail püskürtme sistemi 

ve egzoz turboşarj olan 

4 silindir sıralı dizel motor

Common Rail püskürtme sistemi 

ve egzoz turboşarj olan 

4 silindir sıralı dizel motor

Common Rail püskürtme sistemi 

ve egzoz turboşarj olan 

4 silindir sıralı dizel motor

Motor hacmi cm³ (Silindir başına valf) 1.984 (4) 1.968 (4) 1.968 (4) 1.968 (4)

Azami güç² kW d/d’da¯¹ 185/5.000–6.000 100/3.000–4.400 110/3.250–4.200 120/3.000–4.200

Azami tork Nm d/d’da¯¹ 370/1.600–4.500 320/1.500–3.000 320/1.500–3.250 400/1.750–2.750

Kuvvet iletimi

Çekiş türü Kalıcı olarak sürekli dört tekerden çekişli quattro Sürekli dört tekerden çekişli quattro Sürekli dört tekerden çekişli quattro Sürekli dört tekerden çekişli quattro

Şanzıman türü [7-İleri vitesli S tronic] 6-İleri vitesli manuel şanzıman 6-İleri vitesli manuel şanzıman [7-İleri vitesli S tronic]

Ağırlık/Hacim

Yüksüz ağırlık³ kg [1.675] 1.690 1.690 [1.715]

İzin verilen yüklü ağırlık kg [2.190] 2.220 2.220 [2.245]

İzin ver. tavan yükü/röm. bağ. yükü kg [90/80] 90/80 90/80 [90/80]

İzin verilen azami römork yükü⁴ kg

frensiz

12 % eğimde

8 % eğimde

[750]

[1.700]

[1.900]

750

1.800

2.000

750

1.800

2.000

[750]

[1.800]

[2.000]

Depo hacmi yakl. l [58] 58/AdBlue¹ Deposu: 12 58/AdBlue¹ Deposu: 12 [58/AdBlue¹ Deposu: 12]

Sürüş perfor./Yakıt tüketimi⁶

En yüksek hız km/h [246]⁷ 198 205 [210]

 0–100 km/h arası hızlanması s [6,1] 9,6 9,1 [8,3]

Yakıt cinsi Kükürtsüz Süper 95⁸ oktan Kükürtsüz Süper⁹ Kükürtsüz Dizel⁹ Kükürtsüz Dizel⁹ 

Yakıt tüketimi¹⁰, ¹¹ l/100 km

şehir içi 

şehir dışı

ortalama

[8,1–7,9]

[6,0–5,7]

[6,8–6,5]

5,9–5,8

4,6–4,4

5,1–4,9

5,9–5,8

4,6–4,4

5,1–4,9

[5,7–5,5]

[4,8–4,6]

[5,1–4,9]

 CO₂-Emisyonu¹⁰, ¹¹ g/km   

ortalama [154–148] 133–127 133–127 [134–128]

Egzoz normu [EU6] EU6 EU6 [EU6]
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Teknik Veriler

Model Audi A4 2.0 TDI allroad quattro

(140 kW)¹

Audi A4 2.0 TDI allroad quattro

(140 kW)¹

Audi A4 3.0 TDI allroad quattro

(160 kW)¹

Audi A4 3.0 TDI allroad quattro

(200 kW)¹

Motor yapı tarzı Common Rail püskürtme sistemi 

ve egzoz turboşarj olan 

4 silindir sıralı dizel motor

Common Rail püskürtme sistemi 

ve egzoz turboşarj olan 

4 silindir sıralı dizel motor

Common Rail püskürtme sistemi 

ve egzoz turboşarj olan 

V6 silindir dizel motor

Common Rail püskürtme sistemi 

ve egzoz turboşarj olan 

V6 silindir dizel motor

Motor hacmi cm³ (silindir baş. valf) 1.968 (4) 1.968 (4) 2.967 (4) 2.967 (4)

Azami güç² kW, d/d’de¯¹ 140/3.800–4.200 140/3.800–4.200 160/4.000–5.000 200/3.250–4.250

Azami tork Nm, d/d’de¯¹ 400/1.750–3.000 400/1.750–3.000 400/1.250–3.750 600/1.500–3.000

Kuvvet iletimi

Çekiş türü Sürekli dört tekerden çekişli quattro Sürekli dört tekerden çekişli quattro Sürekli dört tekerden çekişli quattro Sürekli dört tekerden çekişli quattro

Şanzıman türü [7-İleri vitesli S tronic] 6-İleri vitesli manuel şanzıman [7-İleri vitesli S tronic] [8-İleri vitesli tiptronic]

Ağırlık/hacim

Yüksüz ağırlık³ kg [1.715] 1.690 [1.765] [1.805]

İzin verilen yüklü ağırlık kg [2.245] 2.220 [2.280] [2.320]

İzin ver. tavan yükü/röm. bağl. yükü kg [90/80] 90/80 [90/80] [90/80]

İzin verilen azami römork yükü⁴ kg

frensiz

12 % eğimde

8 % eğimde

[750]

[1.800]

[2.000]

750

1.800

2.000

[750]

[1.800]

[2.000]

[750]

[1.900]

[2.100]

Depo hacmi yaklaşık l [58/AdBlue¹ Deposu: 12] 58/AdBlue¹ Deposu: 12 [58/AdBlue¹ Deposu: 12] [58/AdBlue¹ Deposu: 12]

Sürüş perfor./Yakıt tüketimi⁶

Maksimum hız km/h [220] 222 [231] [250]⁷

 0–100 km/h arası hızlanma s [7,8] 7,6 [6,6] [5,5]

Yakıt cinsi Kükürtsüz Dizel⁹ Kükürtsüz Dizel⁹ Kükürtsüz Dizel⁹ Kükürtsüz Dizel⁹ 

Yakıt tüketimi¹⁰, ¹¹ l/100 km

şehiriçi

şehirdışı

ortalama

[5,7–5,5]

[4,8–4,6]

[5,1–4,9]

6,0–5,8

4,8–4,5

5,2–5,0

[5,6–5,4]

[5,2–5,0]

[5,3–5,1]

[5,8–5,7]

[5,3–5,0]

[5,5–5,3]

 CO₂-emisyonu¹⁰, ¹¹ g/km 

ortalama [134–128] 136–130 [143–137] [146–139]

Egzoz normu [EU6] EU6 [EU6] [EU6]

[ ] S tronic/tiptronic otomatik şanzıman için bilgiler. ¹ ile ¹⁶ arası açıklamalar sayfa 110’dadır.
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Model Audi S4 3.0 TFSI quattro

(260 kW)

Motor yapı tarzı Benzin direkt püskürtme sistemi,

Egzoz turbo şarjlı ve Audi valvelift sistemi olan

benzinli V6 silindir motor

Motor hacmi cm³ (Silindir başına valf) 2.995 (4)

Azami güç² kW d/d’da¯¹ 260/5.400–6.400

Azami tork Nm d/d’da¯¹ 500/1.370–4.500

Kuvvet iletimi

Çekiş türü Sürekli dört tekerden çekişli quattro

Şanzıman türü [8-İleri vitesli tiptronic]

Ağırlık/Hacim Sedan Avant

Yüksüz ağırlık³ kg [1.705] [1.750]

İzin verilen yüklü ağırlık kg [2.200] [2.265]

İzin ver. tavan yükü/röm. bağ. yükü, kg [90/80] [90/80]

İzin verilen azami römork yükü⁴ kg

frensiz

12 % eğimde

8 % eğimde

[750]

[1.900]

[2.100]

[750]

[1.900]

[2.100]

Depo hacmi yakl. l [58] [58]

Sürüş perfor./Yakıt tüketimi⁶

En yüksek hız km/h [250]⁷ [250]⁷

 0–100 km/h arası hızlanması s [4,7] [4,9]

Yakıt cinsi Kükürtsüz Süper 95⁸ oktan

Yakıt tüketimi¹⁰, ¹¹ l/100 km

şehir içi 

şehir dışı

ortalama

[9,9–9,8]

[6,1–5,9]

[7,5–7,3]

[10,1–10,0]

[6,3–6,1]

[7,6–7,5]

 CO₂-Emisyonu¹⁰, ¹¹ g/km   

ortalama [170–166] [175–171]

Egzoz normu [EU6] [EU6]
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Önemli hatırlatma

Jantların özellikleri: Parlatılmış, parlak tornalanmış, cilalanmış veya kısmen cilalanmış alüminyum alaşımlı jantlar 
kış mevsimindeki yol koşullarında  kullanılmamalıdır. Jant yüzeyinin üretim nedeniyle korozyona karşı yeterli bir ko-
ruması yoktur ve yola serpilen tuz veya benzeri maddelerden dolayı kalıcı olarak hasar verilebilir.

Belli bir lastik siparişi mümkün değildir.
Ülkeye özgü lastik sunumu ile ilgili olarak lütfen Audi Yetkili Satıcınıza sorun.

Lastik parametreleri sınıflandırmaları

Tabloda Audi A4 sedan, A4 Avant, A4 allroad quattro, Audi S4 sedan ve S4 Avant’ın farklı lastik ebatları ile ilgili 
 yakıt verimliliği sınıfı, ıslaklıkta yer tutuş sınıfı ve dışardan gelen lastik sesi sınıfı aralıklarını bulursunuz.

Teknik Veriler

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 100’den itibaren bulabilirsiniz.

Lastik ebadı Yakıt verimliliği 

sınıfı

Islak zeminde  

yer tutuş sınıfı

Dışardan gelen lastik 

sesi sınıfı

Yaz lastikleri 205/60 R 16 C–B B–A 72–70

225/50 R 17 C–B B–A 72–69 –

225/55 R 17 C A 70

245/40 R 18 E–C B–A 72–70

245/45 R 18 E–C A 71

245/35 R 19 E B–A 72–67 –

245/40 R 19 E A 72

Kış lastikleri 205/60 R 16 E–C C 72–68 –

225/50 R 17 E–C C–B 72–71

225/55 R 17 F–E B 68

245/40 R 18 E B 72

225/45 R 18 E B 70

245/45 R 18 E C 70

Dört Mevsim lastikleri 225/50 R 17 B C 69

 

Açıklamalar

¹  Ayrı AdBlue deposuna göstergeler ekranındaki bilgi göstergesi doğrultusunda ilave yapılmalıdır. AdBlue  deposuna 
Audi yetkili satıcınızda ilave yapılması önerilir. AdBlue otomotiv endüstrisi derneğinin tescilli ticari markasıdır. V. (VDA).

²  Belirtilen değer öngörülen ölçüm yöntemine (günümüzde geçerli şekliyle UN – R 85) göre belirlenmiştir.

³  Sürücü (75 kg) ve % 90’a kadar dolu yakıt deposu ile birlikte araç yüksüz ağırlığıdır, günümüzde geçer şekliyle 
VO(EU) 1230/2012’ye göre belirlenmiştir. Opsiyonel donanımlar ile yüksüz ağırlık ve aracın hava direnci kat sayısı 
artabilir, dolayısıyla olabilecek azami taşıma kapasitesi veya en yüksek hız buna göre azaltılır.

⁴  Artan deniz seviyesinden yükseklik (rakım) ile birlikte motor gücü zorunlu olarak azalır. Deniz seviyesi yüksekliği-
nin 1000 m üzerinden itibaren ve sonraki her 1000 m’de römorklu ağırlıktan (izin verilen römork yükü+çekici 
 aracın izin verilen yüklü ağırlığı) % 10 çıkarılmalıdır. Geçerli değer, fabrika çıkışlı takılan römork bağlantı tertibatı 
olduğundaki römork yüküdür. Römork bağlantı tertibatı olan araç ticari olarak kullanıldığında size belirli koşullar 
altında bir AB takograf cihazı gerekir.

⁵  Opsiyonel olarak alınabilir.

⁶  Yakıt tüketimleri ve karbondioksit emisyonları ile ilgili bilgiler kullanılan lastik/jant setine bağlı olan aralıklarda 
geçerlidir.

⁷  Elektronik Sınırlandırılmıştır.

⁸  DIN EN 228’e göre 95 oktan kurşunsuz kükürtsüz süper benzin, bu benzin mevcut olmadığında az miktarda güç 
azalması olan DIN EN 228’e göre 91 oktan kurşunsuz kükürtsüz normal benzin kullanılması önerilir. Azami 
% 10’luk bir etil alkol (E10) oranı olan 95 oktan kurşunsuz yakıt kalitesi her zaman kullanılabilir. Yakıt tüketimi  
ile ilgili bilgiler 692/2008/EG’ye göre 95 oktan yakıt ile çalıştırma içindir. 

⁹  DIN EN 590’a göre kükürtsüz dizel kullanılması, bu dizel olmadığında DIN EN 590’a göre  
olan dizel kullanılması önerilir.

¹⁰  Belirtilen değerler öngörülen ölçüm yöntemine göre belirlenmiştir. Bilgiler tek bir araç ile ilgili değildir ve sunum 
ile ilgili bir öğe değildir, aksine sadece çeşitli araç tipleri arasında karşılaştırma amaçlıdır.

¹¹  Bir aracın yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonları ile belirtilen değerlerden olan sapmalar sadece araç tarfından yakıtın 
verimli kullanılmasına bağlı değildir, aynı zamanda sürüş tutumundan ve diğer teknik olmayan faktörlerden etkilenir. 
CO₂, küresel ısınmadan başlıca sorumlu olan sera gazıdır.

¹²  Yuvarlanma direnci olan lastikler.

¹³  Yuvarlanma direnci optimize edilmiş lastiklerle izin verilen hız 210 km/h.

¹⁴  Yuvarlanma direnci optimize edilmiş lastiklerle ve azami izin verilen hız 210 km/h ile bağlantılı olarak.

¹⁵  Lastiklerin teknik özellikleri ile ilgili bilgilleri bu sayfadaki tabloda bulabilirsiniz.

¹⁶  Lüfen bu sayfadaki jantlar ile ilgili özellikleri dikkate alın.
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Kendi SIM kartı ile Audi connect ile Navigasyon & bilgi-eğlence hizmetle-
rinden yararlanan müşterilerimizin dikkat etmesi gereken yasal 
bilgilendirme
Audi connect tarafından desteklenen hizmetlerin kullanımı, sadece MMI navi-
gasyon sistemi ve Audi connect (Araç modeline bağlı olarak araç telefonu) 
opsiyonel donanımları ile mümkündür. Size ilaveten LTE Option veri opsiyon-
lu ve LTE¹ veri kullanımlı bir SIM kart gereklidir. Alternatif olarak, kullanıcıya 
ait harici bir SIM kart kart yuvasına takılarak veri bağlantısı elde edilebilir. 
Audi telefon kutusu, opsiyonel özellikleri ile ve Bluetooth özelliği açık olan 
uzaktan SIM kart Erişimli Profil’e (rSAP)² sahip bir akıllı telefon ile birlikte 
kullanıldığında entegre araç telefonu fonksiyonuna bağlanabilir. Hizmetler 
sadece mevcut veya ayrıca yapılacak bir cep telefon sözleşmesi ve sadece cep 
telefonu ağı kapsamı dahilinde kullanıma sunulur. Veri paketlerinin internet-
ten alınması ile cep telefonu tarifenize ve özellikle yurt dışında kullanılmasına 
bağlı olarak ilave masraflar oluşabilir. Yüksek veri hacmi dolayısıyla mutlaka 
veri sabit fiyatı kullanılması önerilir! 

Audi connect hizmetleri, aracın ilk satın alınma tarihinden itibaren en az 
bir yıl süreyle geçerlidir. Aracın ilk satın alınma tarihinden 24 ay sonra, 
Audi connect hizmet lerinin süresi bir defaya mahsus olmak üzere 12 aylığı-
na daha ücretsiz uzatılır. Audi connect hizmetlerinden daha uzun süreyle 
 yararlanma seçenekleri için aşağıdaki adrese yazılı olarak bildirin:

AUDI AG
Almanya Müşteri Hizmetleri
85045 Ingolstadt
E-Mail: kundenbetreuung@audi.de
Tel.: +49 800 28347378423

Bunun ardından gelecek Audi connect hizmetlerini uzatma olanakları hakkın-
da Audi yetkili satıcınızdan bilgi alabilirsiniz. Audi connect üzerinden  Google 
ve Twitter hizmetlerine erişim sağlayabilirsiniz. Ancak Google ve  Twitter hiz-
metlerinin sürekliliği garanti edilemez. Audi connect ve ilgili  ayrıntılı bilgileri 
www.audi.com/connect adresinden ve Audi Yetkili Satıcınızdan, tarife şartları 
ile ilgili bilgileri cep telefonu operatörünüzden alabilirsiniz.

Araca sabit olarak takılı bir SIM kartı bulunan Audi connect navigasyon ve 
bilgi-eğlence sistemi ile ilgili yasal bildirimler
Desteklenen Audi connect hizmetlerinden, ancak opsiyonel olarak sunulan 
navigasyon sistemi ile birlikte kullanıldığında faydalanılabilinir. Audi connect 
hizmetlerinin uygulanması AUDI AG tarafından yürütülmektedir. Audi conne-
ct hizmetlerine ait veri bağlantısı, araç içerisinde bulunan sabit bir SIM kart 
vasıtasıyla, bir kablosuz internet bağlantısı hizmet sağlayıcı üzerinden kuru-
lur. Bu veri bağlantısı hizmetine ait ücretlendirme, Audi connect hizmetleri-
nin ücretine dahil edilmektedir. Wi-Fi hotspot (ortak kullanımlı kablosuz in-
ternet erişimi) ücretleri, toplam hizmet ücretine dahil değildir. Wi-Fi hotspot 
veri bağlantısı, tercih edilen bir cep telefonu operatöründen belli bir kulla-
nım ücreti karşılığında satın alınan bir veri paketi ile edinilebilir. Hizmet ve 
kullanım ücretleri ile ön sipariş başvuru bilgileri için my.audi.com adresine 
bakınız.

Alternatif olarak, kullanıcıya ait harici bir SIM kart kart yuvasına takılarak 
 veri bağlantısı elde edilebilir. Audi telefon kutusu, opsiyonel özellikleri ile ve 
Bluetooth özelliği açık olan uzaktan SIM kart Erişimli Profil’e (rSAP)² sahip 
bir akıllı telefon ile birlikte kullanıldığında entegre araç telefonu fonksiyonu-
na bağlanabilir. Kart yuvasına harici bir SIM kart takılacak veya rSAP üzerin-
den bağlanacak olursa, hem Audi connect hizmetleri hem de Wi-Fi hotspot’a 
ait tüm veri bağlantıları bu harici SIM kart üzerinden elde edilebilir. Audi 
 connect hizmetlerine ait desteklenen özellikler ülkeden ülkeye değişiklik 
 göstermektedir.

Audi Navigasyon & Bilgi – Eğlence sistemi desteklenen hizmetlerin sunulma-
sı konuma göre yerde bulunmayabilir. Audi connect hizmetleri, aracın ilk sa-
tın alınma tarihinden itibaren en az bir yıl süreyle geçerlidir. Aracın ilk satın 
alınma tarihinden 24 ay sonra, Audi connect hizmetlerinin süresi bir defaya 
mahsus olmak üzere 12 aylığına daha ücretsiz uzatılır. Audi connect hizmet-
lerinden daha uzun süreyle yararlanma seçenekleri için aşağıdaki adrese 
 yazılı olarak bildirin:

AUDI AG
Almanya Müşteri Hizmetleri
85045 Ingolstadt
E-Mail: kundenbetreuung@audi.de
Tel.: +49 800 28347378423

Bunun ardından gelecek Audi connect hizmetlerin uzatma olanakları hakkın-
da Audi yetkili satıcınızdan bilgi alabilirsiniz. Audi connect üzerinden Google 
ve Twitter hizmetlerine erişim sağlayabilirsiniz. Ancak Google ve Twitter hiz-
metlerinin sürekliliği garanti edilemez. Audi connect ve ilgili ayrıntılı bilgileri 
www.audi.com/connect adresinden ve Audi Yetkili Satıcınızdan, tarife şartları 
ile ilgili bilgileri cep telefonu operatörünüzden alabilirsiniz.

¹ LTE kullanımı için sözleşmeli bir telefon hattı gereklidir. LTE veri kullanımı ve kullanılabilirliği hakkında bilgiler için Audi Yetkili satıcınızla irtibata geçin. 
² Uyumlu cep telefonları ile ilgili bilgiler için Audi Yetkili satıcınıza danışın veya www.audi.com/bluetooth adresini ziyaret edin.

Araç kumanda sistemi dahil Audi connect Acil Durum Çağrı ve Acil Durum 
Hizmeti hakkındaki yasal bildirimler
Bağlantı hizmetleri araca takılmış olan SİM kart üzerinden sağlanır. Çağrı ve 
veri bağlantı ücretleri, sağlanmakta olan hizmetlere ait ücrete dahildir. Audi 
tarafından sağlanan bağlantı hizmetleri, kullanıcı tarafından tercih edilmiş 
olan cep telefonu operatörünün sağladığı mobil iletişim ağının kapsama ala-
nı ile sınırlıdır. Audi connect hizmetleri olan Acil Durum Çağrı Hizmeti, Çevri-
miçi Otomatik Çağrı Hizmeti, Audi Sigorta Kasko Hizmeti ve Audi Çevrimiçi 
Servis Randevusu Alma Hizmeti aşağıda belirtilen ülkelerde aracın acentadan 
satın alınmasını müteakip 10 yıl süreyle geçerlidir:
Belçika, Almanya, Finlandiya, Fransa, Büyük Britanya, İtalya, Liechtenstein, 
Lüksemburg, Monako, Hollanda, Norveç, Avusturya, Portekiz, İsveç, İsviçre, 
İspanya, İrlanda, Polonya, Macaristan, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, 
Malta, Cebelitarık, Litvanya.

Diğer Avrupa ülkelerinde bu hizmetlerden faydalanma ve özel donanımların 
satışı ile ilgili olarak lütfen Audi Yetkili Satıcıları ile temasa geçin.

Audi connect hizmetleri ve araç kumanda sistemi hizmetleri, aracın satın 
alınmasını müteakip 3 yıl süreyle ücretsiz olarak sunulmaktadır. Hizmet 
 kullanım süresi bu 3 yılın sonuda belirli bir ücret karşılığı uzatılabilir.

Önemli Hatırlatma:
Mücbir sebeplere ve devletten gelen resmi emirlere ve de örneğin AUDI AG’ye, 
hizmet sağlayıcılara ya da internet operatörlerine ait tesislerde muntazam 
çalışma şartlarının sağlanması için gerekli teknik ve sair önlemlerin (örn. 
 bakım çalışmaları, sistemle ilgili yazılım güncellemeleri, iyileştirme çalışma-
ları) alınmasına bağlı olarak hizmetlerde aksaklıklar meydana gelebilir. AUDI 
AG bu tarz aksaklıkların zaman kaybedilmeden giderilmesi ya da giderilmesi 
yönünde gerekli çalışmaların hayata geçirilmesi için imkan dahilinde her  türlü 
çabayı göstereceğini kabul ve beyan eder.

Audi akıllı telefon arayüzü için yasal bilgilendirme
Uyumlu cep telefonları hakkında bilgi almak için Audi Yetkili satıcınıza danışın. 
Ülkenizde kullanılabilirliği hakkında bilgi almak için Audi Yetkili satıcınıza 
 danışın. Audi akıllı telefon arayüzünde görüntülenen uygulamalardan Audi 
sorumlu değildir. Uygulamaların içinde görüntülenen içerik ve özelliklerden 
ilgili uygulama sağlayıcıları sorumludur

Audi e-gas hakkında yasal bilgilendirme.
g-tron araç sahipleri araçlarının deposunu istedikleri CNG (otogaz) istasyo-
nunda doldurabilir. AUDI AG olarak, NEDC/WLTP uyarınca yürütülen yakıt 
 tüketimi ve emisyon salınımı ölçümlerine ait yasal standartların ve aynı za-
manda Audi tarafından, 07.03.2017 ila 31.05.2018 tarihleri arasında kalan 
dönemde sıfır araç olarak ilk trafiğe çıkış tarihlerinden itibaren 3 yıl boyunca 
Audi e-gas kullanan Audi g-tron araçların kat ettiği yıllık toplam kilometre 
hesaplanmak suretiyle elde edilecek olan düzenli istatistiki verilerin esas alı-
nacağını beyan ederiz. Audi e-gas tedariki Avrupa doğalgaz ağına sokulmuştur 
ve fosil tabanlı doğalgaz yerine kullanılmaktadır. İşbu esasta ayrıca belirle-
nen CO₂ salınımındaki azalmanın kapsamı, Audi e-gas’ın araçlarda kullanımı 
arttıkça daha artacaktır. Daha fazla bilgi almak için: audi.com/g-tron.
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Audi A4 allroad quattro Bilgiler milimetre cinsinden verilmiştir.

Ebatlar bilgileri araç yüksüz ağırlığındaki bilgilerdir. Bagaj hacmi¹ 505/1.510 l’dir. (İkinci değer: İkinci değer: Arka 
koltuk sırtlığı katlandığında ve tavan yüksekliğinde yüklü olduğunda). Dönüş dairesi yaklaşık. 11,6 m.
*  Azami baş bölgesi. ** Geniş dirsek bölgesi. 
*** Geniş omuz bölgesi.

Audi A4 Sedan Bilgiler milimetre cinsinden verilmiştir.

Ebatlar bilgileri araç yüksüz ağırlığındaki bilgilerdir. Bagaj hacmi¹ 480/965 l’dir. (İkinci değer: Arka koltuk sırtlığı 
katlandığında ve arka cam önüne kadar yüklendiğinde). Dönüş dairesi yaklaşık. 11,6 m.
*  Azami baş bölgesi. ** Geniş dirsek bölgesi. *** Geniş omuz bölgesi. 
**** Tavan anteni ile araç yüksekliği 1.430 mm.

Audi A4 Avant Bilgiler milimetre cinsinden verilmiştir.

Ebatlar bilgileri araç yüksüz ağırlığındaki bilgilerdir. Bagaj hacmi¹ 505/1.510 l’dir. (İkinci değer: Arka koltuk sırtlığı 
katlandığında ve arka cam önüne kadar yüklendiğinde). Dönüş dairesi yaklaşık. 11,6 m.
*  Azami baş bölgesi. ** Geniş dirsek bölgesi.
*** Geniş omuz bölgesi. **** Tavan anteni ile araç yüksekliği 1.459 mm’dir.

Audi A4 Avant g-tron Bilgiler milimetre cinsinden verilmiştir.

Ebatlar bilgileri araç yüksüz ağırlığındaki bilgilerdir. Bagaj hacmi¹ 415/1.415 l’dir. (İkinci değer: Arka koltuk sırtlığı 
katlandığında ve tavan yüksekliğinde yüklü olduğunda). Dönüş dairesi yaklaşık. 11,6 m.
*  Azami baş bölgesi. ** Geniş dirsek bölgesi. 
*** Geniş omuz bölgesi. **** Tavan anteni ile araç yüksekliği 1.471 mm’dir.

1
4

9
3

1578

1842

1566

2022

6
6

9

1001
1050

1
0

0
0

1
4

7
6

**

1
4

4
6

**

1
4

2
1

**
*

1
3

8
4

**
*

1
0

3
9

*

9
7

1

6
6

3

2818

4750

894 1038

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 100’den itibaren bulabilirsiniz.
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