
Sériová výbava A4 Allroad 735578: 
 
12-ročná záruka na prehrdzavenie karosérie 
2-ročná záruka bez obmedzenia najazdených kilometrov 
3-ročná záruka na lak karosérie 
3-ročný bezplatný servis vozidla 
ABS s antiblokovacím systémom 
Airbag na strane vodiča a spolujazdca 
Allroad-špecifický podvozok zvýšený o 23mm oproti A4 Avant 
ASR protipreklzový systém 
Audi connect Safety & Service a Audi connect Remote & Control:  
-možnosť ovládania vybraných funkcií pomocou aplikácie myAudi v mobilnom telefóne. 
Prostredníctvom služieb Safety & Service je možné spustiť tiesňové volanie,online volanie 
v prípade poruchy vozidla či online komunikácia vozidla so servisom. Služby Remote & 
Control umožňujú diaľkové zamknutie/odomknutie vozidla, sledovanie statusu vozidla, 
vyhľadanie parkovacej pozície vozidla, vzdialené nastavenie nabíjania (pre vozidlá BEV a 
PHEV), ovládanie nezávislej klimatizácie. Podmienkou funkčnosti je verifikovaný účet 
namy.audi.com 
Audi drive select efficiency 
- nastavenie jazdnej charakteristiky vozidla s ekonomickým módom 
Audi smartphone interface  
- rozhranie pre prepojenie smartfónu s vozidlom, komfortný prenos dát z mobilnéhotelefónu 
a ovládanie prostredníctvom MMI 
Automatická prevodovka 
Avant allroad 
Bluetooth rozhranie 
Bočné airbagy vpredu 
Dažďový senzor 
Delené zadné operadlá, sklápateľné 
Doživotná garancia Audi mobility 
EBV brzdy s elektronickým rozdelovaním brzdnej sily 
EDS elektronická uzávierka diferenciálu 
Elektrické otváranie a zatváranie veka batožinového priestoru 
Elektromechanická parkovacia brzda 
Elektromechanické servoriadenie 
Elektronický imobilizér 
Hlavové airbagy vpredu a vzadu 
Integrálny systém hlavových opierok 
Kamera a senzor vzdialenosti 
Koberčeky látkové vpredu a vzadu 
Kontrola tlaku v pneumatikách 
Kontrola zapnutia bezpečnostných pásov 
Kotúčové brzdy vpredu 
Kotúčové brzdy vzadu 
Krajina určenia 
Kryty vonkajších zrkadiel vo farbe vozidla 
Lekárnička a trojuholník 
Mild-Hybrid technológia (možnosť uplatnenia zľavy z registračného poplatku) 
MMI Radio plus  
- 10,1" farebný displej (1540x720) vrátane ovládania MMI touch, Audi music interface s 1 x 
USB-A a 1x USB C rozhraním, s dátovou a dobíjacou funkciou; WLAN-hardvér; 
Nárazníky štandard 
Nástupné hliníkové lišty s emblémom Allroad 
Návod po slovensky 



Objem nádrže 58 litrov 
Obklad kufra 
Okenné lišty čierne 
Okná elektricky ovládané - všetky 
Opierka na nohu 
Pohon quattro 
Pozinkovaná karoséria 
Pre Sense City 
Predĺžená záruka 2+1 do 90.000km 
Prídavné prístroje 
Sedadlá štandardné 
Sedadlá vpredu - manuálne výškovo nastaviteľné 
Start-Stop-System 
Stredová opierka rúk vpredu 
Strešné nosiče - čierne 
Strop vozidla látka 
Svetelný senzor 
Tempomat s obmedzovačom rýchlostí 
Tire mobility system - lepiaca sada ( v prípade objednania bude vozidlo dodané bez 
rezervného kolesa) 
Tuner - digitálny rádiový 
Typový štítok 
Ukotvenie detskej sedačky ISO FIX, na postranných sedadlách vzadu, deaktivátor airbagu 
Variabilný servisný interval (30 000km alebo 2 roky) 
Volant - bez emblému 
Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné a vyhrievané 
Zadné svetlá LED 
Zvýšené množstvo pohonných hmôt pri prvom natankovaní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


