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Khi người khác
vẫn đang trên đường. 3

Luôn hướng về phía trước. Chính là Audi.
Audi A4 mới: năng động, chính xác, nhạy bén. Kết hợp hoàn hảo giữa nét đẹp 
thể thao, công nghệ sáng tạo cùng những chức năng hữu dụng. Nổi bật trong 
một thiết kế ấn tượng với đầu xe được chế tác tinh tế và đuôi xe đầy cá tính. 
Thông tin được hiển thị rõ ràng trên các màn hình cảm ứng kỹ thuật số,
thuận tiện cho người sử dụng.

Linh hoạt hơn trong mỗi ngày lái xe và hơn thế nữa. Bám đường hoàn hảo. 
Bất kể mọi điều kiện. Với hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian quattro.
Một trải nghiệm khó quên, dù bạn đang ở đâu.
Đem đến những hành trình hứng khởi đầy cảm xúc.C

ò
n

 b
ạ

n
đ

ã
 đ

ế
n

 đ
íc

h
.



B
ạ

n
tư

ờ
n

g
 t

ậ
n

m
ọ

i 
ch

i 
ti

ế
t.

Khi người khác
chỉ thấy bóng đêm
...
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Lộng lẫy vào ban ngày, tinh anh trong đêm tối. Nhờ vào hệ thống đèn 
pha LED thiết kế ấn tượng cho ánh sáng mạnh, bao quát mặt đường. 
Các đèn báo chuyển hướng phía trước và sau cùng với các đèn hậu LED 
tạo nên những ánh sáng rất đặc trưng của Audi. Một vóc dáng đẹp đến 
từng chi tiết.

Bước vào khoang lái của Audi A4, những chức năng cao cấp được thiết 
kế rất thân thiện với người dùng. Màn hình cảm ứng MMI 10,1” với độ 
phân giải cao và công nghệ phản hồi xúc giác cung cấp thông tin tổng 
quát và tăng khả năng kiểm soát của người lái. Hệ thống điều hòa 
không khí thế hệ mới ba vùng độc lập, giúp lọc bụi và các tác nhân gây 
dị ứng, đảm bảo chất lượng không khí cho không gian nội thất Audi A4.
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Làm việc? Giải trí?
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Bên trong xe Audi A4 mới, bạn sẽ cảm thấy phấn chấn dù đang ở bất cứ nơi đâu. Công nghệ cao 
cấp, những tính năng hữu dụng và thiết kế tinh tế cùng hoà hợp tạo nên một không gian nội thất 
hài hoà. Kiến trúc nội thất làm nổi bật chiều ngang tạo nên không gian thoáng đãng, thư thái. 
Các vật liệu cao cấp, chất lượng và trình độ tay nghề thủ công chính xác đã kiến tạo nên một 
khoang nội thất sang trọng đẳng cấp. Không gian phía trên trần xe, hai bên và chỗ duỗi chân đều 
rộng thoáng. Ban đêm, các dải đèn viền nội thất đa sắc tạo nên không gian trang nhã và ấm áp.

Các chế độ lái của Audi cho phép điều chỉnh thiết lập xe phù hợp với phong cách lái. Tuỳ chọn 5 
chế độ lái: năng động, thoải mái, tự động, cá nhân và hiệu suất. Các thiết lập của hệ thống treo 
tuỳ theo chế độ lái thoải mái hoặc thể thao thông qua khả năng kiểm soát giảm chấn cũng có 
thể được điều chỉnh.

Dù là hệ dẫn động cầu trước A4 40 TFSI hoặc hệ dẫn động bốn bánh quattro A4 45 TFSI,
bạn đều có thể trải nghiệm sự năng động và hiệu suất vận hành đỉnh cao của Audi.

Thật tuyệt vời khi bạn có thể tận hưởng trọn vẹn sự phấn khích trên bất cứ hành trình nào.
Tất cả điều bạn cần là đặt tay lên vô lăng và bắt đầu trải nghiệm.
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Trong khi người khác
đang phấn đấu để tiến lên.
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i.Tận hưởng trọn hành trình. Trong khi người khác còn đang phân vân, với Audi A4, bạn đã thực sự nhảy vọt về phía trước. Ngay khi đề máy, chiếc 

Audi A4 trang bị động cơ xăng cải tiến nhanh chóng vận hành với hệ thống phun xăng trực tiếp và turbo tăng áp, các kỹ sư đã áp dụng các 
phương pháp nén và trao đổi khí. Tăng hiệu suất sử dụng nhiên liệu tối đa.
Ví dụ, hệ thống lai điện Mild hybrid system tái tạo năng lượng từ động năng, phát huy hiệu suất của quán tính.

Audi A4 mới được trang bị động cơ xăng TFSI 2.0 lít mới – đạt giải “International Engine Of the Year 2019” - và hộp số tự động 7 cấp S tronic

Với công suất 140 kW, Audi A4 40 TFSI sản sinh 190 mã lực và mô-men xoắn 370 Nm trong dải vòng tua máy từ 4.200 đến 6.000 rpm.
Phiên bản Audi A4 45 TFSI quattro sản sinh công suất 180 kW và 245 mã lực trong dải vòng tua máy từ 1.600 đến 4.300 rpm, tăng tốc
từ 0-100km/h trong vòng 5,8 giây.
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Audi A4 mới.
Công nghệ dẫn lối.

Đèn pha LED, đèn LED phía trước và sau với đèn báo hiệu ứng động, 
Đèn chạy ban ngày độc lập, hệ thống rửa đèn
Vô-lăng 3 chấu bọc da đa chức năng
Hệ thống màn hình màu hiển thị thông tin hỗ trợ người lái  
Tay lái trợ lực điện, hỗ trợ chống trôi xe
Hệ thống Start/Stop, Tùy chọn 5 chế độ lái Audi
Cảnh báo áp suất lốp
Hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control với giới hạn tốc độ
Hệ thống cân bằng điện tử (ESC), Phanh tay trợ lực điện
Hệ thống tái tạo năng lượng phanh, Cảnh báo chống kéo xe
Hỗ trợ đỗ xe với cảm biến phía trước và sau cùng camera phía sau
Chìa khóa tiện lợi
Hệ thống MMI Radio với màn hình cảm ứng 10.1”
Hệ thống âm thanh tiêu chuẩn Audi Sound System, giao diện Bluetooth
Hệ thống điều hòa nhiệt độ cao cấp 3 vùng tự động
Kính cách nhiệt, kính chắn gió cách âm
Rèm che nắng ở cửa sau điều chỉnh bằng tay
Hai ghế trước chỉnh điện, hỗ trợ bơm lưng ghế 4 chiều
Tựa tay trung tâm phía trước
Gói chiếu sáng nội thất đèn LED trắng
Thảm trải sàn trước, sau và cả khoang hành lý
Gói kính màu đen, Gói viền bóng khung cửa kính
Gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện, gập điện, sấy nóng và chống chói tự động
Gương chiếu hậu bên trong tràn viền, chống chói tự động
Ghế da tổng hợp cao cấp màu đen, nâu hoặc xám
Ốp trang trí nhôm bạc họa tiết
Ốp ngưỡng cửa có chèn Aluminium (Advanced), logo “S” phát sáng (S line)
Gói cố định hành lý, khoang hành lý

Gói tùy chọn cho người không hút thuốc
Nắp khoang hành lý tự động mở bằng điện
Khóa an toàn trẻ em, Khóa cố định ghế trẻ em ISOFIX và dây cố định vào ghế sau
Cảnh báo cài dây an toàn, Túi khí bên hông phía trước và túi khí cạnh bên
Bộ sơ cứu với tam giác cảnh báo và áo phản quang an toàn
Bánh xe dự phòng tiết kiệm diện tiến, bộ dụng cụ và con đội
Tùy chọn 12 màu sơn khác nhau bao gồm cả hiệu ứng ánh kim
Bảo hành 3 năm không giới hạn số km sử dụng

Phiên bản A4 40 TFSI Advanced
Lưới tản nhiệt khung đơn, hốc gió và bộ khuếch tán bằng aluminum màu bạc
và tông màu chrome tối, Băng ghế sau và tựa lưng không gập

Phiên bản A4 45 TFSI quattro, ngoại thất S line
Cửa hút gió phía trước được kéo lên cao hơn và đường viền sắc nét hơn về phía 
dưới, được chắn bởi các lưới tản nhiệt tổ ong và chia bởi các thanh trang trí bạc,  
Lưới tản nhiệt khung đơn mạ chrome với cấu trúc tổ ong mạ crom bóng màu tối, 
khe khuếch tán bên dưới nắp capo, logo S line được gắn trên vai trước, ốp khuếch 
tán được mở rộng với lưới tản nhiệt hình tổ ong mạ crom tối màu, viền bạc bao 
quanh nó và hai ống xả, tựa lưng ghế sau có thể gập lại
 
Gói tùy chọn trang bị tại Việt Nam
Ghế trước có tính năng massage và điều chỉnh bằng khí nén, ghê người lái có tính 
năng nhớ, camera 360 độ, đèn viền và đèn nội thất đa màu, hệ thống treo cân 
bằng thể thao, vành đúc hợp kim nhôm 18’’ thiết kế 10 chấu năng động màu xám 
tương phản được đánh bóng một phần, kích thước 8J x 18, cỡ lốp 245/40 R18

Bảng chi tiết kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước

Thông số kỹ thuật A4 45 TFSI quattro A4 40 TFSI

Động cơ :

Hộp số:
Dung tích xy-lanh (cc):
Công suất cực đại kW (rpm):
Mô-men xoắn cực đại Nm (rpm):
Vận tốc tối đa (km/h): 
Khả năng tăng tốc 0-100 km/h:
Dài x Rộng x Cao (mm):
Chiều dài cơ sở (mm):
Trọng lượng xe (kg):
Tiêu hao nhiên liệu (l/100 km)
Đô thị/Kết hợp/Cao tốc (VR): 
Dung tích bình xăng (l):
Mâm vành hợp kim:
Cỡ lốp:

Tăng áp 4 xi-lanh, phun xăng trực tiếp 
(International Engine of the Year 2019)
và hệ thống 12V mild hybrid MHEV
7 cấp S tronic 
1,984
180/5,000 - 6,500 (245 mã lực)
370/1,600-4,300
250
5.8
4,762 x 1,847* x 1,431 (*2,022 cả kính)
2,820
1,545

11.66 / 9.82 / 8.74 
58
17”  thiết kế 10 chấu, 7.5 J x 17
225/50 R17

Tăng áp 4 xi-lanh, phun xăng trực tiếp 
(International Engine of the Year 2019)
và hệ thống 12V mild hybrid MHEV
7 cấp S tronic 
1,984
140/4,200 - 6,000 (190 mã lực)
320/1,450 - 4,200 
241
7.3
4,762 x 1,847* x 1,431 (*2,022 cả kính)
2,820
1,455

9.92 / 7.56 / 6.20
54
17” thiết kế 5 chấu năng động 7.5 J x 17
225/50 R17

Một lần chiêm ngưỡng.
Ấn tượng khó phai.

Khi chọn màu sơn, hãy yên tâm ở chất lượng đỉnh cao bởi xe của bạn không chỉ được sơn một mà là 
đến bốn lớp. Điều này không những giúp xe của bạn trông rực rỡ, mà còn được bảo vệ khỏi những tác 
động từ môi trường.  

Mười hai màu sơn tiêu chuẩn gồm: Đen bóng và trắng ibis, Bạc ánh kim và Bạc floret silver ngọc trai, 
Trắng Glacier, Xám Manhattan, Đen Mythos, Đỏ Tango, Xanh Navarra, Xám Terra (màu mới),
Xám Daytona và Xanh turbo (Ngoại thất S line), Xám Quantum (S line).
 

Những màu sơn Audi Exclusive gồm::
01 Đỏ Catalunya, ánh kim
02 Vàng Vegas
03 Cam Samoa, ánh kim
04 Nâu Beluga, ánh kim
05 Xanh Ara, hiệu ứng pha lê
06 Xanh Goodwood, hiệu ứng ngọc trai
 

Khám phá ngay
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