
Audi A4 Sedan

Prislista modellår 2019

Gäller fr.o.m. 1 februari 2019

Modellpriser

Motor & drivning¹ Växellåda Version

Förbrukning från l/100 

km / CO2 g/km  

(WLTP)

CO2 g/km (NEDC 

grund för 

fordonsskatt) Pris²

40 TFSI 190 hk S tronic Proline 7,1/160 136 344.700 kr*

40 TDI 190 hk S tronic Proline 7,3/165 137 359.200 kr*

40 TDI 190 hk quattro S tronic Proline Sport 6,2/161 137 370.200 kr*

45 TFSI 245 hk quattro S tronic Proline Sport 7,6/173 151 456.300 kr

¹ Ett urval av motoralternativ. För fullständigt utbud, besök www.audi.se eller kontakta din Audi-återförsäljare.

² Pris markerat med asterisk avser "Proline Edition"-kampanjpris. För alla aktuella kampanjer, besök www.audi.se.

Modellversioner

Proline Proline Sport

> 18" aluminiumfälgar Inkluderar utöver Proline dessutom:

> Adaptiv farthållare > Sportsäten fram (ink. 4-vägs elektrisk svankstöd)

> Audi active lane assist (filhållningsassistent) > Exteriört glanspaket

> Audi pre sense front (autobroms) > Kromade avgasutblås

> Audi Smartphone Interface > Kylargrill i "twilight-grå" med kromribbor

> LED-strålkastare och LED-bakljus > Stötfångare i S-design

> Multifunktionsratt "plus" > Dekorinlägg "Aluminium Ellipse"

> Parkeringssensorer fram och bak

> Sportchassi (standardchassi kan väljas)

> Helljusassistent

> Variabla nackstöd (inställbara i både höjd- och längdled)

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

> Bakre diffusor och främre luftintag i matt 

titansvart med kromdetaljer



Populära tillval

Funktion & Komfort Pris

Alpinpaket 11.900 kr

Assistanspaket Advanced 9.900 kr

Komfortpaket 9.900 kr

Design & teknologi Pris

S line selection
(i tillägg till Proline Sport)

22.900 kr

Evolutionspaket 29.900 kr

Fler populära tillval Pris

Miljöbelysning 1.200 kr

Audi sound system 3.500 kr

Mörktonade rutor 5.900 kr

Elektriskt inställbara 

framsäten
9.300 kr

Skjut- och tippbart soltak 13.400 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.

> MMI Navigation plus med MMI touch® (inklusive Audi connect 

3 års licens, integrerat simkort)

> Audi Matrix LED-strålkastare

> Audi virtual cockpit

Glastak

Elektriskt inställbara i längdled, av sitthöjd samt sitsens och 

ryggstödets lutning

Mörktonade rutor från B-stolpen och bakåt

10 högtalare, 6-kanalsförstärkare. 180 watt

Omgivningsbelysning och konturbelysning på mittkonsolen, 

interaktiv färgprofil baserat på Audi drive select-läge

> S line-sportpaket

> S line-exteriörpaket

> Sportratt med avplanad nederdel

> Dödavinkelassistent 

> Exist warning assist

> Backkamera

> Kors- och utkörningstrafikassistent

> Parkeringsvärmare

> Dragkrok

> Automatisk 3-zons klimatanläggning

> Förvarings- och bagagerumspaket

> Komfortnyckel

> Sensorstyrd bagageluckeöppning


