
Ano Fab./ Modelo: 08/09

S = Item de série        O = Opcionais Avulsos       O (Pacote) = Opcional contido em pacote de opcionais          3.2 L FSI quattro®

Segurança 269 CV (265 HP) 
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Interior - Conforto e Conveniência
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Áudio / Comunicação
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Bancos
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Rodas / Pneus
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Opcional (1)

WKP - Pacote Conforto

PDR - Pacote Tecnológico (1) 

PQD - Pacote Exterior S-line

O
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Novo Audi A4 3.2L quattro
®
 Sedan - Ano Fab. 2008 / Modelo 2009

Pacote exterior S Line (pára-choques dianteiros e traseiros exclusivos, grade frontal exclusiva com logo S-Line e risos laterais das portas na cor do veículo) 
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Audi Parking System Plus: sensores dianteiros e traseiros de auxílio para estacionamento com auxílio gráfico e sonoro através de ilustração no display do 
sistema "Audi Infotainment"

Faróis com com sistema de iluminação adaptável automaticamente

Abertura e fechamento das portas, abertura do porta-malas e acionamento do alarme através de controle remoto

Airbags duplos frontais com dispositivo para desativação intencional do airbag do passageiro

Airbags laterais dianteiros com airbag para cabeça

Airbags laterais traseiros

Cintos de Segurança dianteiros de três pontos com pré-tensionador e cintos traseiros de três pontos

Direção Hidraulica do tipo pinhão e cremalheira com assistência variável

Faróis com ajuste automático de altura

Faróis com iluminação bi-xenônio e sistema de lavagem

Faróis auxiliares dianteiros anti-neblina e lanterna traseira com função anti-neblina com acionamento no painel de intrumentos

Imobilizador eletrônico com alarme anti-furto e dispositivo de vigilância do interior do veículo

Kit primeiros socorros e triângulo de segurança

Sensor de auxílio para estacionamento no pára-choque traseiro

Suspensão reforçada e protetor de cárter

Espelhos retrovisores externos com molduras na cor do veículo

Espelhos retrovisores externos com rebatimento e ajuste elétricos, aquecimento, antiofuscamento e repetidores luminosos de indicação de mudança de 
direção integrados

Limpadores do pára-brisa com acionamento automático através de sensor de chuva

Espelho retrovisor interno com função antiofuscante

Janelas com frisos decorativos em padrão aço escovado 

Pára-brisa com faixa de bloqueio de raios solares

Teto-solar com acionamento e ajuste elétrico

Abertura automática do bocal do combustível

Abertura interna do porta-malas

Apoio de braço central dianteiro com ajuste longitudinal

Ar-condicionado automático com controle digital e função de recirculação e sensor solar

Assistente de mudança de faixa "Side Assist"

Computador de bordo com funções de medição de consumo médio de combustível, tempo de viagem, velocidade média, autonomia, temperatura externa e 
aviso de abertura das portas e porta-malas

Detalhes de acabamento das portas em padrão aço escovado

Limpador de Pára-Brisa intermitente variável e acionamento "one touch"

Pacote de luzes (luzes de leitura individuais dianteiras para motorista, passageiro dianteiro e passageiros do banco traseiro)

Pára-sóis com espelhos de vaidade para o motorista e para o passageiro

Piloto Automático

Piloto Automático com controle adaptativo de distância e velocidade "Adaptative Cruise Control"

Temperatura interna do veículo integrada ao display do sistema "Audi Infotainment"

Soquete auxiliar de força (12 volts) no console central

Volante multifuncional revestido em couro com sistema de troca de marchas por palhetas integrado

02 Porta-copos dianteiros

Porta-objetos nas portas dianteiras

Relógio integrado ao display do computador de bordo e ao display integrado ao painel de instrumentos do sistema "Audi Infotainment"

Tapetes dianteiros e traseiros em veludo

Audi Infotainment - sistema de gerenciamento das funções e informações do veículo (Ar Condicionado, Rádio, Sistema de Auxílio de Estacionamento, Relógio 
e Temperatura externa) através de uma tela de 6.5 polegadas localizada no painel de instrumentos

Audi Music Interface : sistema de integração universal entre a tela do sistema Audi Infotainment e uma diversa gama de tocadores de MP3, incluindo iPod®. 
Compatível com cartões SD e outros armazenadores de arquivos (requer conexão genuína Audi vendida separadamente).

Equipamento premium  de Áudio da marca Bang & Olufsen

Equipamento de áudio modelo Symphony de 180 watts de potência, 6 canais, funções de rádio AM / FM / leitor de arquivos MP3 e WMA, leitor de cartão SD, 
CD Changer com capacidade para 6 CDs com display no painel, função RDS e 10 alto falantes.

Banco traseiro bipartido

Rodas de liga leve tamanho 8JX17 com design tipo estrela com 10 raios e pneus 245/45 R17

Roda de liga leve tamanho 8JX18 com design tipo estrela com 5 raios e  pneus 245/40 R18 (1) (Somente combinado com pacote tecnológico)

Equipamento de comunicação através de telefone celular com mãos livres (Bluetooth)

Ancoragem para cadeiras infantis retráteis no padrão ISO FIX

Bancos dianteiros com ajuste lombar acionado eletricamente

Bancos dianteiros com ajuste longitudinal e de altura acionados eletricamente

Audi Drive Select: sistema de configuração das características da suspensão através de amortecedores adaptativos e sistema de direção com assistência 
variável dinâmica)
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Lista de Equipamentos

Travamento central com acionamento por controle remoto e botão ignição do motor O

Ar-condicionado automático conforto de três zonas

Aquecimento dos bancos dianteiros reguláveis individualmente

Bancos dianteiros no padrão conforto

Bancos revestidos de couro no padrão Milano


