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Novo Audi A4: mais que um lançamento,

uma verdadeira revolução.
A espera valeu a pena. A nova geração do Audi A4 chega ao mercado completamente remodelada. E você já
percebe as mudanças no primeiro olhar: a linha do capô mais marcante, a nova grade frontal com efeito 3D,
os faróis e as entradas de ar muito mais agressivos e imponentes – tudo isso dá ao novo Audi A4 uma
aparência esportiva, dinâmica, ousada. Simplesmente irresistível.

A4

Sedan | Avant

E, ao pisar no acelerador, você vai confirmar que está diante de uma excitante novidade. O motor 2.0 TFSI do
Audi A4 agora produz 190 cv (versões Attraction/Ambiente) ou 252 cv (Ambition) para impulsionar uma
estrutura que ficou mais leve, graças à inovadora engenharia de construção. O resultado é fácil de imaginar:
agilidade e potência excepcionais, combinados com níveis mais baixos de consumo e emissão de poluentes.
Novo Audi A4. Tecnologia de amanhã, hoje.

Audi A 4 Avant :
conforto e elegância redobrados.
Momentos em família são preciosos. A bordo do novo Audi A4 Avant, eles
vão se tornar inesquecíveis. Assim como a versão Sedan, o modelo ficou
ainda mais espaçoso, mas ao mesmo tempo mais leve e aerodinâmico.
E sua exclusividade continua garantida por itens especiais, como rodas
de 18 polegadas e bancos dianteiros esportivos, além das novidades
tecnológicas Audi Virtual Cockpit e Smartphone Integration.

Imagine poder acompanhar o mapa do GPS
diretamente na altura dos seus olhos, atrás do próprio
volante. A tecnologia que permite isso já está presente
no novo Audi A4: é o 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. Você
pode até mesmo replicar seu celular nessa tela,
usando uma das entradas USB do Smartphone
Integration. Esses itens são oferecidos como
opcionais na versão de entrada (Attraction) e como
itens de série nas versões Ambiente e Ambition.

Acessórios Genuínos Audi
Curta seu Audi A4 com a qualidade dos nossos acessórios genuínos, criados e desenvolvidos especialmente para completar o seu veículo.
São inúmeras opções que refletem seu lifestyle em qualquer lugar. Consulte seu concessionário e saiba mais.
1. Rack de teto
Jogo de rack de teto em alumínio
anodizado. Partes plásticas extraduráveis
e com tratamento antidesbotamento.
Base para módulos como rack de bike,
caixa de bagagem, rack de caiaque, etc.
Possui mecanismo antifurto com chave.
Peso máximo suportado: 75 kg.
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2. Kits aerodinâmicos
Kits de aerofólios, spoilers e saias
laterais que destacam ainda mais seu
Audi por onde você passa.
3. Tapetes de borracha
Feitos em borracha de alta densidade
com bordas elevadas, protegem o
interior de seu Audi de sujeiras pesadas.
Ideais para uso em viagens à praia ou
ao campo. Possuem clipes de fixação no
assoalho para maior segurança.
4. Tapetes de carpete premium
Fabricados em carpete premium de maior
densidade, com bordas em nobuck cinza e
bordados com emblema do modelo.
5. Fone de ouvido Bluetooth
Audi Moove
Pode ser conectado com qualquer
dispositivo Bluetooth (incluindo
celulares iPhone® e o Audi
Entertainment Mobile). Acompanha
case exclusivo com o logo Audi e pilhas
recarregáveis no tamanho AAA.
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6. Tapete de porta-malas
Feito em plástico PP-Flex, lavável e
robusto. Com bordas elevadas, protege
o revestimento do porta-malas de
líquidos e detritos e facilita a limpeza
do compartimento. Disponível para as
versões Sedan e Avant.
7. Roda
5-Spoke Sidus Design Summer Aro 19”
Medidas: 8,5J X 19 H2 ET40
8. Audi Entertainment Mobile
Sistema de entretenimento touch screen,
instalado junto ao encosto de cabeça dos
bancos dianteiros. Dois players touch
screen de 10,1” com resolução HD que
podem ser utilizados também fora do
veículo. Com luz ambiente e alto-falante
embutido, possui entrada para fones de
ouvido com fios ou Bluetooth (vendido
separadamente), entrada para cartão SD,
USB, entrada e saída HDMI, Wi-fi para
acesso à internet, interface Bluetooth
e memória flash integrada de 16 Gb. É
possível fazer a instalação de aplicativos
via Google Play Store, e também controlar
e alterar o que seus filhos assistem através de um aplicativo de iPhone®/Android.

iPhone® é marca registrada Apple Inc.
Consulte em um concessionário a disponibilidade e compatibilidade dos acessórios genuínos Audi com seu veículo.

Motorização
O novo motor 2.0 Turbo FSI® do Audi A4 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. Como os modelos ficaram, também, mais
leves e aerodinâmicos, a propulsão é excelente: os 190 cv do novo motor levam
o Audi A4 de 0 a 100 km/h em apenas 7,3 segundos (Sedan) ou 7,5 segundos
(Avant). Na versão Sedan Ambition, o propulsor é especialmente preparado
para gerar 252 cv e, neste caso, a aceleração é ainda mais impressionante: o
carro vai de 0 a 100 km/h em 5,8 segundos.

Transmissão
O Audi A4 agora 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 – standard em todas as
versões –, ela proporciona uma dirigibilidade fora de série, especialmente em
curvas e ultrapassagens.
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Sedan

Sedan

Avant

Attraction/Ambiente

Ambition

Ambiente

4 cilindros

4 cilindros

4 cilindros

1984

1984

1984

Potência (cv)

190 @ 4200 - 6000

252 @5000 - 6000

190 @ 4200 - 6000

Torque (Nm)

320 @ 1450 - 4200

370 @1600 - 4500

320 @ 1450 - 4200

Câmbio

S tronic (7 veloc.)

S tronic (7 veloc.)

S tronic (7 veloc.)

Tração

Dianteira

quattro®

Dianteira

Aceleração de 0 a 100 km/h (seg.)

7,3

5,8

7,5

Velocidade máxima (km/h)

240

250

238

Peso (kg)

1405

1510

1460

Comprimento (mm)

4726

4726

4725

Largura (mm)

1842

1842

1842

Altura (mm)

1427

1427

1434

Entre-eixos (mm)

2820

2820

2820

54

58

54

480

480

505

Audi A4

Cilindros
Cilindrada (cm³)
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Áudio e Comunicação
Os itens tecnológicos do novo Audi A4 vão fascinar você. Para começar, o Audi
Virtual Cockpit, um painel de instrumentos totalmente digital que exibe as
informações do percurso em uma tela de 12,3 polegadas atrás do volante, com
qualidade de imagem impressionante. Há também o Smartphone Integration,
com duas entradas USB para você conectar seu smartphone ao sistema
multimídia do carro, podendo até replicar a tela do celular bem na altura dos
seus olhos. Esses itens integram a edição especial de lançamento e, depois,
serão standard nas versões Ambiente e Ambition.

Novos opcionais
Se você já está surpreso com a tecnologia embarcada no novo Audi A4, vai ficar
encantado ao descobrir os sistemas opcionais de assistência ao motorista. O
Audi Pre Sense Rear monitora o tráfego traseiro com grande poder de alcance,
sendo capaz de identificar uma possível colisão traseira e atuar para reduzir
os efeitos de um acidente. Já o Audi Side Assist usa um sofisticado sistema de
sensores para aumentar a segurança ao mudar de faixa.

Capacidade do tanque
de combustível (L)
Capacidade do porta-malas (L)

Outros pacotes opcionais incluem itens como o Audi Head-Up Display, que
projeta informações relevantes no para-brisa, ou o lendário sistema de som
Bang&Olufsen, com nada menos que 19 alto-falantes. Vá até seu concessionário
e conheça todas as opções para deixar seu Audi A4 ainda mais especial.
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Para informações sobre vendas corporativas, envie um e-mail para cs@audi.com.br
Imagens meramente ilustrativas.
As condições aqui expressas podem sofrer alterações sem prévio aviso.

