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Technology that feels 
limitless

Stay in your 
comfort zone
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Exterior Colour 
Options

04 05

Mythos Black 
Metallic (0E0E)

 

Glacier White 
Metallic (2Y2Y)

Navarra Blue 
Metallic (2D2D)

Terra Gray 
Mettalic (Z8Z8)

Tango Red
Metallic (Y1Y1)

Floret Silver
Metallic (L5L5) Audi A4 

Dimensions

Audi A4 Sport



Infotainment & Navigation خصائص الترفيه والمالحة

Start-Stop engine with keyless entry خاصية التشغيل و اإليقاف بدون مفتاح

Comfort key with SAFELOCK خاصية فتح و غلق األبواب عن بعد

Foot sensor trunk release خاصية فتح صندوق األمتعة عن طريق حساسات القدم

Safety | Security عوامل السالمة و األمن

Front, side, head airbags 6 وسائد هوائية

Anti-lock Brake System (ABS) with Electronic Brake-force Distribution (EBD) (ABS) (EBD) نظام الفرامل

Electronic Stability Control (ESC) (ESC) نظام التحكم اإللكتروني بالثبات

Increased battery capacity زيادة سعة البطارية

Tire-pressure monitoring system نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات

Safety belt reminder for driver and front passenger نظام تنبية حزام األمان للسائق والراكب األمامي

Electromechanical parking brake فرامل الوقوف الكهروميكانيكية

Anti-theft alarm system نظام إنذار ضد السرقة

Electrically operated child lock قفل اطفال يعمل كهربائيا

Tool kit and car jack عدة أدوات إستبدال اإلطارات 

First aid kit with warning triangle and safety vests طقم إسعافات أولية مع مثلث تحذير وسترات أمان

Space-saving spare wheel عجلة إحتياطية

Seating الصالون

Front seats with Leather/leatherette ”mono.pur 550” combination leather combination   "mono.pur 550" مقاعد مكسوة بجلد

Split folding rear seat back مقاعد خلفية فابلة للطي

Front center armrest مسند ذراع أمامي

Electric front seats including memory feature for the driver seat مقاعد أمامية كهربائية مع خاصية الذاكرة لمقعد السائق

4-way lumbar support for front seat 4 أنواع لدعم أسفل الظهر للمقعد األمامي

ISOFIX child seat anchors and top tether for outer rear seats ISOFIX مثبتات مقعد الطفل

A4 Sport  2021 (2.0T) 

Engine
Output 140 kW (190 HP) 4200-6000 rpm
Torque 320Nm 1450-4200 rpm

Capacity           1984cc
Gearbox           7-speed S tronic
Performance  7.5 sec

Exterior التصميم الخارجي

Matrix LED headlamps, LED rear combination lamps and headlamp washer system مع نظام غسيل المصابيح األمامية LED مصابيح أمامية و خلفية

Glass sunroof فتحة سقف

Privacy glass (tinted) زجاج جانبي و خلفي معتم

Cast alloy wheels, 10-spoke dynamic style, Contrast gray, partially polished, 8J x 18. .8J x 18 عجالت رياضية من األلومنيوم، تصميم ديناميكي من 10 ازرع، مقاس
Exterior mirrors electrically adjustable with heated and folding, 
auto dimming on both sides, with memory function.

 ،مرايا خارجية قابلة للتعديل و التسخين و الطى كهربائيا مع إمكانية التعتيم التلقائي
علي كال الجانبين، مع خاصية الذاكرة

Interior التصميم الداخلي

Three-zone automatic air conditioning مكيف هواء أوتوماتيكي ثالثي التوزيع

Smoker package (Ashtray and cigarette lighter) والعة ومنفضة سجائر

Floor mats for front and rear دواسات أرضية لألمام والخلف

Multi-color ambient lighting إضاءة داخلية خافتة متعددة األلوان

Interior mirror frameless, with automatic anti-glare action مرآة داخلية بدون إطار ، بخاصية التعتيم  التلقائي

Interior elements in leatherette العناصر الداخلية من الجلد

Decorative inserts in Silver Aluminum Ellipse حليات ديكور داخلية من األلومنيوم

Leather wrapped steering wheel with multifunction plus, 3-spoke design عجلة قيادة مكسوة بالجلد، متعددة الوظائف

Infotainment & Navigation خصائص الترفيه والمالحة

Audi Sound System (10 speakers) نظام صوت Audi )١٠ سماعات(

Bluetooth interface Bluetooth  واجهة

Cruise control and Speed limiter مثبت ومحدد السرعة

Audi Smartphone interface (Apple Car play/Android Auto)  (Apple Car play / Android Auto) Audi الهاتف الذكي

Audi virtual cockpit Plus Audi Plus عدادات رقمية

MMI Radio plus MMI plus راديو

Parking aid plus (front and rear) حساسات ركن أمامية وخلفية

Rearview camera كاميرا بخاصية الرؤية الخلفية

Audi Drive select اختيار أنظمة Audi للقيادة




