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 Οι εκδόσεις μοντέλων και εξοπλισμών, που εμφανίζονται και περιγράφονται σε αυτόν τον κατάλογο, καθώς 

και μερικές από τις αναφερόμενες υπηρεσίες, δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Τα εικονιζόμενα 

αυτοκίνητα σε αυτόν τον κατάλογο είναι εν μέρει εξοπλισμένα με προαιρετικούς εξοπλισμούς έναντι 

επιπλέον χρέωσης. Τα στοιχεία σχετικά με την παράδοση, την εμφάνιση, τις επιδόσεις, τις διαστάσεις και 

τα βάρη, την κατανάλωση καυσίμου και το κόστος λειτουργίας των αυτοκινήτων αντιστοιχούν στις γνώσεις 

κατά τη χρονική στιγμή της εκτύπωσης. Με την επιφύλαξη αποκλίσεων σε χρωματισμούς και σχήμα από τις 

φωτογραφίες, σφαλμάτων, καθώς και τυπογραφικών λαθών. Με την επιφύλαξη αλλαγών. Η επανεκτύπωση, 

ακόμα και αποσπασματικά, επιτρέπεται μόνο με έγγραφη συγκατάθεση της AUDI AG. Το χαρτί αυτού του 

καταλόγου έχει παραχθεί από κυτταρίνη λευκασμένη χωρίς χλώριο. Vorsprung durch Technik
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Α υ τ ό  ο δ η γ ε ί τ ε …

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 68 και κάτω.

Audi A4 Sedan | A4 Avant
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Ηλεκτρομηχανικό φρένο 

στάθμευσης

Τεχνολογία/Ασφάλεια

Ρύθμιση αντιολίσθησης τροχών (ASR)

Ηλεκτρονικό μπλοκάρισμα 

διαφορικού (EDS)

Ηλεκτρονικός έλεγχος 

ευστάθειας (ESC)

Ρεζερβουάρ SCR (12 l) 

για μοντέλα TDI

Ρεζερβουάρ SCR (24 l) 

για μοντέλα TDI

Προστασία λανθασμένου 

ανεφοδιασμού καυσίμου

Ανάκτηση ενέργειας πέδησης 

(recuperation)

Σύστημα Start-Stop

Audi TDI clean diesel¹⁹

Αερόσακοι

Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός και 

σύστημα αερόσακων κεφαλής

Πλευρικοί αερόσακοι πίσω

Ζώνες ασφαλείας

Κολώνα τιμονιού ασφαλείας

Παιδική ασφάλεια

Προεγκατάσταση παιδικού 

καθίσματος ISOFIX για το κάθισμα 

του συνοδηγού

Προεγκατάσταση παιδικού 

καθίσματος ISOFIX και Top Tether 

για τα εξωτερικά πίσω καθίσματα

Προειδοποιητικό τρίγωνο

Φαρμακείο

Βασικός εξοπλισμός

Προαιρετικός εξοπλισμός

Βασικός/Προαιρετικός εξοπλισμός ανάλογα με το μοντέλο

δεν διατίθεται

Ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις ανά χώρα. Για το ποιοι εξοπλισμοί είναι διαθέσιμοι 

ως βασικοί ή ως προαιρετικοί στη χώρα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στους τοπικούς 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi. Μια επιλογή των εξοπλισμών περιγράφεται 

λεπτομερέστερα από τη σελίδα 44 και μετά.

¹   Σχετικά με την ακριβή ημερομηνία διάθεσης παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τους 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

²  Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με το sport πακέτο S line ή το εξωτερικό πακέτο S line. 

³  Από την quattro GmbH.

⁴  Προσέξτε τις ιδιαιτερότητες σχετικά με τις ζάντες στη σελίδα 71. 

⁵  Βασικός εξοπλισμός για κινητήρες από 190 hp. 

⁶  Βασικός εξοπλισμός για Audi design selection.

⁷  Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με το sport πακέτο S line Sport. 

⁸  Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με sport καθίσματα με αερισμό καθίσματος. 

⁹  Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με Audi design selection. 

¹⁰ Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με πακέτο δέρματος Audi exclusive. 

¹¹ Βασικός εξοπλισμός για το A4 Avant και σε αυτοκίνητα με τετρακίνηση quattro. 

¹² Βασικός εξοπλισμός σε συνδυασμό με προβολείς Matrix LED της Audi. 

¹³ Διατίθεται μόνο για το A4 Avant. 

¹⁴ Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με πακέτο αλουμινίου. 

¹⁵ Διατίθεται μόνο για το A4 Sedan. 

¹⁶  Το σύστημα εντοπισμού κλεμμένου αυτοκινήτου για την εκ των υστέρων τοποθέτηση 

διατίθεται από τα Γνήσια Αξεσουάρ Audi. 

¹⁷  Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με το σύστημα πλοήγησης MMI Navigation plus και 

Audi connect.

¹⁸  Σχετικά με τη συμβατότητα του Smartphone μπορείτε να ενημερωθείτε από τον 

κατασκευαστή του κινητού τηλεφώνου σας. 

¹⁹ Διατίθεται μόνο για μοντέλα TDI. 

²⁰  Πληροφορίες σχετικά με συμβατά Mediaplayer θα βρείτε από τους 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi και στην ιστοσελίδα www.audi.com/mp3.

Νομικές υποδείξεις σχετικά με το Audi connect

Η χρήση των υποστηριζόμενων από το Audi connect υπηρεσιών είναι δυνατή μόνο με 

τους προαιρετικούς εξοπλισμούς, σύστημα πλοήγησης MMI Navigation ή σύστημα 

πλοήγησης MMI Navigation plus και Audi connect. Επιπρόσθετα θα χρειαστείτε μια 

κάρτα SIM με επιλογή δεδομένων και, για τη χρήση του LTE, επίσης με επιλογή LTE¹⁸. 

Σε συνδυασμό με τον προαιρετικό εξοπλισμό Audi phone box, απαιτείται για τη χρήση 

της ενσωματωμένης λειτουργίας τηλεφώνου αυτοκινήτου μια κάρτα SIM με επιλογή 

τηλεφώνου και δεδομένων ή ένα Smartphone με δυνατότητα Bluetooth με προφίλ 

remote SIM Access Profile (rSAP)²⁰. Οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μόνο με ένα 

υφιστάμενο ή ξεχωριστό συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας και μόνο στην περιοχή κάλυ-

ψης του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Με τη λήψη πακέτων δεδομένων από το διαδίκτυο 

ενδέχεται να προκύψει πρόσθετο κόστος, αναλόγως των χρεώσεων της κινητής σας 

 τηλεφωνίας και ιδιαίτερα κατά τη λειτουργία στο εξωτερικό. Λόγω του αυξημένου όγκου 

δεδομένων συνιστάται εμφατικά η χρήση πάγιας χρέωσης για χρήση δεδομένων! Η 

διαθεσιμότητα των υποστηριζόμενων από το Audi connect υπηρεσιών εξαρτάται από 

τη χώρα. Όταν υπάρχει το σύστημα πλοήγησης MMI Navigation plus και το σύστημα 

 πλοήγησης MMI Navigation σε συνδυασμό με τον προαιρετικό εξοπλισμό Audi connect: 

Οι υπηρεσίες Audi connect διατίθενται για τουλάχιστον 1 έτος από την παράδοση του 

οχήματος. 24 μήνες μετά την παράδοση του οχήματος παρατείνεται η διάρκεια ισχύος 

των υπηρεσιών Audi connect δωρεάν, εφάπαξ, κατά 12 μήνες. Εάν δεν επιθυμείτε μια 

τέτοια δωρεάν παράταση, γνωστοποιήστε το γραπτώς στην παρακάτω διεύθυνση:

AUDI AG

Kundenbetreuung Deutschland

D-85045 Ingolstadt

E-Mail: kundenbetreuung@audi.de

Τηλ.: +49 (0) 800-2834 7378423

Οι Εξουσιοδοτημένοι Συνεργάτες Audi θα σας ενημερώσουν σχετικά με τις δυνατότητες 

παράτασης των υπηρεσιών Audi connect. Όταν υπάρχει το σύστημα πλοήγησης MMI 

Navigation χωρίς προαιρετικό εξοπλισμό Audi connect: Οι υπηρεσίες Audi connect είναι 

στη διάθεσή σας δωρεάν για μια δοκιμαστική περίοδο περ. 3 μηνών από την παράδοση 

του οχήματος. Οι Εξουσιοδοτημένοι Συνεργάτες Audi θα σας ενημερώσουν σχετικά με τις 

δυνατότητες παράτασης έναντι χρέωσης των υπηρεσιών Audi connect. Το Audi connect 

επιτρέπει την πρόσβαση στις υπηρεσίες Google και Twitter. Δεν μπορεί να διασφαλιστεί 

μόνιμη διαθεσιμότητα, αυτό αποτελεί ευθύνη των Google και Twitter. Περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με το Audi connect θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.com/

connect και από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi. Πληροφορίες σχετικά με 

όρους χρέωσης από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας.

Νομικές υποδείξεις σχετικά με το Audi tablet

Οι λειτουργίες του Audi tablet ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. 

Μπορεί να προκύψουν τέλη κινητής τηλεφωνίας. Τα στοιχεία του οχήματος που μπορούν να 

απεικονιστούν εξαρτώνται από το όχημα και τον εξοπλισμό. Για τη λειτουργία της πλοήγησης 

απαιτείται ένα Audi connect WLAN Hotspot και πρόσβαση στο διαδίκτυο, ανάλογα με τη 

χώρα αποκλειστικά και μόνο Followmode με ένδειξη της τρέχουσας θέσης του οχήματος. 

Για τη λειτουργία του Google Playstore απαιτείται πρόσβαση στο διαδίκτυο.
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Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 68 και μετά.

Α λ λ ά ,  ν ι ώ θ ε τ ε … α υ τ ό ! ! !

Πρωτοπορία στη σχεδίαση και την τεχνολογία. Sport χαρακτήρας και καινοτομία. 

Συνδυασμένα στο νέο Audi A4 Sedan και στο νέο Audi A4 Avant. Βιώστε το.
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Π ρ ω τ ο π ο ρ ι α κ ή  σ χ ε δ ί α σ η  –
                                                                                                       κ α θ α ρ έ ς  ε π ι φ ά ν ε ι ε ς ,  δ υ ν α μ ι κ έ ς  γ ρ α μ μ έ ς ,  ε ν τ υ π ω σ ι α κ ό  σ τ υ λ .
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Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 68 και μετά.

Το δυναμικό μπροστινό τμήμα, η τρισδιάστατη ενιαία τραπεζοειδής 

μάσκα Singleframe και η sport, κομψή σχεδίαση. Το Audi A4 Sedan 

και το Audi A4 Avant: συναρπάζουν, ενθουσιάζουν, εμπνέουν.
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Δυναμισμός, ακρίβεια, χαρακτήρας. Από το μπροστινό τμήμα ως τον 

διαφοροποιημένο διαχύτη με ενσωματωμένες απολήξεις εξάτμισης. 

Ολοκλήρωση με προαιρετικά πίσω φώτα LED με δυναμικά φλας σε 

πρωτοποριακή σχεδίαση.
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Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 68 και μετά.
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Sedan με νέα σχεδιαστική γλώσσα. Με έντονο sport 

χαρακτήρα. Με εντυπωσιακή παρουσία που προκαλεί 

στο πέρασμά του. Γραμμή οροφής με ευθεία πορεία, 

καθώς και πλευρική γραμμή που διατρέχει περιμετρικά 

το αμάξωμα, με απαλά αποσβαινόμενη ακμή.
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Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 68 και μετά.
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Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 68 και μετά.

Α ν ά β ο υ ν  τ α 
φ ώ τ α …
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Φ ε ύ γ ε ι 
τ ο  σ κ ο τ ά δ ι .

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 68 και μετά.

A4_S4_Avant_FOSM_Fas72_2015_09.indd   14 15.10.15   11:32



14 | 15

A4_S4_Avant_FOSM_Fas72_2015_09.indd   15 15.10.15   11:32



Audi A4 Sedan | A4 Avant

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 68 και μετά.
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Π ρ ο β ο λ ε ί ς  M a t r i x  L E D  τ η ς  A u d i  –
                              Ν α  β λ έ π ε τ ε  κ α ι  ν α  σ α ς  β λ έ π ο υ ν.

Ένα φωτεινό παράδειγμα προοδευτικότητας: προαιρετικοί 

προβολείς Matrix LED με κρυστάλλινη λάμψη για φωτεινό 

και ομοιογενή φωτισμό του οδοστρώματος. 
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Μ ε  τ ο  π ά τ η μ α  ε ν ό ς
κ ο υ μ π ι ο ύ …
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Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 68 και μετά.
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Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 68 και μετά.

Κ α ρ δ ι ο χ τ ύ π ι .
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Πολλοί κινητήρες, μία φιλοσοφία: μεγαλύτερη 

ισχύς, μειωμένη κατανάλωση. Κινητήρες TFSI και 

TDI νέας γενιάς. Από τον 2.0 TFSI και τον 2.0 TDI, 

ως τον 3.0 TDI quattro. Δυναμικές επιδόσεις με 

μειωμένες εκπομπές καυσαερίων. Βιώστε τη 

δυναμική της οδήγησης και την απόδοση και 

οικονομία σχεδόν χωρίς συμβιβασμούς.

Ν έ ο ι  κ ι ν η τ ή ρ ε ς  T F S I ® 
                                  κ α ι  T D I ®  –
                                  σ υ ν α ρ π α σ τ ι κ έ ς  ε π ι δ ό σ ε ι ς ,  μ ε ι ω μ έ ν η  κ α τ α ν ά λ ω σ η .
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Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 68 και μετά.
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Σ ύ γ χ ρ ο ν α  σ υ σ τ ή μ α τ α  υ π ο β ο ή θ η σ η ς  ο δ η γ ο ύ  –
                                                                                                                                  φ τ ά ν ε τ ε  ά ν ε τ α  σ τ ο ν  π ρ ο ο ρ ι σ μ ό  σ α ς  κ α ι  ε ξ ο ι κ ο ν ο μ ε ί τ ε  κ α ύ σ ι μ ο .

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 68 και μετά.
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Περισσότερη άνεση, πρόσθετη ασφάλεια και μειωμένη κατανάλωση. Για αυτό 

φροντίζει ο έξυπνος συνδυασμός πρόσφατα ανεπτυγμένων συστημάτων 

υποβοήθησης. Όπως, το σύστημα υποβοήθησης απόδοσης και οικονομίας στην 

προνοητική οδήγηση, παρέχοντας έτσι εξοικονόμηση καυσίμου έως και 10 %. Το 

adaptive cruise control με Stop&Go και υποβοήθηση κυκλοφοριακής συμφόρησης 

σας διευκολύνει όταν υπάρχει μεγάλη κίνηση και αναλαμβάνει σε ταχύτητες 

 κίνησης έως 65 km/h εν μέρει τη δύναμη που απαιτείται για την περιστροφή 

του τιμονιού. Το επόμενο βήμα στην κατεύθυνση της αυτόνομης οδήγησης.

A4_S4_Avant_FOSM_Fas72_2015_09.indd   25 15.10.15   11:32



Audi A4 Sedan | A4 Avant

A4_S4_Avant_FOSM_Fas72_2015_09.indd   26 15.10.15   11:32



26 | 27

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 68 και μετά.

q u a t t r o ®  –
                                                το  πλ εόνασμ α σε δυναμικ ή,  πρόσφυση και  ασφά λ εια .

Ευελιξία στην καθημερινότητα και πέρα από αυτή. Δρόμοι 

που υπακούουν στην προσταγή σας. Όπου και όποτε εσείς 

θέλετε. Εφικτό χάρη στην προαιρετική τετρακίνηση quattro. 

Περισσότερη πρόσφυση υπό όλες σχεδόν τις συνθήκες. 

 Συναρπαστική δυναμικότητα. Χαρακτηριστικά οδήγησης 

που ενθουσιάζουν και δεν θα θέλατε να σας λείψουν πλέον.
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V i r t u a l  C o c k p i t .
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Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 68 και μετά.

A4_S4_Avant_FOSM_Fas72_2015_09.indd   29 15.10.15   11:32



Audi A4 Sedan | A4 Avant

A4_S4_Avant_FOSM_Fas72_2015_09.indd   30 15.10.15   11:32



30 | 31

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 68 και μετά.

Το μέλλον της κινητικότητας ξεκάθαρα στο οπτικό σας πεδίο. 

Με το προαιρετικό Audi virtual cockpit. Πλήρως ψηφιακό 

όργανο πολλαπλών λειτουργιών με υψηλής ανάλυσης έγχρωμη 

οθόνη 12,3 ιντσών. Λειτουργία και σχεδίαση υψηλού επιπέδου. 

Λίγα πλήκτρα, πολλές λειτουργίες. Επιπρόσθετα το Audi MMI 

και κατ’ επιθυμία η οθόνη Head-up, η οποία προβάλλει πρό-

σθετες πληροφορίες στο μπροστινό παρμπρίζ. Βιώστε τη με-

γάλων διαστάσεων σκηνή Infotainment. Στο δικό σας Audi A4.

Π ρ α γ μ α τ ι κ ή  ε μ π ε ι ρ ί α .
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                              M M I ®  κ α ι 
A u d i  s m a r t p h o n e  i n t e r f a c e  –
ο  π ρ ο σ ω π ι κ ό ς  σ α ς  κ ό σ μ ο ς  δ ε δ ο μ έ ν ω ν,  ε ν σ ω μ α τ ω μ έ ν ο ς 

                                                                                                                                                          κ α ι  μ ε  δ ι α ι σ θ η τ ι κ ό  χ ε ι ρ ι σ μ ό .

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 68 και μετά.
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Όλα υπό έλεγχο, στην άκρη των δακτύλων σας. Προσανατολισμένα στον οδηγό και κομμένα 

και ραμμένα στα μέτρα σας. Ο γνώριμος κόσμος του Smartphone σας με προαιρετικό Audi 

smartphone interface. Εικονιζόμενος στην οθόνη υψηλής ανάλυσης του MMI. Με εξαιρετική 

αναπαραγωγή χρωμάτων. Εκτός αυτού, καινοτόμες υπηρεσίες Audi connect¹ για περισσότερη 

διασκέδαση, άνεση και ασφάλεια. Σύγχρονης τεχνολογίας χάρη στο πρότυπο κινητής 

 τηλεφωνίας LTE² με κορυφαία ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων. Βεβαιωθείτε οι ίδιοι.

¹ Νομικές πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τη χρήση θα βρείτε στη σελίδα 75. ² Για την πλήρη χρήση χωρίς περιορισμούς, είναι απαραίτητη η ύπαρξη σύμβασης κάρτας LTE. 

Σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση της υποστήριξης LTE μπορείτε να ενημερωθείτε από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 68 και μετά.

Τ ρ ι σ δ ι ά σ τ α τ ο ς  ή χ ο ς .
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Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 68 και μετά.

Σ α ν  σ ε  σ υ ν α υ λ ί α .

Ακουστική χώρου σχεδόν όπως στην αίθουσα συναυλιών. Το προαιρετικό ηχοσύστημα 

Bang & Olufsen Sound System με τρισδιάστατο ήχο μεταφέρει τη μουσική απόλαυση 

σε ένα νέο επίπεδο. Γι’ αυτό φροντίζουν τα 755 Watt ισχύος του ενισχυτή και 19 ηχεία. 

Τα ειδικά ενσωματωμένα στην κολόνα Α ηχεία μεσαίων και πρίμων παράγουν έναν 

τρισδιάστατο ήχο, ο οποίος αναπαράγει όλη την πληθωρικότητα της μουσικής. Με μια 

ακρίβεια, η οποία θα είναι συναρπαστική στο αυτοκίνητό σας.
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Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 68 και μετά.

Σ χ ε δ ί α σ η  ε σ ω τ ε ρ ι κ ο ύ  χ ώ ρ ο υ  –
π ρ ω τ ο π ο ρ ι α κ ή  α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή ,  α τ μ ο σ φ α ι ρ ι κ ό  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν, 

                                                          ε ν τ υ π ω σ ι α κ ή  π ο ι ό τ η τ α .

Υψηλή τεχνολογία, λειτουργικότητα και σχεδίαση. Συνδυασμένα με εντυπωσιακό 

και αρμονικό τρόπο στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Οριζόντια προσανατολισμένη 

αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου. Που εκπέμπει ελαφρότητα και ευρυχωρία. 

Υλικά υψηλής ποιότητας, εκλεκτή αίσθηση των επιφανειών στην αφή, καθώς και 

επεξεργασία ακριβείας. Επιπρόσθετα, ελευθερία στον χώρο του κεφαλιού, των 

ώμων και των ποδιών για εξαιρετική αίσθηση του χώρου. Ο ρυθμιζόμενος σε διάφορα 

χρώματα προαιρετικός ατμοσφαιρικός φωτισμός φροντίζει για ένα περιβάλλον με 

το οποίο θα αισθάνεστε όμορφα.
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Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ό ς  ε σ ω τ ε ρ ι κ ό ς  χ ώ ρ ο ς  –
π ο λ υ τ ε λ ή ς  ε ξ ο π λ ι σ μ ό ς , 

                                                            α ί σ θ η σ η  ε υ ρ υ χ ω ρ ί α ς .
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Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 68 και μετά.

Η φιλοσοφία εσωτερικού χώρου στο νέο Audi A4 Avant. 

Μελετημένη ως την τελευταία λεπτομέρεια. Από τη διαθέσιμη 

ευρυχωρία για όλους τους συνεπιβαίνοντες ως τον εντυπωσιακό 

όγκο του χώρου αποσκευών. Προαιρετικά, με ελεγχόμενο από 

αισθητήρα ξεκλείδωμα του χώρου αποσκευών. Αρκεί μια κίνηση 

του ποδιού. Για τη γρήγορη και εύκολη φόρτωση. Χωρίς ψάξιμο 

για το κλειδί.
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Το  ν έ ο  A u d i  A 4 : 
                      Α ί σ θ η σ η  π ρ ο ό δ ο υ .
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Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 68 και μετά.
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Εξοπλισμοί | Εντυπωσιακά σημεία

Μ ε  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η  π ο ι κ ι λ ί α .
Μ ι α  μ ι κ ρ ή  ε π ι σ κ ό π η σ η  τ ω ν  δ υ ν α τ ο τ ή τ ω ν  σ α ς .

Το Audi A4 – ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο, το οποίο πείθει με την υψηλή ποιότητα και μεγάλη ποικιλία του 

εξοπλισμού του. Αυτό αποδεικνύουν και πολλά άλλα εντυπωσιακά στοιχεία του – Εμπνευστείτε! 

01_ Πακέτο συστημάτων υποβοήθησης στάθμευσης (κάμερες περιβάλλοντος χώρου, σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης) – απλοποιεί τη στάθμευση και την εκτέλεση ελιγμών

02_  Πακέτο συστημάτων υποβοήθησης περιήγησης (μεταξύ άλλων, σύστημα υποβοήθησης κυκλοφοριακής συμφόρησης, προγνωστικό σύστημα υποβοήθησης απόδοσης και οικονομίας, βασισμένη σε κάμερα αναγνώριση σημάτων 

κυκλοφορίας, σύστημα υποβοήθησης μεγάλης σκάλας φώτων, Audi active lane assist) – υποστηρίζει σε αυτοκινητοδρόμους και επαρχιακούς δρόμους

03_  Πακέτο συστημάτων υποβοήθησης πόλης (μεταξύ άλλων, προειδοποίηση αποβίβασης, σύστημα υποβοήθησης αντίθετης κυκλοφορίας πίσω, Audi side assist, βοήθεια στάθμευσης plus, κάμερα οπισθοπορείας) – για μεγαλύτερη 

ασφάλεια και περισσότερη άνεση στην κυκλοφορία εντός πόλης

04_ Σύστημα πλοήγησης MMI® Navigation plus με MMI touch – λειτουργίες πολυμέσων και διαισθητικός χειρισμός

05_ Audi connect* – ψηφιακή δικτύωση – μείνετε καθ’ οδόν σε επαφή με τον κόσμο

06_ Οθόνη Head-up – προβάλλει, κατ’ επιθυμία, σημαντικές για τον οδηγό πληροφορίες στο μπροστινό παρμπρίζ, στο άμεσο οπτικό πεδίο του οδηγού

01 | 02 | 03

Οι βασικοί εξοπλισμοί και οι προαιρετικοί εξοπλισμοί για το συγκεκριμένο μοντέλο αναφέρονται στο ευρετήριο από τη σελίδα 72 και κάτω. Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 68 και μετά.

* Νομικές πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τη χρήση θα βρείτε στη σελίδα 75.
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10

11 12

07_  Ατμοσφαιρικός φωτισμός – 3 προκαθορισμένα χρωματικά προφίλ παρέχουν μια εξατομικευμένη και χαλαρή 

ατμόσφαιρα

08_  Sport ανάρτηση ή ανάρτηση άνεσης με προσαρμοζόμενη απόσβεση – Δυναμική ή προσανατολισμένη στην 

άνεση ρύθμιση αμορτισέρ. Ρυθμιζόμενη μέσω του συστήματος Audi drive select

09_  Audi tablet με Rear Seat Entertainment (σύστημα ψυχαγωγίας πίσω καθισμάτων)¹ – πλήρως 

ενσωματωμένο και δικτυωμένο πρόγραμμα ψυχαγωγίας για όταν είστε καθ’ οδόν

10_  Κλειδί άνεσης με ελεγχόμενο από αισθητήρα ξεκλείδωμα του χώρου αποσκευών και ηλεκτρικά 

ανοιγοκλειόμενο καπό χώρου αποσκευών

11_  Πανοραμική γυάλινη οροφή – για εσωτερική ατμόσφαιρα με άπλετο φως και βελτιωμένο κλίμα εσωτερικού 

χώρου

12_ Πακέτο αλουμινίου μαύρο Audi exclusive², ³ – προσθέτει μοναδικές μαύρες πινελιές

Οι βασικοί εξοπλισμοί και οι προαιρετικοί εξοπλισμοί για το συγκεκριμένο μοντέλο αναφέρονται στο ευρετήριο 

από τη σελίδα 72 και μετά.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 68 και μετά.

¹ Νομικές πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τη χρήση θα βρείτε στη σελίδα 75. ² Από την quattro GmbH. 

³ Σχετικά με την ακριβή ημερομηνία διάθεσης παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τους Εξουσιοδοτημένους 

Συνεργάτες Audi.
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Εξοπλισμοί | A4 design | Audi design selection

Α κ ό μ α  π ι ο  ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ό .
                                                           Μ ε  A 4  d e s i g n  κ α ι  A u d i  d e s i g n  s e l e c t i o n .

Σε ένα Audi A4 υπάρχει αρκετός χώρος για τις δικές σας ιδέες. Με τη γραμμή A4 design προσθέτετε, για 

παράδειγμα, χαρακτηριστικές πινελιές, οι οποίες αντικατοπτρίζουν την προσωπικότητά σας. Κάντε ένα 

’εξαιρετικό αυτοκίνητο ακόμη πιο εξαιρετικό. Αυτό θα το επιτύχετε με στυλ, με τη βοήθεια της Audi design 

selection, η οποία προσφέρει μια καλαίσθητη προεπιλογή ιδιαίτερων υλικών και χρωμάτων για το εσωτερικό 

του αυτοκινήτου. Επιλεγμένα διακοσμητικά στοιχεία συνδυάστηκαν από τους σχεδιαστές μας με εξαιρετικά 

εκλεκτά δερμάτινα καθίσματα με ελκυστικές ραφές αντίθετης απόχρωσης. 

Οι βασικοί εξοπλισμοί και οι προαιρετικοί εξοπλισμοί για το συγκεκριμένο μοντέλο αναφέρονται στο ευρετήριο από τη σελίδα 72 και μετά. Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 68 και μετά. 

* Προσέξτε τις ιδιαιτερότητες σχετικά με τις ζάντες στη σελίδα 71.
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01_ Γραμμή A4 design – μεταξύ άλλων, με χυτές ζάντες αλουμινίου σε σχέδιο 10 

ακτίνων Crystal – Διαχύτης αέρα πίσω σε μαύρο Titanium ματ – Ένθετα αλουμινίου στις 

θυρολαβές – περαιτέρω διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό 02_ Audi design selection 

– μεταξύ άλλων, επενδύσεις καθισμάτων σε in σε καφέ Cedar δέρμα Fine Nappa, κατ’ 

επιλογή σε γκρι Rock ή μπεζ Atlas με ραφή αντίθετης απόχρωσης και περίγραμμα – 

Δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων με χειριστήρια πολλαπλών λειτουργιών plus και 

διακοσμητικό στοιχείο χρωμίου – προαιρετικά διακοσμητικά στοιχεία σε ξύλο 

βελανιδιάς γκρι φυσικό 03_ Audi design selection – Διακοσμητικά στοιχεία στο 

εσωτερικό σε καφέ Cedar δερματίνη με ραφές αντίθετης απόχρωσης σε γκρι Granite – 

Ζάντες αλουμινίου χυτές σε σχέδιο 10 βραχιόνων Dynamic, μερικώς γυαλισμένες*

Θα βρείτε πολλά ακόμη εντυπωσιακά σημεία στο www.audi.gr

01

02

03
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Εξοπλισμοί | A4 sport | Sport πακέτο S line

Π ι ο  s p o r t .
                                                           Μ ε  A 4  s p o r t  κ α ι  τ ο  s p o r t  π α κ έ τ ο  S  l i n e .

Δείξτε με την έκδοση εξοπλισμού A4 sport την sport πλευρά σας – ολοκληρωτικά. Με λεπτομέρειες, 

οι οποίες υπογραμμίζουν εντυπωσιακά το ταμπεραμέντο του Audi A4 σας και με την πρώτη ματιά 

παραπέμπουν σε δυνατές επιδόσεις. Περαιτέρω εντυπωσιακά σημεία προσθέτει το sport πακέτο 

S line, το οποίο ενισχύει περαιτέρω τον sport χαρακτήρα του οχήματος.

01_ Sport πακέτο S line – μεταξύ άλλων, sport καθίσματα εμπρός με επιγραφή S στις πλάτες – Επενδύσεις καθισμάτων S line σε γκρι Rotor δέρμα Fine Nappa, κατ’ επιλογή σε μαύρο – Εσωτερικός χώ-

ρος, ταμπλό και εσωτερική επένδυση ουρανού σε μαύρο – S line sport δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων με χειριστήρια πολλαπλών λειτουργιών plus – Διακοσμητικά στοιχεία σε ματ αλουμίνιο βουρτσισμένο – 

Πεντάλ και υποπόδιο από ανοξείδωτο χάλυβα 02_ Sport πακέτο S line – Ζάντες αλουμινίου χυτές σε σχέδιο 5 διπλών ακτίνων-αστέρι (S-Design) 03_ Γραμμή A4 sport – μεταξύ άλλων, με ζάντες 

αλουμινίου χυτές σε σχέδιο 5 ακτίνων Y – Πλέγμα προστασίας του ψυγείου σε γκρι Twilight ματ – πλευρικά πλέγματα εισαγωγής αέρα σε μαύρο Titanium ματ – περαιτέρω διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό

Θα βρείτε πολλά ακόμη εντυπωσιακά σημεία στο www.audi.gr

01

02

Οι βασικοί εξοπλισμοί και οι προαιρετικοί εξοπλισμοί για το συγκεκριμένο μοντέλο αναφέρονται στο ευρετήριο από τη σελίδα 72 και μετά. Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 68 και μετά.
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Εξοπλισμοί | Εξωτερικό πακέτο Audi S line

02

03

01
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Π ι ο  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ό .
                                                           Μ ε  τ ο  ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό  π α κ έ τ ο  A u d i  S  l i n e .

Μην προβάλλετε απλά τον sport χαρακτήρα του Audi A4 σας – ενισχύστε τον. Με το εξωτερικό 

πακέτο S line προσδίνετε στη δυναμική πορεία των γραμμών έναν ακόμη συναρπαστικότερο τόνο, 

και με εξαιρετικές λεπτομέρειες προσθέτετε ιδιαίτερες πινελιές.

01_ Μεταξύ άλλων, πλευρικές επενδύσεις εισόδου βαμμένες στο χρώμα του αυτοκινήτου

02_ Επενδύσεις μαρσπιέ εμπρός με ένθετο διακοσμητικό στοιχείο αλουμινίου και 

 επιγραφή S, φωτιζόμενες 03_ Διαχύτης αέρα σε γκρι Twilight ματ – Ένθετο στον 

πίσω προφυλακτήρα με κυψελωτή δομή 04_ Πλέγμα προστασίας του ψυγείου σε 

γκρι Twilight ματ, ελάσματα σε χρώμιο – πλευρικά πλέγματα εισαγωγής αέρα σε μαύρο 

Titanium ματ με διακοσμητικά στοιχεία χρωμίου

Θα βρείτε πολλά ακόμη εντυπωσιακά σημεία στο www.audi.gr

04

Οι βασικοί εξοπλισμοί και οι προαιρετικοί εξοπλισμοί για το συγκεκριμένο μοντέλο αναφέρονται στο ευρετήριο από τη σελίδα 72 και μετά. Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 68 και μετά.
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Εξοπλισμοί | Audi exclusive

01

01_ Δερμάτινος εξοπλισμός (πακέτο 1) σε δέρμα Fine Nappa Audi exclusive με sport καθίσματα εμπρός σε καφέ Cognac/μαύρο – Χειριστήρια όργανα σε δέρμα μαύρο Audi exclusive με ραφές αντίθετης απόχρωσης σε καφέ Cognac – 

Διακοσμητικά στοιχεία σε μαύρη λάκα Piano – Εσωτερικές επενδύσεις θυρών σε μαύρο Alcantara – Πατάκια Audi exclusive, περίγραμμα και ραφή σε μαύρο, περίγραμμα σε καφέ Cognac 02_ Audi A4 Avant με ειδικό εξωτερικό χρώμα 

Audi exclusive σε μπλε Sprint περλέ – Ζάντες αλουμινίου χυτές Audi Sport σε σχέδιο 10 ακτίνων V, γυαλισμένες¹ – Πακέτο αλουμινίου μαύρο Titanium Audi exclusive²

Audi exclusive από την quattro GmbH. Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 68 και μετά.

¹ Προσέξτε τις ιδιαιτερότητες σχετικά με τις ζάντες στη σελίδα 71. ² Σχετικά με την ακριβή ημερομηνία διάθεσης παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Π ι ο  μ ο ν α δ ι κ ό .
                                                           Μ ε  τ ο  A u d i  e x c l u s i v e .

Κάντε το Audi A4 σας μοναδικό – τόσο μοναδικό, όσο εσείς οι ίδιοι – με το 

Audi exclusive. Με επιλεγμένα ντεκόρ, χρωματιστό δέρμα και εξατομικευμένο 

εξωτερικό χρώμα από τη μεγάλη γκάμα των διαθέσιμων χρωμάτων. Ακριβώς, 

όπως το επιθυμείτε. Οι Εξουσιοδοτημένοι Συνεργάτες Audi και το Audi exclusive 

Studio του Audi Forum στο Neckarsulm περιμένουν να ακούσουν τις επιθυμίες σας.

02
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Εξοπλισμοί | Εξωτερικά χρώματα
01 02 03 04 05 06 07

Οι βασικοί εξοπλισμοί και οι προαιρετικοί εξοπλισμοί για το συγκεκριμένο μοντέλο αναφέρονται στο ευρετήριο από τη σελίδα 72 και μετά. Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 68 και μετά. 

* Από την quattro GmbH.
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08 09

Ε ν τ υ π ω σ ι α κ ή 
ε ι κ ό ν α .

Επιλέξτε το χρώμα βαφής που ταιριάζει καλύτερα στην προσωπικότητά σας. 

Μπορείτε να είστε βέβαιοι για την εξαιρετική ποιότητα, καθώς το αυτοκίνητό 

σας δεν βάφεται μία φορά, αλλά τέσσερις. Έτσι ώστε όχι μόνο να έχετε 

αστραφτερή εμφάνιση, αλλά το Audi σας να προστατεύεται όσο το δυνατόν 

καλύτερα από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Για μια εντυπωσιακή εικόνα, 

εφ’ όρου ζωής του αυτοκινήτου.

01_ Ειδικό εξωτερικό χρώμα Audi exclusive σε μπλε Sprint περλέ* 02_ Μπλε Scuba μεταλλικό

03_ Μπλε Moonshine μεταλλικό 04_ Γκρι Daytona περλέ 05_ Γκρι Manhattan μεταλλικό

06_ Κόκκινο Tango μεταλλικό 07_ Καφέ Argus μεταλλικό 08_ Ασημί Florett μεταλλικό

09_ Λευκό Glacier μεταλλικό

Θα βρείτε πολλά ακόμη εξωτερικά χρώματα στο www.audi.gr
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Εξοπλισμοί | Ζάντες | Ελαστικά

Οι βασικοί εξοπλισμοί και οι προαιρετικοί εξοπλισμοί για το συγκεκριμένο μοντέλο αναφέρονται στο ευρετήριο από τη σελίδα 72 και μετά.

Στοιχεία σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ελαστικών θα βρείτε στη σελίδα 71. ¹ Από την quattro GmbH. ² Προσέξτε τις ιδιαιτερότητες σχετικά με τη ζάντα στη σελίδα 71.

17 ιντσών

19 ιντσών

18 ιντσών

18 ιντσών

19 ιντσών
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01
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Ε ν τ υ π ω σ ι α κ ή  ε μ φ ά ν ι σ η .

Με τις ζάντες της Audi υπογραμμίζετε το μοναδικό στυλ και τον χαρακτήρα του δικού σας 

Audi A4. Προσφέρετε στον εαυτό σας μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή εμφάνιση με το αγαπημένο 

σας σχέδιο. Για την ωραία αίσθηση καθ’ οδόν: Οι ζάντες της Audi υποβάλλονται σε ειδικές 

διαδικασίες ελέγχου, περνούν από εκτεταμένες δοκιμές και είναι άριστης ποιότητας. 

01_ Ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών χυτές Audi Sport σε σχέδιο 5 ακτίνων V σε όψη ματ Titanium, γυαλισμένες, με επιγραφή RS¹, ² 02_ Ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών χυτές σε 

σχέδιο 10 ακτίνων Crystal 03_ Ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών χυτές Audi Sport σε σχέδιο 10 ακτίνων V¹ 04_ Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών χυτές σε σχέδιο 5 ακτίνων Dynamic, 

ανθρακί αντίθεσης, μερικώς γυαλισμένες² 05_ Ζάντες αλουμινίου χυτές 18 ιντσών σε σχέδιο 5 διπλών ακτίνων-αστέρι (S-Design) 06_ Ζάντες αλουμινίου χυτές 18 ιντσών σε 

σχέδιο 5 διπλών ακτίνων, ανθρακί αντίθεσης, μερικώς γυαλισμένες² 07_ Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών χυτές Audi Sport σε σχέδιο 5 βραχιόνων Pylon σε μαύρο ματ, γυαλισμένες¹, ² 

08_ Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών χυτές Audi Sport σε σχέδιο 5 διπλών ακτίνων, με επιγραφή RS¹

Θα βρείτε πολλές ακόμη ζάντες στο www.audi.gr

18 ιντσών

18 ιντσών
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08

18 ιντσών

06

A4_S4_Avant_FOSM_Det72_2015_09.indd   59 16.10.15   11:45



297x198_FOSM_Girona_Det09_Bild_60   60 12.08.15   14:20

Εξοπλισμοί | Επενδύσεις καθισμάτων

Υ ψ η λ ή  π ο ι ό τ η τ α .
Μ ε  τ ο υ ς  υ φ α σ μ ά τ ι ν ο υ ς  κ α ι  δ ε ρ μ ά τ ι ν ο υ ς 

ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ ς .

Οι βασικοί εξοπλισμοί και οι προαιρετικοί εξοπλισμοί για το συγκεκριμένο μοντέλο αναφέρονται στο ευρετήριο από τη σελίδα 72 και μετά.

Μαύρο ύφασμα Concept Alcantara/δέρμα γκρι Rock 

με ραφές αντίθετης απόχρωσης

Δέρμα Fine Nappa μπεζ Atlas 

με ραφές αντίθετης απόχρωσης και περίγραμμα 

σε γκρι Granite

Δερμάτινοι εξοπλισμοί Audi exclusive

Από την quattro GmbH

Sport καθίσματα εμπρός σε καφέ Cedar δέρμα 

Fine Nappa (στην εικ. φαίνεται η Audi design 

selection)Στο Audi σας κατέχετε μια ιδιαίτερη θέση. Στις μπροστινές και τις πίσω θέσεις γίνεται 

αισθητή μια μοναδική άνεση που οφείλεται στα άριστης ποιότητας υλικά και την πρώτης 

τάξης κατεργασία. Δεν έχει σημασία, ποια επένδυση καθισμάτων θα επιλέξετε: 

Εδώ κάθεστε σωστά.
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Δέρμα Fine Nappa μαύρο 

με ραφές αντίθετης απόχρωσης

Μαύρο/κόκκινο ύφασμα System Διάτρητο καφέ Nougat δέρμα/

δερματίνη

Alcantara/δέρμα γκρι Rotor 

με ραφές αντίθετης απόχρωσης

Sport καθίσματα εμπρός σε γκρι Rotor δέρμα Fine 

Nappa (στην εικ. φαίνεται το sport πακέτο S line)
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Εξοπλισμοί | Διακοσμητικά στοιχεία

Π ι ο  ε κ λ ε κ τ ό .
Μ ε  τ α  δ ι α κ ο σ μ η τ ι κ ά  σ τ ο ι χ ε ί α .

Ματ αλουμίνιο βουρτσισμένο Αλουμίνιο TrimaranΑλουμίνιο Ellipse
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Το ξεχωριστό περιβάλλον είναι θέμα στυλ. Του δικού σας στυλ. Το οποίο 

μπορείτε να εκλεπτύνετε μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Προσθέστε 

καλαίσθητες πινελιές με τα υψηλής ποιότητας διακοσμητικά στοιχεία Audi. 

Βιώστε τη γοητεία των ξεχωριστών υλικών: εκλεκτά ξύλα, λάκα Piano ή 

ντεκόρ αλουμινίου – συνδυάστε τα με εξατομικευμένο τρόπο, σύμφωνα με 

το προσωπικό σας γούστο.

Διακοσμητικά στοιχεία σε ξύλο Audi exclusive

Από την quattro GmbH

Μαύρη λάκα Piano

Από την quattro GmbH

Οι βασικοί εξοπλισμοί και οι προαιρετικοί εξοπλισμοί για το συγκεκριμένο μοντέλο αναφέρονται στο ευρετήριο από τη σελίδα 72 και μετά.
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Γνήσια Αξεσουάρ Audi

01

Ε ξ α τ ο μ ι κ ε υ μ έ ν α  σ α ν  τ η  ζ ω ή  σ α ς .
Τα Γνήσια Αξεσουάρ Audi σας παρέχουν πολυάριθμες δυνατότητες να εμπλουτίσετε 

το Audi A4 σας από αρκετές απόψεις. Με προϊόντα, τα οποία εκπληρώνουν την 

υπόσχεση ποιότητάς μας καθημερινά εκ νέου. Επωφεληθείτε από τις λύσεις με 

ακρίβεια προσαρμογής, οι οποίες πείθουν με τη θαυμάσια σχεδίαση και την υψηλή 

λειτουργικότητά τους. Περισσότερες πληροφορίες για αυτά, καθώς και γι άλλα 

εντυπωσιακά σημεία θα βρείτε από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

01_  Εξοπλισμός για σκι και μπαγκαζιέρες στη νέα σχεδίαση Audi, ασφαλιζόμενα με κλειδαριά και ανοιγόμενα άνετα και από τις δύο πλευρές. Διατίθενται στα 

μεγέθη 300 l, 360 l και 405 l

02_ Διαχωριστικό πλέγμα για τον χώρο αποσκευών του Audi A4 Avant. Εύκολη τοποθέτηση πίσω από τα πίσω καθίσματα, χωρίς τη διάνοιξη οπών

03_ Το Audi Entertainment mobile με την οθόνη αφής 10 ιντσών υπόσχεται εξαιρετική ψυχαγωγία σε εξαιρετική ποιότητα εικόνας

04_ Τα περιβλήματα εξωτερικών καθρεπτών σε υψηλής ποιότητας ανθρακονήματα προσθέτουν μια οπτική πινελιά και, εκτός αυτού, εξοικονομούν βάρος

05_ Το παιδικό κάθισμα Audi youngster plus συνδυάζει ασφάλεια με υψηλή άνεση. Για μικρούς επιβάτες από 15 έως 36 kg (περ. 4–12 ετών)

06_ Οι χυτές ζάντες αλουμινίου στη διάσταση 8,5 J x 19 σε σχέδιο 5 βραχιόνων Sidus φροντίζουν για μια δυναμική εμφάνιση

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον 

κατάλογο αξεσουάρ Audi A4, στην ιστοσελίδα 

www.audi.gr και στους Εξουσιοδοτημένους 

Συνεργάτες Audi.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και της εκπομπής CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 68 και κάτω.
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Ανακαλύψτε τον κόσμο του νέου A4. Περισσότερες πληροφορίες, περισσότερη 

ατομικότητα και περισσότερη αποκλειστικότητα. Τώρα στο www.audi.gr

Γο η τ ε ί α  A u d i  A 4 . 
                          Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  α υ τ ό  θ α  β ρ ε ί τ ε  o n l i n e .

Σκανάρετε τον κωδικό QR 

με ένα Smartphone

ή με μια ταμπλέτα και 

ανακαλύψτε

τον κόσμο του A4.

A4_S4_Avant_FOSM_Det72_2015_09.indd   66 06.11.15   10:55



297x198_FOSM_Girona_Det09_Bild_67   67 07.08.15   12:26

66 | 67

A4_S4_Avant_FOSM_Det72_2015_09.indd   67 16.10.15   11:45



297x198_FOSM_Girona_Det09_Bild_68   68 17.08.15   18:32

Τεχνικά στοιχεία

[  ] Στοιχεία για τα αυτόματα κιβώτια S tronic®/tiptronic. Επεξηγήσεις ¹ έως ¹⁴ στη σελίδα 70. Μπορούν να παραγγελθούν προαιρετικά.

Μοντέλο Audi A4 1.4 TFSI 

(150 hp)

Audi A4 2.0 TFSI

(252 hp)

Audi A4 2.0 TFSI quattro

(252 hp)

Audi A4 2.0 TDI

(150 hp)

Τύπος κινητήρα 4-κύλινδρος σε σειρά βενζινοκινητήρας με άμεσο 

ψεκασμό βενζίνης, Turbo και σύστημα Audi valvelift

4-κύλινδρος σε σειρά βενζινοκινητήρας με άμεσο 

ψεκασμό βενζίνης, Turbo και σύστημα Audi valvelift

4-κύλινδρος σε σειρά βενζινοκινητήρας με άμεσο 

ψεκασμό βενζίνης, Turbo και σύστημα Audi valvelift

4-κύλινδρος σε σειρά πετρελαιοκινητήρας

με σύστημα ψεκασμού Common-Rail

και Turbo

Κυβισμός σε cm³ (βαλβίδες ανά κύλινδρο) 1.395 (4) 1.984 (4) 1.984 (4) 1.968 (4)

Μέγιστη ισχύς σε hp ανά λεπτό 150/5.000–6.000 252/5.000–6.000 252/5.000–6.000 150/3.250–4.200

Μέγιστη ροπή σε Nm σε σ.α.λ. 250/1.500–3.500 370/1.600–4.500 370/1.600–4.500 320/1.500–3.250

Μετάδοση κίνησης

Είδος μετάδοσης κίνησης Μπροστινή κίνηση Μπροστινή κίνηση Μόνιμη τετρακίνηση quattro® Μπροστινή κίνηση

Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων [7 ταχυτήτων S tronic] [7 ταχυτήτων S tronic] [7 ταχυτήτων S tronic] Μηχανικό κιβώτιο 6 ταχυτήτων 

[7 ταχυτήτων S tronic]

Βάρος/Όγκος Sedan Sedan Sedan Avant Sedan Avant

Απόβαρο² σε kg [1.450] [1.505] [1.585] [1.615] 1.505 [1.540] 1.550

Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος σε kg [1.945] [2.000] [2.080] [2.130] 2.030 [2.065] 2.095

Επιτρ. βάρος οροφής/φορτίο στήριξης 

σε kg

[90/80] [90/80] [90/80] [90/80] 90/80 [90/80] 90/80

Επιτρ. βάρος ρυμούλκησης³ σε kg

χωρίς φρένα

σε κλίση 12 %

σε κλίση 8 %

[720]

[1.500]

[1.700]

[750]

[1.700]

[1.900]

[750]

[1.700] 

[1.900]

[750]

[1.700] 

[1.900]

750 [750]

1.700 [1.700]

1.900 [1.900]

750

1.700

1.900

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου 

περίπου σε l

[54] [54] [58] [58] 40/54* [40/54*] 40/54*

Επιδόσεις/Κατανάλωση⁴

Μέγιστη ταχύτητα κίνησης σε km/h [210]⁸ [250]⁸ [250]⁸ [250]⁸ 221 [219] 215

Επιτάχυνση 0–100 km/h σε δευτ. [8,5] [6,3] [5,8] [6,0] 8,9 [8,7] 9,2

Είδος καυσίμου Super αμόλυβδη βενζίνη χωρίς θείο ROZ 95⁵ Super αμόλυβδη βενζίνη χωρίς θείο ROZ 95⁵ Super αμόλυβδη βενζίνη χωρίς θείο ROZ 95⁵ Diesel χωρίς θείο¹⁰ 

Κατανάλωση καυσίμου⁴, ⁶, ⁷ σε l/100 km

εντός πόλεως

εκτός πόλεως

μεικτός κύκλος

[7,1–6,4⁹]

[4,7–4,1⁹]

[5,6–4,9⁹]

[7,4] 

[5,0–4,7]

[5,9–5,7]

[7,9–7,7]

[5,4–5,0]

[6,3–5,9]

[7,9–7,7]

[5,5–5,1]

[6,4–6,1]

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

4,0–3,6

4,3–4,0

Εκπομπή CO₂⁴, ⁶, ⁷ σε g/km   

μεικτός κύκλος [129–114⁹] [137–129] [144–136] [147–139] 111–99 [112–104] 116–104

Πρότυπο καυσαερίων [EU6] [EU6] [EU6] [EU6] EU6 [EU6] EU6
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Μοντέλο Audi A4 2.0 TDI

(190 hp)

Audi A4 3.0 TDI quattro

(272 hp)

Audi A4 2.0 TFSI ultra

(190 hp)

Audi A4 2.0 TDI ultra

(150 hp)

Τύπος κινητήρα 4-κύλινδρος σε σειρά πετρελαιοκινητήρας

με σύστημα ψεκασμού Common-Rail

και Turbo

6-κύλινδρος πετρελαιοκινητήρας τύπου V με σύστη-

μα ψεκασμού Common-Rail και Turbo

4-κύλινδρος σε σειρά βενζινοκινητήρας με άμεσο 

ψεκασμό βενζίνης, Turbo 

και σύστημα Audi valvelift

4-κύλινδρος σε σειρά πετρελαιοκινητήρας

με σύστημα ψεκασμού Common-Rail

και Turbo

Κυβισμός σε cm³ (βαλβίδες ανά κύλινδρο) 1.968 (4) 2.967 (4) 1.984 (4) 1.968 (4)

Μέγιστη ισχύς σε hp ανά λεπτό 190/3.800–4.200 272/3.250–4.250 190/4.200–6.000 150/3.250–4.200

Μέγιστη ροπή σε Nm σε σ.α.λ. 400/1.750–3.000 600/1.500–3.000 320/1.450–4.200 320/1.500–3.250

Μετάδοση κίνησης

Είδος μετάδοσης κίνησης Μπροστινή κίνηση Μόνιμη τετρακίνηση quattro® Μπροστινή κίνηση Μπροστινή κίνηση

Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων [7 ταχυτήτων S tronic] [8-τάχυτο tiptronic] [7 ταχυτήτων S tronic] Χειροκίνητο κιβώτιο 6 ταχυτήτων

[7 ταχυτήτων S tronic]

Βάρος/Όγκος Sedan Avant Sedan Avant Sedan Avant Sedan Avant

Απόβαρο² σε kg [1.555] [1.605] [1.735] [1.770] [1.480] [1.535] 1.505 [1.545] 1.555

Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος σε kg [2.075] [2.145] [2.230] [2.285] [1.985] [2.060] 2.030 [2.070] 2.100

Επιτρ. βάρος οροφής/φορτίο στήριξης 

σε kg

[90/80] [90/80] [90/80] [90/80] [90/80] [90/80] 90/80 [90/80] 90/80

Επιτρ. βάρος ρυμούλκησης³ σε kg

χωρίς φρένα

σε κλίση 12 %

σε κλίση 8 %

[750]

[1.700] 

[1.900]

[750]

[1.700]

[1.900]

[750]  

[1.900]

[2.100]

[750]

[1.900]

[2.100]

[740]

[1.500]

[1.700]

[750]

[1.500]

[1.700]

750 [750]

1.400 [1.400]

1.600 [1.600]

750

1.400

1.600

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου 

περίπου σε l

[40/54*] [40/54*] [58] [58] [54] [54] 40/54* [40/54*] 40/54*

Επιδόσεις/Κατανάλωση⁴

Μέγιστη ταχύτητα κίνησης σε km/h [237] [231] [250]⁸ [250]⁸ [240]⁸, ¹² [238]⁸, ¹² 210⁸ [210]⁸ 210⁸ 

Επιτάχυνση 0–100 km/h σε δευτ. [7,7] [7,9] [5,3] [5,4] [7,3] [7,5] 8,9 [8,7] 9,2

Είδος καυσίμου Diesel χωρίς θείο¹⁰ Diesel χωρίς θείο¹⁰ Super αμόλυβδη βενζίνη χωρίς θείο 95 ROZ⁷ Diesel χωρίς θείο¹⁰ 

Κατανάλωση καυσίμου⁴, ⁶, ⁷ σε l/100 km

εντός πόλεως

εκτός πόλεως

μεικτός κύκλος

[5,0–4,8]

[3,9–3,7]

[4,3–4,1]

[5,0–4,9]

[4,1–3,8]

[4,4–4,2]

[5,6–5,4]

[4,9–4,6]

[5,2–4,9]

[5,8–5,6]

[5,1–4,8]

[5,4–5,1]

[6,6–6,2¹³]

[4,7–4,0¹³]

[5,4–4,8¹³]

[6,8–6,4¹³]

[4,9–4,3¹³]

[5,6–5,0¹³]

4,5–4,4 [4,7–4,6]

3,4–3,3 [3,5–3,4]

3,8–3,7 [3,9–3,8]

4,7–4,5

3,6–3,4

4,0–3,8

Εκπομπή CO₂⁴, ⁶, ⁷ σε g/km   

μεικτός κύκλος [113–107] [116–109] [137–129] [142–134] [122–109¹³] [128–114¹³] 99–95 [101–99] 104–99

Πρότυπο καυσαερίων [EU6] [EU6] [EU6] [EU6] [EU6] [EU6] EU6 [EU6] EU6
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Τεχνικά στοιχεία | Διαστάσεις

Επεξηγήσεις

¹  Η αναφερόμενη τιμή προσδιορίστηκε σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία μέτρησης (UN-R 85 στην 

ισχύουσα έκδοση).

²  Απόβαρο αυτοκινήτου με οδηγό (75 kg) και πληρότητα ρεζερβουάρ καυσίμου 90 %, υπολογισμένο σύμφωνα με 

τον Κανονισμό (ΕΕ) 1230/2012 στην ισχύουσα έκδοση. Το απόβαρο και ο συντελεστής αντίστασης αέρα του 

αυτοκινήτου μπορεί να αυξηθούν με τους προαιρετικούς εξοπλισμούς, οδηγώντας σε αντίστοιχη μείωση του 

ωφέλιμου φορτίου ή της μέγιστης ταχύτητας κίνησης.

³  Με αυξανόμενο υψόμετρο μειώνεται αναγκαστικά και η απόδοση του κινητήρα. Από τα 1.000 m υψόμετρο, και 

για κάθε επιπλέον 1.000 m, θα πρέπει να αφαιρείται κάθε φορά 10 % του βάρους ρυμουλκού αυτοκινήτου και 

 ρυμούλκας (μέγιστο επιτρεπτό φορτίο ρυμούλκησης + μέγιστο επιτρεπτό μεικτό βάρος του ρυμουλκού αυτοκινήτου). 

Ισχύουσα τιμή φορτίου ρυμούλκησης με εργοστασιακά τοποθετημένο κοτσαδόρο. Σε περίπτωση επαγγελματικής 

χρήσης του αυτοκινήτου με κοτσαδόρο, απαιτείται υπό ορισμένες προϋποθέσεις μια συσκευή 

ελέγχου της ΕΕ.

⁴  Στοιχεία για τις καταναλώσεις καυσίμου και εκπομπές CO₂ που αφορούν σε φάσμα τιμών, σε εξάρτηση από το 

χρησιμοποιούμενο σετ ελαστικών/τροχών.

⁵  Συνιστάται η χρήση Super αμόλυβδης βενζίνης χωρίς θείο ROZ 95 κατά DIN EN 228. Εάν δεν είναι διαθέσιμη: 

απλή αμόλυβδη χωρίς θείο βενζίνη ROZ 91 κατά DIN EN 228 με μικρή μείωση της ισχύος. Κατά βάση μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ποιότητα αμόλυβδου καυσίμου ROZ 95 με μέγιστο ποσοστό αιθανόλης 10 % (E10). Τα στοιχεία 

για την κατανάλωση αναφέρονται σε λειτουργία με καύσιμο ROZ 95 σύμφωνα με την Οδηγία 692/2008/EΚ.

⁶  Οι αναφερόμενες τιμές υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες μέτρησης. Τα στοιχεία δεν 

αναφέρονται σε συγκεκριμένο αυτοκίνητο και δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς, αλλά χρησιμεύουν 

αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς σύγκρισης μεταξύ των διαφόρων τύπων αυτοκινήτων.

⁷  Η κατανάλωση καυσίμου και η εκπομπή CO₂ ενός αυτοκινήτου δεν εξαρτώνται μόνο από την αποτελεσματική 

εκμετάλλευση του καυσίμου από το όχημα, αλλά επηρεάζονται και από τον τρόπο οδήγησης και από άλλους μη 

τεχνικούς παράγοντες. Το CO₂ είναι το αέριο το οποίο ευθύνεται πρωτίστως για το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

⁸  Περιορισμένη.

⁹  Σε συνδυασμό με ελαστικά βελτιωμένα ως προς την αντίσταση κύλισης.

¹⁰  Συνιστάται η χρήση Diesel χωρίς θείο κατά DIN EN 590. Εάν δεν είναι διαθέσιμο: Diesel κατά DIN EN 590.

¹¹  Στοιχεία σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ελαστικών θα βρείτε στη σελίδα 71.

¹²  Σε συνδυασμό με ελαστικά βελτιωμένα ως προς την αντίσταση κύλισης η μέγιστη ταχύτητα κίνησης είναι 210 km/h.

¹³  Σε συνδυασμό με ελαστικά βελτιωμένα ως προς την αντίσταση κύλισης και μέγιστη ταχύτητα κίνησης 210 km/h.

¹⁴  Προσέξτε τις ιδιαιτερότητες σχετικά με τις ζάντες στη σελίδα 71.

Audi A4 Sedan ή A4 Avant 2.0 TFSI ultra (190 hp από 109 g ή 114 g CO₂/km)

Το μοντέλο A4 2.0 TFSI ultra είναι διαθέσιμο χωρίς περιορισμούς με όλους τους εξοπλισμούς. 

Audi A4 Sedan 2.0 TDI ultra (150 hp από 95 g CO₂/km στο μηχανικό κιβώτιο και από 

99 g CO₂/km στο αυτόματο κιβώτιο) ή 

A4 Avant 2.0 TDI ultra (150 hp από 99 g CO₂/km)

Αυτό το αυτοκίνητο αντιπροσωπεύει μοντέλα Audi αυξημένης αποδοτικότητας, στα οποία έχει βελτιωθεί περαιτέρω η 

σχέση μεταξύ απόδοσης και κατανάλωσης καυσίμου. Αυτά τα μοντέλα της Audi χαρακτηρίζονται από μειωμένη 

κατανάλωση και μειωμένες εκπομπές CO₂ σε σχέση με το βασικό μοντέλο. Αυτό το αποτέλεσμα επιτεύχθηκε μέσω 

αλλαγών στο αυτοκίνητο.

Τα μοντέλα του A4 Sedan ή του A4 Avant 2.0 TDI ultra (150 hp) διαθέτουν ως βασικό εξοπλισμό:

▪ Μηχανικό κιβώτιο 6 ταχυτήτων με βελτιωμένη σχέση μετάδοσης κιβωτίου

▪ διαθέσιμο επίσης ως αυτόματο κιβώτιο 7 ταχυτήτων S tronic

▪  Το σύστημα πληροφόρησης οδηγού με ένδειξη για την αλλαγή σχέσεων ταχύτητας και την απόδοση και οικονομία, 

υποστηρίζει τον οδηγό στη μείωση της κατανάλωσης μέσω υποδείξεων για αλλαγή σχέσεων ταχύτητας και άλλων 

συμβουλών για οικονομία

▪  Περιστρεφόμενο πλέγμα προστασίας του ψυγείου για τη βελτιστοποίηση της συμπεριφοράς θέρμανσης και της 

αεροδυναμικής

▪ Ελαστικά με βελτιωμένη αντίσταση κύλισης, για την επίτευξη μειωμένης κατανάλωσης καυσίμου

▪  Βελτιωμένο επίπεδο αυτοκινήτου (μέσω της sport ανάρτησης) και διάφορα εξαρτήματα αυτοκινήτου για χαμηλό 

αεροδυναμικό συντελεστή cw

Στον βασικό εξοπλισμό το A4 Sedan ή το A4 Avant 2.0 TDI ultra (150 hp) διαθέτει σφυρήλατες ζάντες ελαφρού 

κράματος με τάσι, μεγέθους 7 J x 16 με ελαστικά 205/60 R 16. 

Προαιρετικά διατίθενται οι παρακάτω ζάντες:

▪ Ζάντες αλουμινίου σφυρήλατες σε σχέδιο 10 ακτίνων, μεγέθους 7,5 J x 17 με ελαστικά 225/50 R 17¹¹ 

▪ Ζάντες αλουμινίου χυτές σε σχέδιο 5 βραχιόνων-αστέρι, μεγέθους 7,5 J x 17 με ελαστικά 225/50 R 17¹¹

▪ Ζάντες αλουμινίου χυτές σε σχέδιο 5 παράλληλων ακτίνων, μεγέθους 7,5 J x 17 με ελαστικά 225/50 R 17¹¹

▪  Ζάντες αλουμινίου χυτές σε σχέδιο 5 βραχιόνων Aero, ανθρακί αντίθεσης, μερικώς γυαλισμένες, μεγέθους 

7,5 J x 17 με ελαστικά 225/50 R 17¹¹

▪ Ζάντες αλουμινίου χυτές σε σχέδιο 5 ακτίνων Υ, μεγέθους 7,5 J x 17 με ελαστικά 225/50 R 17¹¹

▪ Ζάντες αλουμινίου χυτές σε σχέδιο 10 ακτίνων Crystal, μεγέθους 7,5 J x 17 με ελαστικά 225/50 R 17¹¹

▪ Ζάντες αλουμινίου σφυρήλατες σε σχέδιο 10 ακτίνων, μεγέθους 7,5 J x 17 με ελαστικά 225/50 R 17¹¹

Οι ακόλουθοι εξοπλισμοί δεν είναι διαθέσιμοι για το A4 Sedan ή το A4 Avant 2.0 TDI ultra (150 hp):

▪ Sport πακέτο S line

▪ Ανάρτηση άνεσης με προσαρμοζόμενη απόσβεση

▪ Θέρμανση εν στάσει
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Σημαντική παρατήρηση

Ιδιαιτερότητες των ζαντών: Οι γυαλισμένες ή μερικώς γυαλισμένες ζάντες αλουμινίου δεν θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται σε χειμερινές οδικές συνθήκες. Η επιφάνεια της ζάντας εξαιτίας του τρόπου κατασκευής της δεν 

διαθέτει επαρκή αντιδιαβρωτική προστασία και μπορεί να πάθει μόνιμη ζημιά από αλάτι για το ξεπάγωμα των 

δρόμων ή παρόμοια υλικά.

Στοιχεία των διαστάσεων σε απόβαρο αυτοκινήτου. Όγκος χώρου αποσκευών 480/965 l

(Δεύτερη τιμή: με αναδιπλωμένη πλάτη πίσω καθισμάτων και φόρτωση μέχρι την εταζέρα). Διάμετρος κύκλου στροφής περ. 11,6 m.

*  Μέγιστη ελευθερία κεφαλής. ** Πλάτος χώρου αγκώνων. *** Πλάτος χώρου ώμων.

Στοιχεία διαστάσεων για απόβαρο αυτοκινήτου. Όγκος χώρου αποσκευών 505/1.510 l (δεύτερη τιμή: με αναδιπλωμένη πλάτη 

πίσω καθισμάτων και φόρτωση μέχρι τον ουρανό του αυτοκινήτου). Διάμετρος κύκλου στροφής περ. 11,6 m.

*  Μέγιστη ελευθερία κεφαλής. ** Πλάτος χώρου αγκώνων. *** Πλάτος χώρου ώμων.
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Audi A4 Sedan

Audi A4 Avant

Κατατάξεις παραμέτρων ελαστικών

Στον πίνακα θα βρείτε τα εύρη τιμών της κατηγορίας εξοικονόμησης καυσίμου, της κατηγορίας πρόσφυσης 

σε υγρό οδόστρωμα και της κατηγορίας του εξωτερικού θορύβου κύλισης για τα διάφορα μεγέθη ελαστικών του 

Audi A4 Sedan και του A4 Avant.

Η παραγγελία ενός συγκεκριμένου ελαστικού δεν είναι δυνατή. 

Σχετικά με τα προσφερόμενα στη χώρα σας ελαστικά μπορείτε να ενημερωθείτε στους Εξουσιοδοτημένους 

Συνεργάτες Audi. 

Μέγεθος 

ελαστικών

Κατηγορία

εξοικονόμησης 

καυσίμου

Κατηγορία 

πρόσφυσης σε 

υγρό οδόστρωμα

Κατηγορία του 

εξωτερικού 

θορύβου κύλισης

Θερινά ελαστικά 205/60 R 16 E–C B–A 71–70

225/50 R 17 F–C C–A 73–67 –

245/40 R 18 F–C B–A 72–68 –

245/35 R 19 E B 67

Χειμερινά ελαστικά 205/60 R 16 E C 67

225/50 R 17 F–E E–C 72–68 –

225/45 R 18 E C 72–69 –

245/40 R 18 F–E E–B 72–68 –

Εξοπλισμός του απεικονιζόμενου Audi A4 Sedan (σσ. 2–43):

Εξωτερικό χρώμα: Καφέ Argus μεταλλικό

Ζάντες: Ζάντες αλουμινίου χυτές σε σχέδιο 10 ακτίνων Dynamic, μερικώς γυαλισμένες¹⁴

Καθίσματα/Επενδύσεις καθισμάτων: Sport καθίσματα εμπρός σε καφέ Cedar δέρμα Fine Nappa με ραφές αντίθετης 

απόχρωσης και περιγράμματα σε γκρι Granite

Διακοσμητικά στοιχεία: Ξύλο βελανιδιάς γκρι φυσικό

Περαιτέρω εξοπλισμοί: Audi design selection, εξωτερικό πακέτο S line

Εξοπλισμός του απεικονιζόμενου Audi A4 Avant (σσ. 2–43):

Εξωτερικό χρώμα: Γκρι Daytona περλέ

Ζάντες: Ζάντες αλουμινίου χυτές σε σχέδιο 5 διπλών ακτίνων-αστέρι (S-Design)

Καθίσματα/Επενδύσεις καθισμάτων: Sport καθίσματα εμπρός σε γκρι Rotor δέρμα Fine Nappa με ραφές αντίθετης 

απόχρωσης σε γκρι Rock

Διακοσμητικά στοιχεία: Ματ αλουμίνιο βουρτσισμένο

Περαιτέρω εξοπλισμοί: Πακέτο sport S line, εξωτερικό πακέτο S line
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Γραμμές και πακέτα

Audi design selection

Sport πακέτο S line

Εξωτερικό πακέτο S line

Απλά χρώματα

Λευκό Ibis

Μαύρο λαμπερό 

Μεταλλικά χρώματα

Λευκό Glacier μεταλλικό

Ασημί Florett μεταλλικό

Ασημί Cuvée μεταλλικό

Γκρι Manhattan μεταλλικό

Γκρι Monsoon μεταλλικό

Πράσινο Gotland μεταλλικό¹

Καφέ Argus μεταλλικό

Μπλε Moonshine μεταλλικό

Μπλε Scuba μεταλλικό

Μαύρο Mythos μεταλλικό

Κόκκινο Matador μεταλλικό¹

Κόκκινο Tango μεταλλικό

Εξωτερικό χρώμα περλέ

Γκρι Daytona περλέ²

Ειδικά εξωτερικά χρώματα

Ειδικά εξωτερικά χρώματα 

Audi exclusive³

Ζάντες/Ελαστικά

Σφυρήλατες ζάντες ελαφρού 

κράματος 16 ιντσών με τάσι

Ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών χυτές 

σε σχέδιο 5 βραχιόνων
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Ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών χυτές 

σε σχέδιο 5 βραχιόνων Facet

Ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών χυτές 

σε σχέδιο 5 βραχιόνων Aero, 

ανθρακί αντίθεσης, μερικώς 

γυαλισμένες⁴

Ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών χυτές 

σε σχέδιο 5 ακτίνων Y

Ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών χυτές 

σε σχέδιο 5 παράλληλων ακτίνων

Ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών χυτές 

σε σχέδιο 5 βραχιόνων-αστέρι

Ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών χυτές 

σε σχέδιο 10 ακτίνων Crystal

Ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών 

σφυρήλατες σε σχέδιο 10 ακτίνων

⁵

Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών χυτές 

σε σχέδιο 5 ακτίνων Dynamic,

ανθρακί αντίθεσης, μερικώς 

γυαλισμένες⁴

Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών χυτές 

Audi Sport σε σχέδιο 5 διπλών ακτί-

νων, με επιγραφή RS³

Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών χυτές 

σε σχέδιο 5 διπλών ακτίνων,

ανθρακί αντίθεσης, μερικώς 

γυαλισμένες⁴

Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών χυτές 

Audi Sport σε σχέδιο 5 βραχιόνων 

Pylon σε μαύρο ματ, γυαλισμένες³, ⁴

Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών χυτές 

σε σχέδιο 10 ακτίνων Dynamic, 

μερικώς γυαλισμένες⁴

⁶

Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών χυτές 

σε σχέδιο 10 ακτίνων V

Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών χυτές 

Audi Sport σε σχέδιο 10 ακτίνων Y³
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Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών χυτές 

σε σχέδιο 5 διπλών ακτίνων-αστέρι 

(S-Design)

⁷

Ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών χυτές 

Audi Sport σε σχέδιο 5 ακτίνων V σε 

όψη ματ Titanium, 

γυαλισμένες⁴, με επιγραφή RS³

Ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών χυτές 

Audi Sport σε σχέδιο 10 ακτίνων V³

Χειμερινές ζάντες αλουμινίου 16 

ιντσών σφυρήλατες με τάσι

— — —

Χειμερινές ζάντες αλουμινίου 17 

ιντσών χυτές σε σχέδιο 5 

παράλληλων ακτίνων

— — —

Χειμερινές ζάντες αλουμινίου χυτές 

18 ιντσών σε σχέδιο 10 ακτίνων V

— — —

Χειμερινές ζάντες αλουμινίου χυτές 

18 ιντσών σε σχέδιο 10 ακτίνων V

— — —

Χειμερινές ζάντες αλουμινίου χυτές 

18 ιντσών σε σχέδιο 5 διπλών 

ακτίνων-αστέρι (S-Design)

—

Αντικλεπτικά μπουλόνια ασφαλείας

Σετ επισκευής ελαστικών

Μικρός εφεδρικός τροχός

Ένδειξη ελέγχου πίεσης ελαστικών

Εργαλεία αυτοκινήτου

Γρύλος αυτοκινήτου

Καθίσματα

Κανονικά καθίσματα εμπρός

Sport καθίσματα εμπρός

Επενδύσεις καθισμάτων για κανονικά καθίσματα εμπρός

Ύφασμα Index μαύρο 

Ύφασμα Index γκρι Rock 

Ύφασμα Concept μαύρο 

A
4

A
4

 d
e

si
g

n

A
4

 s
p

o
rt

Ύφασμα Concept γκρι Rock 

Ύφασμα Fazit/δέρμα μαύρο ⁶

Ύφασμα Fazit/δέρμα γκρι Rock ⁶

Δέρμα/δερματίνη μαύρο 

Δέρμα/δερματίνη καφέ Nougat

Δέρμα/δερματίνη γκρι Rock 

Δέρμα/δερματίνη μπεζ Atlas 

Δέρμα Milano μαύρο 

Δέρμα Milano καφέ Nougat 

Δέρμα Milano γκρι Rock 

Δέρμα Milano μπεζ Atlas 

Επενδύσεις καθισμάτων για sport καθίσματα εμπρός

Ύφασμα System μαύρο 

Ύφασμα System μαύρο/κόκκινο

Δέρμα/δερματίνη μαύρο 

Δέρμα/δερματίνη καφέ Nougat 

Δέρμα/δερματίνη γκρι Rock 

Διάτρητο μαύρο δέρμα/δερματίνη⁸

Διάτρητο καφέ Nougat δέρμα/δερματίνη⁸

Διάτρητο γκρι Rock δέρμα/δερματίνη⁸

Alcantara/δέρμα μαύρο 

Alcantara/δέρμα γκρι Rock 

Alcantara/δέρμα γκρι Rock με ραφές 

αντίθετης απόχρωσης

⁹

Alcantara/δέρμα γκρι Rotor με ραφές 

αντίθετης απόχρωσης

⁷

Alcantara/δέρμα μαύρο με ραφές 

αντίθετης απόχρωσης

⁷

Alcantara/δέρμα μπεζ Atlas με ραφές 

αντίθετης απόχρωσης

⁹

Δέρμα Milano μαύρο

Επεξηγήσεις ¹ έως ²⁰ στη σελίδα 75.
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Δέρμα Milano καφέ Nougat 

Δέρμα Milano γκρι Rock 

Δέρμα Milano μπεζ Atlas 

Διάτρητο δέρμα Milano μαύρο⁸ 

Δέρμα Fine Nappa γκρι Rock με ραφές 

αντίθετης απόχρωσης και περίγραμμα

⁹

Δέρμα Fine Nappa μπεζ Atlas με ραφές 

αντίθετης απόχρωσης και περίγραμμα

⁹

Δέρμα Fine Nappa καφέ Cedar με ραφές 

αντίθετης απόχρωσης και περίγραμμα

⁹

Δέρμα Fine Nappa γκρι Rotor με ραφές 

σε αντίθετη απόχρωση

⁷

Δέρμα Fine Nappa μαύρο με ραφές 

αντίθετης απόχρωσης

⁷

Δερμάτινοι εξοπλισμοί Audi exclusive³

Πακέτα δέρματος

Διακοσμητικά στοιχεία στο 

εσωτερικό σε δερματίνη

Δερμάτινος εξοπλισμός (πακέτο 1) 

σε δέρμα Fine Nappa Audi exclusive³

Διευρυμένος δερμάτινος εξοπλισμός 

Audi exclusive³, ¹⁰

Πρόσθετα εξαρτήματα καθίσματος 

προσαρμοσμένα στο χρώμα 

Audi exclusive³, ¹⁰

Άνεση καθισμάτων

Χειροκίνητα ρυθμιζόμενα καθίσματα 

εμπρός

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα 

οδηγού

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα 

εμπρός

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα 

εμπρός, με λειτουργία μνήμης για το 

κάθισμα του οδηγού
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Ορθοπεδικό στήριγμα μέσης 4 διευ-

θύνσεων για τα μπροστινά καθίσματα

Προσκέφαλα μεταβλητής ρύθμισης 

για μπροστινά καθίσματα

Κεντρικό υποβραχιόνιο Comfort 

εμπρός

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός

Θέρμανση καθισμάτων εμπρός

Θέρμανση καθισμάτων εμπρός και πίσω

Αερισμός καθισμάτων εμπρός

Πίσω καθίσματα

Αναδιπλούμενη πλάτη πίσω 

καθισμάτων¹¹

Εσωτερική επένδυση ουρανού

Εσωτερική επένδυση ουρανού σε 

μαύρο ύφασμα

Εσωτερική επένδυση ουρανού σε 

ύφασμα

Διακοσμητικά στοιχεία

Γκρι ασημί λάκα Diamond

Αλουμίνιο Ellipse

Ματ αλουμίνιο βουρτσισμένο ⁷

Αλουμίνιο Trimaran ⁹

Σκούρο καφέ ξύλο καρυδιάς¹

Ξύλο βελανιδιάς γκρι φυσικό

Μαύρη λάκα Piano³

Διακοσμητικά στοιχεία σε ξύλο 

Audi exclusive³

Προβολείς

Προβολείς Matrix LED της Audi, 

 συμπεριλ. πίσω φώτων LED με 

 δυναμικό φλας
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Προβολείς LED, συμπεριλ. πίσω 

φώτων LED με δυναμικό φλας

Xenon plus

Σύστημα καθαρισμού προβολέων

Υποβοήθηση μεγάλης σκάλας φώτων¹²

Αισθητήρας φωτός/βροχής

Πίσω φώτα

Πλαφονιέρα

Ατμοσφαιρικός φωτισμός ⁶

Πακέτο φωτισμού

Εσωτερικός φωτισμός

Σχεδίαση εξωτερικού

Απολήξεις εξάτμισης

Αναγραφή μοντέλου/επιγραφή

Ράγες οροφής, μαύρες¹³

Ράγες οροφής ανοδιωμένες¹³ ¹⁴

Αεροτομή οροφής¹³

Διακοσμητικές λωρίδες, μαύρες

Πακέτο αλουμινίου

Πακέτο αλουμινίου μαύρο Titanium 

Audi exclusive¹, ³

Σχεδίαση εσωτερικού

Πατάκια εμπρός

Πατάκια εμπρός και πίσω

Πατάκια Audi exclusive³

Επενδύσεις μαρσπιέ με ένθετα 

διακοσμητικά στοιχεία αλουμινίου

Επενδύσεις μαρσπιέ με ένθετα 

διακοσμητικά στοιχεία αλουμινίου 

και έμβλημα S, φωτιζόμενες²
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Επενδύσεις μαρσπιέ με ένθετα 

διακοσμητικά στοιχεία αλουμινίου, 

φωτιζόμενες

⁹

Όψη αλουμινίου στο εσωτερικό

Τιμόνια/Χειριστήρια όργανα

Δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων με χειρι-

στήρια πολλαπλών λειτουργιών plus

⁶

Δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων με χειρι-

στήρια πολλαπλών λειτουργιών

Sport Kontur δερμάτινο τιμόνι 3 ακτί-

νων, επίπεδο στο κάτω μέρος, με χειρι-

στήρια πολλαπλών λειτουργιών plus

Τιμόνι 3 ακτίνων με χειριστήρια πολ-

λαπλών λειτουργιών 

Χειριστήρια όργανα σε δέρμα Audi 

exclusive³

Χειριστήρια όργανα σε συνδυασμό 

Alcantara/δέρματος Audi exclusive³

Καθρέπτες

Εξωτερικοί καθρέπτες με ενσωματω-

μένο φλας σε τεχνολογία LED

Εξωτερικοί καθρέπτες, επιπρόσθετα 

θερμαινόμενοι, συμπεριλ. θερμαινόμε-

νων ακροφυσίων πλύσης παρμπρίζ

Εξωτερικοί καθρέπτες, επιπρόσθετα 

ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι, συμπ. 

αυτόματου συστήματος ένδειξης του 

κράσπεδου πεζοδρομίου για τον εξω-

τερικό καθρέπτη συνοδηγού (κατ’ 

επιλογή με λειτουργία μνήμης)

Εξωτερικοί καθρέπτες, επιπρόσθετα 

αυτόματα αντιθαμβωτικοί και από 

τις δύο πλευρές (κατ’ επιλογή με λει-

τουργία μνήμης)

Εσωτερικός αντιθαμβωτικός  καθρέπτης

Εσωτερικός αυτόματος αντιθαμβωτι-

κός καθρέπτης χωρίς πλαίσιο
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Συστήματα οροφής

Γυάλινη συρόμενη/ανυψούμενη οροφή¹⁵

Πανοραμική γυάλινη οροφή¹³

Τζάμια

Θερμομονωτικά τζάμια

Τζάμια Privacy (φιμέ τζάμια) και 

ηχομονωτικά τζάμια θυρών εμπρός

Ηχομονωτικά τζάμια θυρών εμπρός

Θερμαινόμενο εμπρόσθιο παρμπρίζ

Κλιματιζόμενο Comfort/ηχομονωτικό 

μπροστινό παρμπρίζ, θερμαινόμενο 

χωρίς σύρμα αντίστασης¹

Ρολό αντηλιακής προστασίας για 

 πίσω πλευρικά παράθυρα

Ηλιοσκιάδια

Ηλιοσκιάδια μετατοπιζόμενα στο μήκος

Κλιματισμός

Αυτόματος κλιματισμός

Αυτόματος κλιματισμός άνεσης 3 ζωνών

Θέρμανση/αερισμός σε στάση

Συστήματα κλειδώματος

Χειριστήριο γκαραζόπορτας (HomeLink)

Αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού

Προετοιμασία για σύστημα εντοπισμού 

κλεμμένου αυτοκινήτου¹⁶

Κλειδί άνεσης με ελεγχόμενο από 

 αισθητήρα ξεκλείδωμα του χώρου 

αποσκευών¹⁵

Κλειδί άνεσης με ελεγχόμενο από 

 αισθητήρα ξεκλείδωμα του χώρου 

αποσκευών και ηλεκτρικά ανοιγοκλει-

όμενο καπό χώρου αποσκευών¹³

Καπό χώρου αποσκευών με αυτόματο 

άνοιγμα¹⁵

A
4

A
4

 d
e

si
g

n

A
4

 s
p

o
rt

Καπό χώρου αποσκευών με 

ηλεκτρικό άνοιγμα και κλείσιμο¹³

Ηλεκτρικό κάλυμμα χώρου φόρτωσης¹³

Ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης 

immobilizer

Θήκη/Μεταφορά

Θήκες

Πακέτο καπνιστού

Σύστημα ραγών με σετ σταθεροποίησης¹³

Διαχωριστικό δίχτυ¹³

Δάπεδο χώρου αποσκευών διπλής 

όψης¹³

Μεταβλητά διπλωνόμενο ταπέτο 

 χώρου αποσκευών 

Σύστημα έλξης ρυμούλκας (κοτσαδόρος)

Προετοιμασία εγκατάστασης συστή-

ματος έλξης ρυμούλκας (κοτσαδόρου)

Πακέτο αποθηκευτικών χώρων και 

χώρου αποσκευών

Όργανα πολλαπλών λειτουργιών/Όργανα ενδείξεων

Σύστημα πληροφόρησης οδηγού

Σύστημα πληροφόρησης οδηγού με 

έγχρωμη οθόνη 

Audi virtual cockpit

Οθόνη Head-up

Σύσταση διαλείμματος

Συστήματα ραδιοφώνου/πλοήγησης

MMI® Radio plus

Πακέτο Connectivity¹

Σύστημα πλοήγησης MMI® Navigation

Σύστημα πλοήγησης MMI® 

Navigation plus με MMI touch 

 συμπεριλ. αναζήτησης MMI
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Πηγές ήχου/Video

Προετοιμασία για σύστημα 

ψυχαγωγίας πίσω καθισμάτων 

(Rear Seat Entertainment)

Audi tablet συμπεριλ. συστήματος 

ψυχαγωγίας πίσω καθισμάτων 

(Rear Seat Entertainment)¹⁷

Ψηφιακή ραδιοφωνική λήψη

Ψηφιακή τηλεοπτική λήψη

Τηλεοπτική λήψη και ψηφιακή 

ραδιοφωνική λήψη (DAB)

Audi music interface

Ηχοσυστήματα

8 ηχεία (παθητικά)

Ηχοσύστημα Audi sound system

Ηχοσύστημα Bang & Olufsen Sound 

System με τρισδιάστατο ήχο

Τηλέφωνο

Θύρα Bluetooth

Audi phone box με Wireless 

Charging (ασύρματη φόρτιση)

mySmartphone

Audi smartphone interface

Πρόσβαση στον φωνητικό χειρισμό 

Smartphone¹⁸

Audi connect

Audi connect

Audi connect Κλήση ανάγκης & Service

Συστήματα υποβοήθησης

Ρυθμιζόμενος περιοριστής ταχύτητας

Σύστημα ρύθμισης σταθερής ταχύτητας

Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης

Πακέτο συστημάτων υποβοήθησης Πόλης
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Audi pre sense basic

Audi pre sense city

Audi side assist

Πακέτο συστημάτων υποβοήθησης 

Περιήγησης

Αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας 

βασισμένη σε κάμερα

Audi active lane assist

Πακέτο συστημάτων υποβοήθησης 

Στάθμευσης

Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης

Κάμερα οπισθοπορείας

Βοήθεια στάθμευσης πίσω

Βοήθεια στάθμευσης plus

Δυναμική της οδήγησης/Φρένα

Audi drive select

quattro®

S tronic®

tiptronic

Δυναμική ανάρτηση 

Ανάρτηση άνεσης με 

προσαρμοζόμενη απόσβεση

Δυναμικό σύστημα διεύθυνσης

Sport ανάρτηση

Sport ανάρτηση με 

προσαρμοζόμενη απόσβεση

Μπροστινή κίνηση

Μηχανικό κιβώτιο 6 ταχυτήτων

Ηλεκτρομηχανικό υποβοηθούμενο 

σύστημα διεύθυνσης

Σύστημα πέδησης

Δισκόφρενα εμπρός
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