
Audi A4 allroad

Prislista modellår 2019

Gäller fr.o.m. 2 februari 2019

Modellpriser

Motor Växellåda Modellversion

Förbrukning från 

l/100 km / CO2 

(WLTP)

CO2 g/km

(NEDC grund för 

fordonsskatt) Pris

45 TFSI 245 hk quattro S tronic Proline 8,0 / 181 153 434.300 kr*

*Pris markerat med asterisk avser "Proline Edition"-kampanjpris. För alla aktuella kampanjer, besök www.audi.se.

Proline standardutrustning i urval

> LED-strålkastare > 3-ekrad multifunktionratt plus

> LED-bakljus med dynamiska blinkers > Elektriskt 4-vägs svankstöd

> Adaptiv farthållare > Audi pre sense city

> Audi active lane assist > Audi connect safety & service

> Fjärrstyrd parkeringsvärmare > Förarinformationssystem i färg

> Infällbar dragkrok > Helljusassistent

> Parkeringssensorer fram och bak > Apple Carplay

> Sportsäten fram > Bluetooth

> 18" aluminiumfälgar > Automatisk klimatanläggning

För fullständig standardutrustning, besök www.audi.se eller kontakta din Audi-återförsäljare.



Populära tillval

Funktion & Komfort Pris

Audi Matrix LED-strålkastare 5.400 kr

11.900 kr

9.900 kr

Design & teknologi Pris

29.900 kr

Fler populära tillval Pris

Audi sound system 3.500 kr

Aluminiumlook exteriört 5.500 kr

Tonade rutor 5.900 kr

9.300 kr

För fullständig tillvalsöversikt, besök www.audi.se eller kontakta din Audi-återförsäljare.

Teknisk data, priser och utbud gäller vid trycktillfället och kan variera för olika motoralternativ och specifikationer.

Aud Sverige förbehåller sig rätten till ändringar i konstruktion och utrustning, samt reserverar sig för eventuella

ändringar och tryckfel. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning.

Blank takreling i aluminium, Glanspaket

Mörktonade rutor från B-stolpen och bakåt.

Elektriskt inställbaranställbara i längdled, sitthöjd 

samt sitsens och ryggstödets lutning
Elektriskt inställbara framsäten

Permanent helljus med partiell avskärmning av 

medtrafikanter allt efter behov

Dämparnas hårdhet kan anpassas med hjälp av de 

olika lägena i Audi Drive Select

> Komfortnyckel inklusive sensorstyrd baklucka

> 3-zons komfortklimatanläggning

> Förvaringspaket  

Chassi med dämparreglering

Komfortpaket

> MMI Navigation plus med MMI touch®

> Audi virtual cockpit

> Audi connect med integrerat SIM-kort

> Audi Matrix LED-strålkastare

Evolutionspaket

10 högtalare, 6-kanalsförstärkare. 180 watt.


