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Audi  הפרימיוםמובילה את שוק 

שנים ברציפות 10

 מרצדס לא כולל מסחריות ומוניות. 2019דוח רישוי איגוד יבואני הרכב מצטבר אוקטובר : מקור



Audi  ישראל מציגה 

 רמת שביעות רצון 
גבוהה מתמיד

 H1.2019 גיאוקרטוגרפיהשביעות רצון  CSSסקר : מקור
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Going 
the extra mile

 קידמה באמצעות טכנולוגיה

 אירועים אזוריים
הקשר עם  לחיזוק 

 האולמותלקוחות 

 ת לקוחות היוקרה קהיל 
 

Audi   נותנת חסות
 לאופרה הישראלית

 –חוויה דיגיטאלית ללקוחות 
 !גם באולמות התצוגה



100% electric. 100% Audi.
Audi e-tron



דוח מסי: מקור

 הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל
Audi e-tron



 לקוחות חדשים למותג
e-tron  מלקוחות



Audi  הצהירה על
אסטרטגיית הובלת  

המהפכה החשמלית  
 בשוק היוקרה

2025אסטרטגיית 



 ישראל  Audiמיקודי 
2020 



 חשמל
Audi 2020   היברידיים/ עם מגוון דגמים חשמלים 

Q5 PHEV

A8 PHEV

A7 PHEV

E TRON SB



Audi 2020   משיקה מחדש את מגוון דגמיRS!

RS3
RS5

RS6 AVANT
RS7

RSQ3
RSQ8
TTRS
R8

Audi Sport



Audi 2020  הנגשת המותג לקהלים חדשים 
Brand Entry

החדשה   A3 
Q2 

Q3 Sportback



New Premium 



החדשה Q7 – 2020שנת מודל 

Q7

Q7החדשה 



Q7 החדשה Highlights

  360° היקפיות מצלמות

מתכווננים   מושבים 7
)שורת מושבים שלישית(

לדלתות  רכה  סגירה
)Servo  (

פנסים קדמיים 
 Matrixבטכנולוגיית 
LED

מערכת שמע  
Bose פרימיום

מתלי אוויר אדפטיביים

  Contour מושבי
מאוורים  ) קומפורט(

ומחוממים בריפוד עור  
משולב וולקונה

  Navigation plus MMI מערכת
"8.1" + 10.1מסכים בגודל  2כולל 

Virtual Cockpit 
12.3”

חיפוי פנימי  
leatherette

חישוקי אלומיניום  
-”22בגודל  21”  

Mild Hybrid 
MHEV 48V

מערכות בטיחות  
מתקדמות



Q7  של משפחת העדכנית לפי שפת העיצוב מודרני עיצוב  -החדשהQ 

 מתומן ודינמי –מתיחת גריל ›
 שינוי קונוסי אוויר›
 פנסים דינמיים ומעוצבים›
 מגוון חישוקים חדש›



 Audiקונספט המסכים החדש של ›
 מאווררים ומחוממים Comfortמושבי ›

 חדש קיים

Q7  משפחת של לפי שפת העיצוב חלל פנים עדכני עיצוב  -החדשהQ 



Q7  תעודת זהותהחדשה 

Q7 50 TDI 
quattro LIMITED

Q7 55 TFSI 
quattro LIMITED

quattroquattroהנעה

tiptronicהילוכים  tiptronic8הילוכים  8תיבת הילוכים

 250 241מירביתמהירות 

 2,995 2,967)ק"סמ(נפח מנוע 

 5.9 6.3ש"קמ 0-100תאוצה 

61.18/  3250-2250)מ"קג/ ד"סל(מומנט מירבי   1370-4500  /50.98 

286/  4,000-3,500)ס"כ/ ד"סל(הספק מירבי   5000-6400  /340 

)5052/  1968/  1668()אורך/רוחב/גובה(מידות   )1668  /1968  /5052( 

 2996 2996מרחק סרנים

 2130 2165משקל עצמי

 85 75)ליטר(קיבולת מיכל דלק 

 865 865נפח תא מטען



  360מצלמה ›

פנסים קדמיים  ›
 Matrixבטכנולוגיית 

LED   עם איתות דינאמי
 מלפנים ומאחור

Q7 החדשה 
 האבזור העשיר בקטגוריה - Limitedרמת גימור 

מתלי אוויר  ›
 אדפטיביים

מושבים    7›
שורת מושבים  
 שלישית          

 Boseמערכת שמע ›
premium sound 

system 3D sound

 רמקולים   19›

‹558 WT

 Comfortמושבי ›
 מאווררים ומחוממים

Audiקונספט המסכים החדש של ›



‹Audi pre sense front
 בקרת שיוט אדפטיבית הכוללת מגביל מהירות›

‹- Audi active lane assist בקרה אקטיבית לסטייה מנתיב 

‹- Audi side assist    זיהוי שטח מת 

‹Cross traffic assistant rear
‹- Pre sense rear   מערכת המסייעת למניעת התנגשות

 מאחור

‹Intersection Assist  -  מערכת סיוע בכניסה לצומת

‹exit warning
‹Traffic jam assist 

Q7   החדשה 
 מערכות בטיחות אקטיביות

 סטנדרט בטיחות הגבוה ביותר



 "  10.1הכולל מסך בגודל   MMI radio plusמערכת ›

 MMI plusמערכת ניווט מלאה בממשק מתקדם ›
 "8.1עם מסך בגודל   MMI Touchממשק ›

‹Audi virtual cockpit  -  12.3עם מסך צבעוני בגודל" 

‹Audi smartphone interface
‹Audi music interface
Bluetoothממשק ›
Audi drive select -בורר מצבי נהיגה ›
מתכהות ומתקפלות חשמלית עם חימום , מראות חיצוניות מתכווננות›

 וזיכרונות

 זרועות עם שליטה על המולטימדיה ופקדי העברת הילוכים בציפוי עור 3הגה ›

 כוונון חשמלי לגלגל ההגה›

 לדלתות servoסגירת ›

 מושבים אחוריים מתקפלים כולל משענת יד אמצעית›

 דלת תא מטען עם פתיחה וסגירה חשמלית›

 

Q7   החדשה 
Limitedרמת גימור 

האבזור העשיר בקטגוריה



 שמשה קדמית מבודדת חום›

 שמשות אחוריות כהות›

 )כניסה והתנעה ללא מפתח(מפתח חכם ›

 סינוורמראה מרכזית ללא מסגרת מתכהה אוטומטית למניעת ›

‹Hold assist
 חלון גג פנוראמי ›

 פגושים בצבע הרכב›

 דיפוני עץ בגוון טבעי  ›

 ספי דלת בגימור אלומיניום›

 כפתורים בחיפוי אלומיניום בקונסולה המרכזית›

 חבילת תאורה פנימית›

 מושבים קדמיים מתכווננים חשמלית עם זיכרון ותמיכה לגב ›

 קונטור קומפורטמושבי ›

Velconaריפוד עור ›
אזורי שליטה עם פתחי אוורור לנוסעים  4-מערכת בקרת אקלים מפוצלת ל›

 מאחור

בצבע אפור    R21 285/40זרועות כפולות וצמיגי  5עם Vחישוקים בעיצוב ›
 קונטרסטי

Q7   החדשה 
Limitedרמת גימור 

האבזור העשיר בקטגוריה



Q7  מחיריםהחדשה 
 מחיר מחירון דגם

Q7 50 TDI quattro LIMITED590,000   

Q7 55 TFSI quattro LIMITED590,000   

 ₪  4,712מ ואינו כולל אגרת רישוי בסך "המחיר כולל מע



A4החדשה 



 שנים 47לפני  Audi –מבט לאחור 

A4 S lineA4 A4 AdvancedA4 S lineA4 A4 Advanced

Audi B1 | 1972 to 1978 Audi B2 | 1978 to 1986 Audi B3 | 1986 to 1991

Audi B4 | 1991 to 1995 Audi B5 | 1994 to 2001 Audi B6 | 2000 to 2004

Audi B7 | 2004 to 2008 Audi B8 | 2008 to 2015 Audi B9 | since 2015



Audi A4 –  מדגמי המותגהנמכרת ביותר 

A4 S lineA4 A4 AdvancedA4 S lineA4 A4 Advanced

Worldwide*

344,586

A4 volume share

18%

#2 #1 

A4 volume share

18%

 מכוניותמיליון  7.5

 שנים 25 -ב

 נתח שוק   18% –) אירופה( מכלל מכירות המותג 2מקום . נתח שוק 18%–)  כלל עולמי(מכלל מכירות המותג  1מקום ›

.  2018הנתונים תקפים לסיכום שנת  ›



 MMI Radioמערכת 
plus  עם מסך מגע

10.1"

עיצוב ספורטיבי

כסטנדרט LEDפנסי 

Audi virtual 
cockpit Plus 12.3’

(40/45 TFSI)

 חלונות כהים
)40/45 TFSI(

Smartphone
Interface

Matrix LED  )(45 TFSIפנסי 

עיצוב פנימי עשיר הכולל חבילת  
מושבים , ריפוד עור משולב, תאורה

חשמליים עם זיכרון לנהג

Bang & Olufsen
(45 TFSI)

שפת עיצוב חדשה
Advanced, S-Line

12V Mild Hybrid 
MHEV  (45 TFSI)

A4 החדשה Highlights

מערכות בטיחות  
מתקדמות



A4 החדשה 

 )שניות 10עד (ש "קמ 60-155מדומם מנוע במהירויות ›
 ש לקראת עצירה"קמ 22מדומם מנוע במהירות ›

MHEVגרסאות מנועים בתוספת טכנולוגיית  3

12Vטכנולוגיית  MHEV  
)quattroמנוע (

45 TFSI 245hp quattro

40 TFSI 190hp

35 TFSI 150hp



A4 החדשה 
Audiקונספט קווי עיצוב החדשה של 

RearFront

A4 S lineA4 A4 AdvancedA4 S lineA4 A4 Advanced

‹A4 35 TFSI/40 TFSI– Advanced
‹A4 45 TFSI– S-line



A4  תעודת זהותהחדשה 

A4 Advanced
35 TFSI*

A4 Advanced
40 TFSI

A4 Advanced
45 TFSI quatro

כפולהקדמיתקדמית הנעה

 250 210 200 מירביתמהירות 

 1,984 1,984 1,984 )ק"סמ(נפח מנוע 

 5.8 7.3 8.9 ש"קמ 0-100תאוצה 

27.53/  3,900-1,350 )מ"קג/ ד"סל(מומנט מירבי   4,200-1,450  /32.63  4,300-1,600  /37.72  

150/  6,000-3,900 )ס"כ/ ד"סל(הספק מירבי   6,000-4,200  /190  6,500-5,000  /150  

)4,762/  1,847/  1,388( )אורך/רוחב/גובה(מידות   )1,388  /1,847  /4,762(  )1,388  /1,847  /4,762(  

 2829 2829 2829 מרחק סרנים

 1620 1530 1515 משקל עצמי

 58 54 54 )ליטר(קיבולת מיכל דלק 

 480 480 480 נפח תא מטען



 )לראש 2-צידיות  ו 2, קדמיות 2(כריות אוויר  6›

LEDפנסים קדמיים  בטכנולוגיית ›

 עם איתות דינאמי אחורי LEDפנסים קדמיים ואחוריים בטכנולוגיית ›

 עם איתות דינאמי ואנימציה Matrixפנסים קדמיים בטכנולוגיית ›

 עם איתות דינאמי ואנימציה LEDפנסים אחוריים בטכנולוגיית  ›

 בקרת שיוט עם מגביל מהירות›

 בקרת שיוט אדפטיבית›

‹- Audi pre sense city  ניטור מרחק מלפנים ובלימה אוטומטית בעת חירום 

‹- Audi active lane assist בקרה אקטיבית לסטייה מנתיב 

 מערכת לזיהוי הולכי רגל›

‹Audi Side Assist - מערכת לזיהוי שטח מת 

 חיישני חניה קדמיים ואחוריים  ›

 למניעת סנוור אוטומטי באור גבוה High beam assistמערכת ›

Hold assistמערכת ›

 מצלמה אחורית›

 פונקציית תאורת יום›

ISOFIXנקודת עיגון ›

 חיווי התראת ירידת לחץ אויר בצמיגים›

 גלגל חלופי קטן מידות›

 מערכת שטיפה לפנסים הקדמיים›

A4  החדשה 
 בטיחות אבזור



 אינץ 10.1בגודל  MMI TOUCHמסך מגע ›

‹Smartphone interface

 Audi Sound Systemמערכת שמע ›

 חבילת תאורה פנימית›

 מושבים חשמליים עם זיכרון למושב הנהג›

 מושב אחורי מתקפל ›

 מראה פנימית מתכהה›

 מחשב דרך צבעוני ›

Audi Exclusiveגימור פנימי שחור מבריק ›

 חבילת אלומיניום חיצונית›

 מראות חיצוניות מתקפלות חשמלית עם זיכרון›

LEDפנסים בטכנולוגיית ›

‹Side Assist ) שטח מת"זיהוי(" 

‹Pre-sense rear & Basic )הכנת הרכב להתנגשות( 

‹Exit warning   

 חיישני חניה קדמיים ואחוריים›

Advanced 35 TFSIתוספת לדגם 

A4  החדשה 
 מבעבררמת גימור עשירה 



 חבילת תאורה פנימית צבעונית›

 חלונות כהים ›

‹Audi Virtual Cockpit Plus
קיים (עם איתות דינמי  LEDפנסים בטכנולוגיית ›

 )בדגם יוצא

Advanced 40 TFSIתוספת לדגם 

 מושבי ספורט›

 Matrix LEDפנסים בטכנולוגיית ›

 Bang & Olufsenמערכת שמע ›

Advanced 45 TFSIתוספת לדגם 

A4  החדשה 
 מבעבררמת גימור עשירה 



גג שמש חשמלי›

בתי מראות צד בצבע הרכב›

High glossחבילת עיצוב ›
ספי דלת בגימור אלומיניום›

A4  החדשה 
 עיצוב חיצוני אבזור

"S"ספי דלת מוארים בגימור אלומיניום עם לוגו ›

  245/35עם צמיגים  Torsioזרועות בעיצוב  5חישוקי אאודי ספורט ›
R19

Advanced 45 TFSIתוספת לדגם 

R17 225/50זרועות בעיצוב דינאמי עם צמיגים  5חישוקי ›

Advanced 35 TFSIתוספת לדגם 

R18 245/40עם צמיגים  V-10 spokeחישוקים בעיצוב ›

Advanced 40 TFSIתוספת לדגם 



A4  מחיריםהחדשה 
 מחיר מחירון דגם

A4 Advanced 35 TFSI255,000   

A4 Advanced 40 TFSI280,000   

A4 S-line 45 TFSI quattro320,000   

 ₪  4,712 – 3,355מ ואינו כולל אגרת רישוי בסך "המחיר כולל מע



A7 PHEV



A7 PHEV 55 TFSI e  

צריכת דלק בנסיעה  
)  ש"קמ 100ל(משולבת 
-  1.9

פנסים בטכנולוגיית  
HD Matrix LED

ש  "קמ 0-100תאוצה 
5.7 –) שניות(

  (servo)סגירה רכה
לדלתות

  s lineחבילת עיצוב 
חיצוני

עם " 19חישוק 
אדומים קליפרים

חלונות כהים

חבילת עיצוב חיצוני  
Optic Black

Highlights חיצוני



 מערכת שמע
 Bang & Olufsen

פדלים בגימור  
Stainless steel

מושבים קדמיים חשמליים עם  
זיכרונות וחימום

עם תמיכה   "S"מושבי ספורט  
Valconaעור לירכיים וריפוד 

חבילת עור מורחבת 
)(leatherette

S line sport package 
פנימי

Highlights פנימי A7 PHEV 55 TFSI e  



 Audiמבית  PHEVטכנולוגיית 

 ס"כ 367
 משולבהספק 

14.1 kWh 
 קיבולת סוללה

 *מ "ק 52
 טווח נסיעה חשמלי

 שניות 5.7
 ש"קמ 0-100תאוצה 

 ש"קמ 250
 מהירות מקסימלית

quattro 
 הנעה

 המחמיר WLTPלפי תקן * 



A7 PHEV 55 TFSI e 
 תעודת זהות

A7 55 TFSIe

quattro הנעה

speed s-tronic 7 תיבת הילוכים

 250 מירביתמהירות 

 1,984 )ק"סמ(נפח מנוע בנזין 

 5.7 ש"קמ 0-100תאוצה 

 50.98 )מ"קג(מומנט מירבי משולב 

 270 kW (hp 367) )ס"כ(ו "הספק מירבי משולב ק

 Lithium-ion בטריהסוג 

 1.9 )מ"ק 100/ 'ל(צריכת דלק בנסיעה משולבת 

)1393, 1908, 4969( )אורך/רוחב/גובה(מידות   

 2930 מרחק סרנים

 2140 משקל עצמי

 52 )ליטר(קיבולת מיכל דלק 

 380 נפח תא מטען



‹Pre-sense front

‹Active lane assist

‹Side assist

בקרת שיוט אדפטיבית›

‹Pre-sense rear

‹Cross traffic assist

‹Exit warning

A7 PHEV 55 TFSI e 
     בטיחות  מערכות   
 מתקדמות  



 עם איתות דינאמי מלפנים ומאחור  Matrix LEDפנסים קדמיים בטכנולוגיית›

 עם איתות דינמי LEDפנסים אחוריים בטכנולוגיית ›

 )כניסה והתנעה ללא מפתח(חכם מפתח ›

 ספורטמתלי ›

‹ Audi virtual cockpit plus 12.3מסך צבעוני בגודל עם " 

 מתכהות ומתקפלות חשמלית עם חימום וזיכרונות, חיצוניות מתכווננותמראות ›

 ותמיכה לגב) לנהג(מושבים קדמיים מתכווננים חשמלית עם זיכרון ›

 עורבציפוי עם שליטה על המולטימדיה הגה ספורט קטום ›

 מאחוראזורי שליטה עם פתחי אוורור לנוסעים  -4מערכת בקרת אקלים מפוצלת ל ›

 חשמלית ללא מגע ידתא מטען עם פתיחה וסגירה דלת ›

 מראה פנימית מתכהה נגד סנוור ללא מסגרת›

S""לוגו עם  Valconaריפוד עור מדגם ›

 חבילת עור מורחבת›

 חבילת תאורה פנימית›

 חלון גג פנוראמי›

 שמשות אחוריות כהות›

 S line פגושי›

 שחורמראות צד בצבע ›

 חבילת עיצוב חיצוני שחורה›

A7 PHEV 55 TFSI e 
 אבזור עשיר כסטנדרט



 אדומים קליפרים›

 360מצלמה ›

R19 245/45בגוון אפור קונטרסטי עם צמיגים  Multi-spokeחישוקים בעיצוב ›
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 מחיר מחירון דגם

A7 55 TFSIe quattro495,000   

 ₪  4,712מ ואינו כולל אגרת רישוי בסך "המחיר כולל מע

A7 PHEV 55 TFSI e 



 תודה


