
| Audi A4 Limited EditionA4

Motorização
O motor 2.0 Turbo FSI® do Audi A4 Limited Edition une o melhor de dois mundos: é 
potente e, ao mesmo tempo, surpreendentemente econômico. O segredo está em um 
aperfeiçoamento no método de combustão, que, de acordo com a aceleração, utiliza 
taxa de compressão maior, fase de compressão mais curta e de expansão mais longa 
– tudo isso para aproveitar melhor cada gota de combustível. Os modelos são leves e 
aerodinâmicos, e a propulsão é excelente: os 190 cv do motor levam o Audi A4 de 0 a 
100 km/h em apenas 7,3 segundos (Sedan) ou 7,5 segundos (Avant).

Transmissão
O Audi A4 Limited Edition vem equipado com o câmbio automático S tronic de 
sete velocidades. Essa inovadora transmissão de dupla embreagem permite trocas 
rápidas e suaves, sem perda perceptível de potência. Em conjunto com o sistema de 
controle de chassi Audi Drive Select, ela proporciona uma dirigibilidade fora de 
série, especialmente em curvas e ultrapassagens.

Áudio e Comunicação 
Um dos itens de série no A4 Limited Edition é o rádio MMI Plus com sistema de 
navegação. Nesse dispositivo, você tem acesso a todas as informações relevantes 
do veículo e do trajeto em uma tela de LCD colorida e retrátil, estrategicamente 
posicionada em seu campo de visão.

Conforto
O teto solar panorâmico Open Sky, item exclusivo na versão Avant, e o teto solar 
elétrico disponível na versão Sedan não só enfatizam o design do veículo, como 
também deixam o interior com aparência muito mais espaçosa, inclusive para os 
passageiros dos bancos de trás.

Segurança
Os faróis full LED e as lanternas traseiras com LED do Audi Limited Edition 
apresentam muitas vantagens em relação aos sistemas de lâmpadas convencionais 
ou de xenônio. Entre elas podemos citar: desempenho superior, menor acumulo de 
calor, vida útil mais longa e um acionamento incrivelmente rápido – o que aumenta 
a segurança na estrada, especialmente durante as frenagens. Outro dispositivo que 
garante a tranquilidade do proprietário é o sensor de estacionamento traseiro e 
dianteiro com câmera de ré, item de série nas duas versões.
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A4 Sedan

 2.0 Turbo FSI

 

4 em linha

1.984cc

190 @

4.200 - 6.000

320 @ 

1.450 - 4.200

S tronic 

(7 velocidades)

dianteira

7,3

240

1405

4726

1842

1427

2820

54

480

A4 Avant

 2.0 Turbo FSI

 

4 em linha

1.984cc

190 @

4.200 - 6.000

320 @ 

1.450 - 4.200

S tronic 

(7 velocidades)

dianteira

7,5

238

1460

4725

1842

1434

2820

54

505
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A4
Limited Edition

A famíla A4 ganhou elegância e esportividade. Os modelos A4 Limited Edition, disponíveis nas versões Sedan 
e Avant, receberam itens exclusivos, tornando o seu design ainda mais aprimorado. Com frisos decorativos em 
preto titânio e kit exterior esportivo S line, passar despercebido na rua não será uma opção. A aparência dessa 
edição limitada ficou esportiva, dinâmica, ousada. Simplesmente irresistível.

UM TOQUE DE SOFISTICAÇÃO
  EM CADA DETALHE.

Imagine poder acompanhar o mapa do GPS diretamente na altura dos 
seus olhos, atrás do próprio volante. Isso é possível através do Audi 
Virtual Cockpit, um painel de instrumentos 100% digital com tela de 
alta resolução. Enquanto dirige, aproveite o novo sistema multimídia, 
com tela maior e operação ainda mais intuitiva.

A tecnologia também está presente no exterior do Audi A4 Limited 
Edition: os faróis full LED e as lanternas traseiras em LED garantem uma 
iluminação mais eficiente, seja de dia ou de noite – além de terem um 
visual incrível. A imponência da parte externa é completada pelas rodas 
de 18 polegadas com design esportivo.
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