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1Pe baza nr. dvs. de oferta distribuitorul selectat de dv. poate apela 

configuratia dvs. si sa va ghideze in mai departe.

Atentie la faptul ca nr. de oferta isi poate pierde valabilitatea in cazul unor 

modificari ale programului de produs.

Scanati codul QR si apelati 

configuratia dvs. in mod mobil 

cu smartphone-ul sau tableta 

dvs.

1.359,- EUR

1.133,- EUR

0,- EUR

91.900,- EUR

Combustibil

Elektro

Tractiune

quattro®

Transmisie

automata

Putere

   300 kW / 408 CP

Model

e-tron SB S line 55 quattro 300 kW/408CP

electric / automata

 Putere maxima motoare electrice 300 kW (408 CP)

 Putere maxima motoare electrice per 30 de minute 158 kW (215 CP)

  Consum electric 23,4 kWh/100km

Design

 Tapiterie scaune null Negru cu accente portocalii

 Vopsea exterior Negru Mythos metalizat

Jante aliaj 9,5Jx21, design 5 spite V
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Interfata Bluetooth

Kit reparatie anvelopa in caz de pana

Lumini de rulare pe timp de zi

Monitorizare presiune anvelope

Motor electric - putere sistem 300kW

Motor termic

Navigatie MMI cu MMI touch response

Oglinda exterioara dreapta asferica

Oglinda interioara antiorbire fara rama

Oglinzi exterioare electrice incalzite

On-board charger pana la 11 kW (AC)

Ornamente gri graphit

Ornamente praguri cu insertii aluminiu

Pachet optic argintiu la exterior

Parasolare cu oglinzi make-up iluminate

Parbriz cu protectie termica

Plafon interior din stofa

Plafon standard fara trapa

Podea portbagaj

Portbagaj cu actionare electrica

Posibilitate de inscriptionare

Pre-echipare receptie radio digitala, cu

Pregatire ISOFIX pentru locurile

Pregatire pentru Functions on demand

Prezoane antifurt

Priza de 12V in portbagaj

Priza de incarcare combinata CCS type 2

Radio MMI plus

Reglaj manual pe inaltime scaune fata

Scaune fata standard, cu reglaj manual

Semnalizatoare cu LED

Servodirectie electromecanica

Sistem de fixare ISOFIX pentru scaunul

Sistem de incarcare compact

Sistem de incarcare e-tron compact

Tetiere fata

Tractiune integrala quattro®

Triunghi reflectorizant, trusa medicala

Trusa de scule fara cric

Acoperire spatiu portbagaj

Active Lane Assist

Adaptive air suspension sport

Airbag-uri fullsize sofer si pasager

Airbag-uri laterale fata si cortina

Asistenta parcare fata/spate. Contine

Atentionare service la 30.000 km sau 2

Audi connect apel de urgenta & service

Audi connect navigation & infotainment

Audi music interface

Audi pre sense basic

Audi pre sense city

Audi sound system

Audi virtual cockpit

Bare de protectie model S line

Cablu 12 V

Cablu alimentare lungime standard

Cablu de incarcare cu priza domestica

Cablu de incarcare cu priza industriala

Cablu de incarcare mode 3, tip 2 3 32-A

Camera multifunctionala pentru sistemele

Capacitate marita de incalzire

Carcase oglinzi in culoarea caroseriei

Caroserie e-tron Sportback

Centuri de siguranta

Claxon bitonal

Climatizare automata confort cu 2 zone

Climatizare stationara

cod intern

Comutarea automata a instalatiei de

Cotiera centrala fata

Covorase textile fata si spate

Cruise control cu limitator de viteza

Cutie de viteze electrica

Discuri frana fata 18"

Elemente de control de culoare negru mat

Eleron hayon

Extindere garantie 2 ani maxim 120.000km

Fara Multimedia pentru locurile spate

Fara pregatire carlig de remorcare

Fara scrumiera si bricheta

Geamuri laterale si luneta termoizolante

Geamuri spate standard

Iluminare interioara standard

Imobilizator electronic antifurt

Echipare serie



e-tron SB S line 55 quattro 300 kW/408CP

  Oferta din 07.01.2022  Nr. oferta: JD5A9H1

   Pagina 3 din 8

1Pe baza nr. dvs. de oferta distribuitorul selectat de dv. poate apela 

configuratia dvs. si sa va ghideze in mai departe.

Atentie la faptul ca nr. de oferta isi poate pierde valabilitatea in cazul unor 

modificari ale programului de produs.

Scanati codul QR si apelati 

configuratia dvs. in mod mobil 

cu smartphone-ul sau tableta 

dvs.

6.275,- EURWD6

907,- EURWCA

1.643,- EURPX6

929,- EURPGC

0,- EURN5K

533,- EURKA2

431,- EUR4A3

131,- EUR
1XW

0,- EUR$WD6E32Z7
5MK6FJ7HM
Q1DPC2

-627,- EUR$KS

-16.873,- EUR$BXDotari optionale Actiune S line Black Edition

Actiune Comfort Selection

cod intern S line Black edition

Volan 3 spite, multifunctional

Scaune fata incalzite

Camera video pentru marsarier

afiseaza zona din spatele autovehiculului pe ecranul MMI
indica prin elemente dinamice de afisare traiectoria optima pentru parcare.

Tapiterie piele/microfibra Dinamica

Frequenz

partea centrala a scaunelor fata si a celor 2 scaune laterale spate imbracate in 
microfibra Dinamica
parti laterale scaune fata si scaune laterale spate, tetiere, cotiera centrala, scaun 
central spate imbracate in piele
inscriptionare "S" pentru scaunele fata Nota: disponibil doar impreuna pachet S 
line interior si doar in culorile nergu sau gri rotor

Cheie confort cu senzor pentru portbagaj

Faruri Matrix LED

inclusiv animatie specifica la inchiderea/deschiderea masinii

Pachet Comfort Selection

Contine:

instalatie de climatizare 4 zone

Pachet Sline Black edition

exterior S line cu bare vopsite in culoarea caroseriei, culoare exterioara la alegere: 
negru mythos, alb glacier, gri chronos
tapiterie interioara Sline, la alegere intre microfibra dinamica sau Valcona cu 
cusaturi in contrast portocalii, inclusiv pentru cotiere
centuri de siguranta de culoare portocalie
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pachet optic negru Plus cu accente de culoare neagra in zona Singleframe, a 
ornamentelor barelor de protectie si a eamelor geamurilor, inclusiv logo si 
inscriptii Audi de culoare neagra (4ZP) Optional se pot comanda si bare 
longitudinale de culoare neagra.
carcase oglinzi exterioare negre (6FJ)
geamuri fumurii (Privacy Glass) pentru luneta si geamurile laterale spate (QL5)
etriere frana culoare Orange logo etron (PC2)
plafon in stofa neagra (6NQ)
cotiera centrala confort fata (6E3)
pachet piele artificiala pentru plansa de bord (partea superioara), cotiere usi, 
consola centrala (7HM)
scaune fata sport cu reglaj lombar electric (Q1D)
ornamente plansa de bord structura carbon (5MK)
ornamente interioare pentru praguri cu insertii din aluminiu (fata spate) si 
inscriptionare S pentru pragurile fata, inclusiv iluminare
proiectie luminoasa logo e-tron (9TF)
elemente de control cu aspect de sticla de culoare neagra si feedback haptic 
(inclusiv optica aluminiu extinsa pentru interior) (GS5)
pachet lumini ambientale multicolore (QQ2)
Nota: Pachetul obliga la dotari suplimetare:
Jante aliaj 20" sau 21"
scaune incalzite
volan 3 spite
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Ampatament

Lungime fara dispozitiv remorcare

Latime fara oglinzi exterioare

Inaltime fara bare longitudinale acoperis

Apasare verticala

Greut. max. admisibila la panta max. 12%

Masa remorcabila nefranat

Masa remorcabila franat (la panta max. 12%)

Masa max. admisibila pe axa spate

Masa max. admisibila pe axa fata

Masa reala

Greutate totala maxim admisibila

Zgomot

Autonomie electrica oras

Autonomie electrica combinata

Viteza maxima

Cutia de viteze

Tractiune

Putere maxima motoare electrice per 30 de 

minute

Putere utila maxima (motoare electrice)

Combustibil

Locuri

Usi

Forma

Date tehnice Informatii generale

 SUV

 5

 5

Motorizare si tip tractiune

 Elektro

 300 kW (408 CP)

 158 kW (215 CP)

 quattro®

 automata

Parametri rulare

 200 km/h

 417 km

 481 km

 68 dB

Mase

 3.140 kg

 2.632 kg

 1.540 kg

 1.775 kg

 1.800 kg

 750 kg

 4.940 kg

 80 kg

Dimensiuni autovehicul

 1.619 mm

 1.956 mm

 4.902 mm

 2.928 mm

Consum si emisii
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Consum electric mixt  23,4 kWh/100km

Acestea sunt date tehnice care au fost calculate / determinate in cadrul configurarii preliminare a autovehiculului. Nu este exclus 

ca in cadrul procesului de productie sa apara variatii de la aceste valori si, astfel, valorile calculate / determinate in cadrul 

configurarii preliminare a autovehiculului sa nu corespunda valorilor concrete ale autovehiculului livrat.

Masa efectiva include masa autovehiculului cu rezervorul umplut la cel putin 90% din capacitate (combustibil, apa etc.), plus 

masa soferului (75 kg) si masa dotarilor speciale/ suplimentare selectate suplimentar. Atentie: Va rugam sa aveti in vedere 

faptul ca acestea sunt valori preliminare cu rol orientativ. Valorile efective conform Certificatului de conformitate (COC) pot varia 

cu pana la 5% sau autovehiculul poate avea o masa efectiva cu pana la 5% mai mare, reducandu-se astfel sarcina utila.
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Rata lunara totala cu TVA

Rata lunara servicii cu TVA

Prima lunara CASCO

Rata lunara leasing cu TVA

Intretinere

Prima lunara CASCO

Rata lunara leasing cu TVA

Kilometri/an

Avans in valoare absoluta

Avans procentual din pretul cu TVA al masinii

Durata

Pret masina cu TVAPachetul meu de mobilitate Porsche 

Finance Group Romania.

PERFECT LEASING

Finantare

 87.741,22 €

 48 Luni

 25,00 %

 21.935,31 €

 20000 km

 881,42 €

Asigurare CASCO

 333,42 €

Service/Intretinere

  SERVICE 19,42 €

Total

 881,42 €

 333,42 €

 19,42 €

 1.234,26 €

Calculul de mai sus a fost realizat utilizand o dobanda EUR variabila de 6,39%, DAE 
total (finantare + asigurare) 14,81%, volum finantat 65805,92 EUR, valoare total 
platibila 117396,44 EUR TVA inclus. Rata include TVA. Contractul de finantare 
implica si plata unui comision de analiza dosar de 297,50 EUR TVA inclus. Aceasta 
oferta are caracter informativ si se adreseaza persoanelor fizice. Pentru o calculatie 
personalizata finala, va rugam sa va adresati unui dealer autorizat. Oferta 
disponibila prin Porsche Leasing Romania IFN SA.
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Valorile privind consumul și emisiile de CO2 au fost determinate în baza procedurilor de măsurare stabilite de lege. Începând cu 1 septembrie 2017, anumite vehicule noi sunt omologate de tip folosind procedura de testare a 
vehiculelor ușoare armonizata la nivel mondial (WLTP - World Harmonised Light Vehicle Test Procedure), care este o procedură de testare nouă și mai realistă pentru măsurarea consumului și a emisiilor de CO2. Începând cu 1 
septembrie 2018, WLTP înlocuiește progresiv noul ciclu de conducere european (NEDC – New European Driving Cycle). Datorită condițiilor de testare mai realiste, consumul și emisiile de CO2 măsurate în cadrul WLTP sunt în 
multe cazuri mai ridicate comparativ cu cele măsurate în cadrul NEDC. Mai multe detalii despre procedura WLTP, valorile de consum și emisii, precum și elementele care influențează aceste valori pot fi obținute accesând 
pagina de internet https://www.audi.ro/service-piese-si-accesorii/service-audi/mediu-si-tehnologie/wltp. Informațiile nu se referă la un anumit vehicul și nu constituie parte integrantă a ofertei, ci sunt destinate exclusiv 
scopurilor comparative între diferitele tipuri de vehicule. Valorile de consum și emisii de CO₂ ale unui vehicul sunt influențate și de conduita în trafic și de alți factori ce nu țin de domeniul tehnic (de exemplu, condițiile de vreme 
sau condițiile de trafic). De asemenea, dotările opționale și accesoriile (de exemplu, pneuri mai late, instalație de climatizare etc.), pot modifica parametrii relevanți ai vehiculului, de exemplu, greutatea, rezistența la rulare și 
aerodinamica, rezultând astfel abateri ale datelor de consum și emisii CO2 pentru modelul configurat. Valorile de consum și de emisii CO2 pot diferi usor fata de datele ce vor fi inscrise in în certificatul de conformitate furnizat 
la momentul livrării vehiculului. Mai multe detalii privind caracteristicile vehiculului, inclusiv valorile de consum și emisii CO2 pot fi obținute la dealerii autorizați.

EU information on fuel consumption and CO emissions in accordance with VO (EG) 715/2007: The values given were determined in accordance with the prescribed measuring method VO (EG) 715/2007. The information does 2 

not relate to a single vehicle and is not part of the offer, but serves solely for purposes of comparison between the various vehicle types. The values of the vehicle in question can therefore deviate upwards or downwards from 
the offer. In particular, special equipment and accessories (e.g. wider tires, air conditioning, roof racks, etc.) can result in different consumption values and CO emissions. This can mean a changed NoVA rate. More 2 

information about CO emissions and fuel values can be found on the information platform .2 http: //www.autovergleich. at 

The specified CO values are the values that were determined as part of the type approval (EU type approval) of the vehicle.2 

http://www.autovergleich.at

