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Audi RS3 Sportback / RS3 Limousine Program sprzedaży Data wydania: 12/06/2017
Modele bazowe Rok modelowy 2018 data cena: 12/06/2017

RS3 Sportback -
Benzyna 5 cylindrów

Silnik Skrzynia biegów Moc
max. w kW (KM)

Zużycie paliwa
miasto / poza miastem /
połączono w l / 100 km

Emisja CO₂
w g / km

Klasa efektywności Cena
Kod

2.5 TFSI quattro S tronic 294(400) 11,3 / 6,6 / 8,3 258 / 149 / 189 E 261.500,-
8VFRWY/EA3

RS3 Limousine -
Benzyna 5 cylindrów

Silnik Skrzynia biegów Moc
max. w kW (KM)

Zużycie paliwa
miasto / poza miastem /
połączono w l / 100 km

Emisja CO₂
w g / km

Klasa efektywności Cena
Kod

2.5 TFSI quattro S tronic 294(400) 11,3 / 6,5 / 8,3 258 / 148 / 188 E 269.900,-
8VMRWY/EA3

3
Poufny!



Audi RS3 Sportback / RS3 Limousine Program sprzedaży Data wydania: 12/06/2017
Wersje wyposażenia Rok modelowy 2018

Opis wyposażenia RS3 Sportback

RS3 Lim
ousine

Koła i opony
Obręcze kół ze stopu metali lekkich, 8Jx19", 5-ramienne, srebrny Galvano,z oponami 235/35 R19  

Obręcze kół ze stopu metali lekkich, 8Jx19", 5-ramienne, z oponami 235/35 R19  

Podnośnik samochodowy  

Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach  

Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą  

Zestaw narzędzi samochodowych z podnośnikiem  

Oświetlenie
Pakiet "Oświetlenie wnętrza"  

Reflektory w technice LED  

Światła przeciwmgielne z tyłu  

Czujnik zmierzchowy świateł i czujnik deszczu  

Układ zmywania reflektorów  

Statyczne światła skrętne i światła na złe warunki pogodowe  

Kierunkowskazy dynamiczne z tyłu  

Światła do jazdy dziennej  

Automatyczna regulacja zasięgu reflektorów  

 Standard   Opcja   /  Standard / opcja   niedostępne
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Audi RS3 Sportback / RS3 Limousine Program sprzedaży Data wydania: 12/06/2017
Wersje wyposażenia Rok modelowy 2018

Opis wyposażenia RS3 Sportback

RS3 Lim
ousine

Lusterka
Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, ogrzewane dysze spryskiwaczy  

Lusterka zewnętrzne w optyce matowego aluminium  

Lusterko wewnętrzne  

Systemy dachowe
Brak dachu szklanego  

Systemy zamykania
Autoalarm fabryczny  

Kluczyk komfortowy  

Szyby
Szyby termoizolacyjne  

Szyba przednia akustyczna  

 Standard   Opcja   /  Standard / opcja   niedostępne
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Audi RS3 Sportback / RS3 Limousine Program sprzedaży Data wydania: 12/06/2017
Wersje wyposażenia Rok modelowy 2018

Opis wyposażenia RS3 Sportback

RS3 Lim
ousine

Dodatkowe wyposażenie zewnętrzne
Spoiler z tyłu  

Brak oznaczeń  

Brak relingów dachowych  

Pakiet optyczny "Aluminium mat" RS3  

Spoiler dachowy  

Końcówki układu wydechowego  

Oznaczenia modelu i pojemności silnika  

Komfort siedzeń
ISOFIX - mocowanie fotelika dziecięcego na fotelu pasażera z przodu  

Zagłówki tylnej kanapy (3)  

Fotele sportowe z przodu  

Fotel kierowcy i pasażera z mechaniczną regulacją wysokości i wsparciem przestrzeni pod udami  

Podłokietnik z przodu  

Zagłówki z przodu  

Dzielona i składana tylna kanapa  

ISOFIX - mocowanie fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu (z funkcją Top Tether)  

Ogrzewanie foteli przednich  

 Standard   Opcja   /  Standard / opcja   niedostępne
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Audi RS3 Sportback / RS3 Limousine Program sprzedaży Data wydania: 12/06/2017
Wersje wyposażenia Rok modelowy 2018

Opis wyposażenia RS3 Sportback

RS3 Lim
ousine

Tapicerka i elementy skórzane
Podparcia w drzwiach standardowe  

Tapicerka skórzana Feinnappa ze szwem kontrastowym  

Aplikacje dekoracyjne
Aplikacje dekoracyjne "3D LUV"  

Podsufitka
Podsufitka pokryta tkaniną  

Kierownice i elementy obsługi
Kierownica 3-ramienna, sportowa, wielofunkcyjna, spłaszczona u dołu z funkcją zmiany przełożeń, dla przekładni S
tronic

 

Gałka dźwigni skrzyni biegów  

Logo RS 3  

Klimatyzacja
Klimatyzacja automatyczna  

Systemy zabezpieczania bagażu i schowki
Wyłożenie podłogi bagażnika  

Wyłożenie przestrzeni bagażowej  

Pakiet "Schowek 1" zawiera Pakiet schowków i wyposażenia bagażnika  

Dodatkowa wykładzina przestrzeni bagażowej  

 Standard   Opcja   /  Standard / opcja   niedostępne
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Audi RS3 Sportback / RS3 Limousine Program sprzedaży Data wydania: 12/06/2017
Wersje wyposażenia Rok modelowy 2018

Opis wyposażenia RS3 Sportback

RS3 Lim
ousine

Dodatkowe wyposażenie wnętrza
Standardowe podświetlane listwy progowe z logo RS  

Nakładki na pedały ze stali szlachetnej  

Elektryczna regulacja szyb  

Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu  

Pakiet dla palących  

MMI i systemy nawigacyjne
Brak systemu nawigacji  

Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem  

Radio i TV
Audi music interface  

MMI Radio plus  

System nagłaśniający Audi Sound System  

Telefon i komunikacja
Złącze Bluetooth  

 Standard   Opcja   /  Standard / opcja   niedostępne
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Audi RS3 Sportback / RS3 Limousine Program sprzedaży Data wydania: 12/06/2017
Wersje wyposażenia Rok modelowy 2018

Opis wyposażenia RS3 Sportback

RS3 Lim
ousine

Systemy wspierające kierowcę
Audi Parking System plus - przód i tył z wizualizacją na ekranie MMI  

Brak Audi lane assist  

Tempomat - urządzenie utrzymujące stałą prędkość  

Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej  

Asystent podjazdu  

Zawieszenie i hamulce
Zawieszenie sportowe RS  

Czujnik zużycia klocków hamulcowych  

Zawieszenie sportowe (obniżone o około 15mm w stosunku do zawieszenia dynamicznego)  

Hamulce tarczowe z tyłu  

Audi drive select  

Hamulce sportowe  

 Standard   Opcja   /  Standard / opcja   niedostępne
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Audi RS3 Sportback / RS3 Limousine Program sprzedaży Data wydania: 12/06/2017
Wersje wyposażenia Rok modelowy 2018

Opis wyposażenia RS3 Sportback

RS3 Lim
ousine

Technika i bezpieczeństwo
Elektrycznie sterowana blokada drzwi  

Tablica wskaźników z prędkościomierzem  

Funkcja start/stop z systemem rekuperacji  

Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP)  

Obudowa silnika  

Napęd quattro®  

Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa  

Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi  

Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z poduszką kolanową kierowcy oraz funkcją deaktywacji poduszki
powietrznej pasażera

 

Dynamiczny układ kierowniczy  

Apteczka i trójkąt ostrzegawczy  

Przedłużenie gwarancji Audi
Przedłużenie okresu przeglądów serwisowych  

 Standard   Opcja   /  Standard / opcja   niedostępne
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Audi RS3 Sportback / RS3 Limousine Program sprzedaży Data wydania: 12/06/2017
kolory nadwozia Rok modelowy 2018 data cena: 12/06/2017

Nazwa Kod koloru

Kod lakieru

Cena

Lakiery nadwozia

Lakiery specjalne Audi exclusive Q0Q0 12.850,-

Niebieski Ara kryształowy K6K6 5.590,-

Czarny Panther kryształowy H8H8 Z9Z 5.590,-

Czerwony Catalunya metaliczny Y6Y6 3.860,-

Srebrny Florett metaliczny L5L5 Z7G 3.860,-

Biały Gletscher metaliczny 2Y2Y S9R 3.860,-

Czarny Mythos metaliczny 0E0E Y9T 3.860,-

Szary Daytona perłowy 6Y6Y Z7S 3.860,-

Szary Nardo T3T3 Y7C bez dopłaty 
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Audi RS3 Sportback / RS3 Limousine Program sprzedaży Data wydania: 12/06/2017
Wnętrze Rok modelowy 2018

RS3 Limousine QB QD UB

Siedzenie część środkowa czarny QD czarny

Siedzenie boki czarny czarny

Siedzenie szwy czerwony Crescendo szary Fels

Deska rozdzielcza góra czarny czarny

Deska rozdzielcza dół czarny czarny

Wykładzina podłogowa czarny czarny

Podsufitka czarny czarny

Fotele sportowe z przodu
N1T
Tapicerka skórzana Feinnappa ze szwem kontrastowym + - +

N1T / 7HE
Tapicerka skórzana Feinnappa ze szwem kontrastowym / Rozszerzony zestaw elementów wnętrza ze skóry ekologicznej - - +

N1T / PEF
Tapicerka skórzana Feinnappa ze szwem kontrastowym (Pakiet RS Design Crescendo) + - -

Fotele sportowe S
N1H
Tapicerka skórzana Feinnappa z pikowaniem + + +

N1H / 7HE
Tapicerka skórzana Feinnappa z pikowaniem / Rozszerzony zestaw elementów wnętrza ze skóry ekologicznej - + +

N1H / PEF
Tapicerka skórzana Feinnappa z pikowaniem (Pakiet RS Design Crescendo) + - -
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Audi RS3 Sportback / RS3 Limousine Program sprzedaży Data wydania: 12/06/2017
Wyposażenie dodatkowe Rok modelowy 2018 data cena: 12/06/2017

Opis wyposażenia

Kod
Cena

Pakiety wyposażenia i pakiety stylistyczne
Pakiet optyczny "Aluminium mat" RS3 4ZL bez dopłaty 

Pakiet RS Comfort PA1 3.240,-

Spoiler przedni 5L1 bez dopłaty 

Pakiet optyczny Audi Exclusive w kolorze czarnym z połyskiem PAH 3.640,-

Przedni spoiler w optyce matowego aluminium 5L2 3.640,-

Pakiet RS Design Crescendo PEF 5.030,-
5.250,-

Lakiery nadwozia
Lakiery bez dopłaty 

3.860,-
5.590,-

12.850,-

Obręcze dodatkowe
Obręcze kół ze stopu metali lekkich, 8,5Jx19",5-ramienne, antracytowa czerń, polerowane z oponami 255/30
R19 przód, 235/35 R19 tył

V56 3.910,-

Obręcze kół ze stopu metali lekkich, 8,5Jx19", 5-ramienne, tytanowy mat, polerowane z oponami 255/30 R19
przód, 8J x 19 z oponami 235/35 tył

U63 3.910,-

Obręcze kół ze stopu metali lekkich, 8,5Jx19", 5-ramienne, tytanowy mat, polerowane, z oponami 235/35 R19 49F 3.910,-

Obręcze kół ze stopu metali lekkich, 8,5Jx19",5-ramienne, tytanowy mat, polerowane z oponami 255/30 R19 49U 1.680,-

 Standard   Opcja   /  Standard / opcja   niedostępne
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Audi RS3 Sportback / RS3 Limousine Program sprzedaży Data wydania: 12/06/2017
Wyposażenie dodatkowe Rok modelowy 2018 data cena: 12/06/2017

Opis wyposażenia

Kod
Cena

Obręcze kół ze stopu metali lekkich, 8,5Jx19", 5-ramienne, antracytowa czerń, polerowane, z oponami 255/30
R19

49G 3.910,-

Obręcze kół ze stopu metali lekkich, 8,5JX19" (przód), 8Jx19" (tył), 5 - ramienne (Rotor - design), antracytowo-
czarne, polerowane z oponami 255/30 R 19 (przód), 235/35 R 19 (tył)

U65 3.910,-

Obręcze kół ze stopu metali lekkich, 8,5Jx19", 5-ramienne, antracytowa czerń, polerowane z oponami 255/30
R19 przód, 8Jx19" z oponami 235/35 R19 tył

49V 3.910,-

Obręcze kół ze stopu metali lekkich, 8,5Jx19"(przód), 8Jx19"(tył), 5 - ramienne (Rotor - design), w optyce
matowego tytanu, polerowane z oponami 255/30 R 19 (przód), 235/35 R 19 (tył)

C4L 3.910,-

Obręcze kół ze stopu metali lekkich, 8Jx19", 5-ramienne, z oponami 235/35 R19 C8H bez dopłaty 

Obręcze kół ze stopu metali lekkich, 8Jx19", 5-ramienne, tytanowy mat, polerowane z oponami 235/35 R19 C5S 1.680,-

Obręcze kół ze stopu metali lekkich, 8Jx19", 5-ramienne, srebrny Galvano,z oponami 235/35 R19 45T bez dopłaty 

Obręcze kół ze stopu metali lekkich, 5-ramienne, w optyce matowego tytanu, polerowane, 8Jx19" z oponami
235/35 R 19

C8J 1.680,-

Koła zimowe
Obręcze zimowe kół ze stopu metali lekkich, 8Jx19 odlewane 5-ramienne Blade z oponami 235/35 R19 7FB 13.970,-

Koła/opony
Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą 1PE bez dopłaty 

Opony 235/35 R19 91Y xl HI7 bez dopłaty 

Podnośnik samochodowy 1S1 bez dopłaty 

Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach 7K1 bez dopłaty 

 Standard   Opcja   /  Standard / opcja   niedostępne
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Audi RS3 Sportback / RS3 Limousine Program sprzedaży Data wydania: 12/06/2017
Wyposażenie dodatkowe Rok modelowy 2018 data cena: 12/06/2017

Opis wyposażenia

Kod
Cena

System kontroli ciśnienia w oponach 7K3 450,-

Zestaw narzędzi samochodowych z podnośnikiem 1G8 bez dopłaty 

Oświetlenie
Statyczne światła skrętne i światła na złe warunki pogodowe 8WM bez dopłaty 

Automatyczna regulacja zasięgu reflektorów 8Q3 bez dopłaty 

Układ zmywania reflektorów 8X1 bez dopłaty 

Asystent świateł drogowych 8G1 760,-

Reflektory w technice LED 8IT bez dopłaty 

Czujnik zmierzchowy świateł i czujnik deszczu 8N6 bez dopłaty 

Pakiet "Oświetlenie wnętrza" QQ4 bez dopłaty 

Reflektory w technice LED Matrix PXC 3.100,-

Światła do jazdy dziennej 8K1 bez dopłaty 

Lusterka
Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym, z połyskiem 6FJ 590,-

Lusterko wewnętrzne 4L2 bez dopłaty 

Lusterka zewnętrzne, ogrzewane i elektrycznie składane, z automatyczną funkcją przeciwoślepieniową po
stronie kierowcy (zawierają ogrzewane dysze spryskiwaczy)

6XK 2.350,-

Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane (zawierają ogrzewane dysze spryskiwaczy) 6XE 1.820,-

Lusterka zewnętrzne w optyce matowego aluminium 6FT bez dopłaty 

 Standard   Opcja   /  Standard / opcja   niedostępne
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Audi RS3 Sportback / RS3 Limousine Program sprzedaży Data wydania: 12/06/2017
Wyposażenie dodatkowe Rok modelowy 2018 data cena: 12/06/2017

Opis wyposażenia

Kod
Cena

Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia 6FA 590,-

Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera convex 5RU bez dopłaty 

Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera, asferyczne 6TS bez dopłaty 

Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, ogrzewane dysze spryskiwaczy 6XD bez dopłaty 

Lusterko wewnętrzne z automatyczną funkcją przeciwoślepieniową, czujnikiem deszczu i świateł mijania oraz
szybą przednią z pasem przy górnej krawędzi.

PU7 1.430,-

Lusterko po stronie kierowcy, asferyczne 5SL bez dopłaty 

Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy, convex 5SJ bez dopłaty 

Systemy dachowe
Panoramiczny dach szklany 3FB 6.150,-

Relingi dachowe w kolorze czarnym 3S2 1.480,-

Relingi dachowe z matowego aluminium 3S3 1.480,-

Brak dachu szklanego 3FA bez dopłaty 

Brak relingów dachowych 3S0 bez dopłaty 

Systemy zamykania
Autoalarm fabryczny 7AL bez dopłaty 

Manualna blokada otwierania drzwi od wewnątrz 4H3 n/a 

Kluczyk komfortowy 4F2 bez dopłaty 

Elektrycznie sterowana blokada drzwi 4H5 bez dopłaty 

 Standard   Opcja   /  Standard / opcja   niedostępne
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Audi RS3 Sportback / RS3 Limousine Program sprzedaży Data wydania: 12/06/2017
Wyposażenie dodatkowe Rok modelowy 2018 data cena: 12/06/2017

Opis wyposażenia

Kod
Cena

Przygotowanie do montażu urządzeń monitorujących skradziony pojazd 7G9 590,-

Szyby
Szyba przednia akustyczna 4GH bez dopłaty 

Szyby dodatkowo przyciemnione - szyba tylna oraz boczne w drzwiach z tyłu VW1 2.240,-

Szyby termoizolacyjne 4KC bez dopłaty 

Dodatkowe wyposażenie zewnętrzne
Obudowa silnika NM1 bez dopłaty 

Elementy pokrywy silnika z karbonu NM5 2.800,-

Końcówki układu wydechowego 0P0 bez dopłaty 

Oznaczenia modelu i pojemności silnika 2Z1 bez dopłaty 

System rozpoznawania pieszych VL3 bez dopłaty 

Sportowy układ wydechowy RS 0P6 4.760,-

Spoiler z tyłu 5J4 bez dopłaty 

Spoiler dachowy 5J3 bez dopłaty 

Brak oznaczenia modelu i typu silnika 2Z0 bez dopłaty 

Komfort siedzeń
Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla foteli przednich, elektryczna 7P1 1.370,-

Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z poduszką kolanową kierowcy oraz funkcją deaktywacji poduszki
powietrznej pasażera

4UP bez dopłaty 

 Standard   Opcja   /  Standard / opcja   niedostępne
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Audi RS3 Sportback / RS3 Limousine Program sprzedaży Data wydania: 12/06/2017
Wyposażenie dodatkowe Rok modelowy 2018 data cena: 12/06/2017

Opis wyposażenia

Kod
Cena

Poduszki powietrzne 4UH n/a 

Dzielona i składana tylna kanapa 3NZ bez dopłaty 

Podłokietnik z przodu 6E3 bez dopłaty 

Zagłówki z przodu 5ZF bez dopłaty 

Fotel kierowcy i pasażera z mechaniczną regulacją wysokości i wsparciem przestrzeni pod udami 3PQ bez dopłaty 

Fotele przednie z elektryczną regulacją 3L5 3.910,-

Fotele sportowe z przodu Q4H bez dopłaty 

Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla foteli przednich, elektryczna + funkcja masażu dla
fotela kierowcy

8I0 2.020,-

Tylna kanapa składana (3-częściowa), z podłokietnikiem 3NT 1.410,-

Fotele sportowe typu "S" PS6 4.220,-

Ogrzewanie foteli przednich 4A3 bez dopłaty 

Zagłówki tylnej kanapy (3) 3T2 bez dopłaty 

Tapicerka i elementy skórzane
Tapicerka skórzana Feinnappa ze szwem kontrastowym N1T bez dopłaty 

Tapicerka skórzana Feinnappa z pikowaniem N1H 560,-

Rozszerzony zestaw elementów wnętrza ze skóry ekologicznej 7HE 1.630,-

Podparcia w drzwiach standardowe 7HA bez dopłaty 

 Standard   Opcja   /  Standard / opcja   niedostępne
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Audi RS3 Sportback / RS3 Limousine Program sprzedaży Data wydania: 12/06/2017
Wyposażenie dodatkowe Rok modelowy 2018 data cena: 12/06/2017

Opis wyposażenia

Kod
Cena

Aplikacje dekoracyjne
Aplikacje dekoracyjne z karbonu 5MB 4.470,-

Aplikacje dekoracyjne "3D LUV" 7TN bez dopłaty 

Aplikacje dekoracyjne aluminium Race, podświetlane 7TH 510,-

Podsufitka
Podsufitka pokryta tkaniną 6NJ bez dopłaty 

Kierownice i elementy obsługi
Logo RS 3 6F6 bez dopłaty 

Gałka dźwigni skrzyni biegów 7F9 bez dopłaty 

Kierownica 3-ramienna, sportowa, wielofunkcyjna, spłaszczona u dołu z funkcją zmiany przełożeń, dla
przekładni S tronic

2PK bez dopłaty 

Klimatyzacja
Klimatyzacja automatyczna 9AK bez dopłaty 

Systemy zabezpieczania bagażu i schowki
Wyłożenie podłogi bagażnika 6SS bez dopłaty 

Wykładzina bagażnika, dwustronna (gumowo - tkaninowa) 6SJ 340,-

Pokrowiec do przewozu nart 3X2 420,-

Pakiet "Schowek 1" zawiera Pakiet schowków i wyposażenia bagażnika QE1 bez dopłaty 

Pakiet Schowki/bagaznik z wieksza liczba gniazd 12 V i USB QE5 280,-

 Standard   Opcja   /  Standard / opcja   niedostępne
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Audi RS3 Sportback / RS3 Limousine Program sprzedaży Data wydania: 12/06/2017
Wyposażenie dodatkowe Rok modelowy 2018 data cena: 12/06/2017

Opis wyposażenia

Kod
Cena

Dodatkowe wyposażenie wnętrza
Pakiet optyczny wnętrza w tonacji aluminium QJ1 bez dopłaty 

Pakiet dla palących 9JD bez dopłaty 

Standardowe podświetlane listwy progowe z logo RS VT2 bez dopłaty 

Apteczka i trójkąt ostrzegawczy 1T3 bez dopłaty 

Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu 0TD bez dopłaty 

Dodatkowy schowek na kluczyk i telefon komórkowy w zagłębieniu na napoje w konsoli środkowej plus pakiet
dla palących

9JH 310,-

MMI i systemy nawigacyjne
Audi virtual cockpit 9S8 1.740,-

Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem 9S6 bez dopłaty 

MMI Navigation z kartą SD PNU 7.230,-

MMI® Navigation plus z MMI touch® PNQ 13.910,-

Brak systemu nawigacji 7Q0 bez dopłaty 

Radio i TV
Audi music interface UE7 bez dopłaty 

Audi smartphone interface UI2 1.960,-

System nagłaśniający Audi Sound System 9VD bez dopłaty 

System nagłaśniający Bang & Olufsen Sound System 9VS 2.990,-

 Standard   Opcja   /  Standard / opcja   niedostępne
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Audi RS3 Sportback / RS3 Limousine Program sprzedaży Data wydania: 12/06/2017
Wyposażenie dodatkowe Rok modelowy 2018 data cena: 12/06/2017

Opis wyposażenia

Kod
Cena

Cyfrowy odbiór stacji radiowych (DAB) QV3 1.680,-

MMI Radio plus I8E bez dopłaty 

Telefon i komunikacja
Usługi Audi connect - licencja na 3 lata (zawarte w MMI Navigation plus) IT1 bez dopłaty 

1.960,-

Audi phone box 9ZE 1.900,-

Złącze Bluetooth 9ZX bez dopłaty 

Pakiet Connectivity PNV 4.980,-

Wzmocnienie odbioru LTE GB1 bez dopłaty 

Brak Audi Connect IT0 bez dopłaty 

Systemy wspierające kierowcę
Pakiet systemów asystujących PCE 5.420,-

Asystent jazdy w korkach dla pakietu systemów asystujących 79C bez dopłaty 

Pakiet systemów wspomagających z asystentem jazdy w korkach i systemem Emergency Assist + Side Assist 79D 2.960,-

Audi active lane assist PCB 3.360,-

Audi side assist i Audi active lane assist 7Y5 6.310,-

Audi pre sense basic 7W1 1.120,-

Audi pre sense front z systemem rozpoznawania pieszych 6K2 1.900,-

Audi side assist - asystent zmiany pasa ruchu 7Y1 2.960,-

Asystent podjazdu UH2 bez dopłaty 

 Standard   Opcja   /  Standard / opcja   niedostępne
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Audi RS3 Sportback / RS3 Limousine Program sprzedaży Data wydania: 12/06/2017
Wyposażenie dodatkowe Rok modelowy 2018 data cena: 12/06/2017

Opis wyposażenia

Kod
Cena

Tempomat - urządzenie utrzymujące stałą prędkość 8T2 bez dopłaty 

Audi Parking System plus - przód i tył z wizualizacją na ekranie MMI 7X2 bez dopłaty 

Kamera cofania KA2 2.290,-

Brak Audi lane assist 7Y0 bez dopłaty 

Adaptive cruise control z Audi pre sense front i systemem rozpoznawania pieszych PCG 4.200,-

Zawieszenie/hamulce
Audi drive select 2H6 bez dopłaty 

Audi magnetic ride 2H7 4.250,-
5.480,-

Zaciski hamulców w kolorze czerwonym PC2 1.680,-

Hamulce ceramiczne z przodu PC5 25.980,-

Hamulce tarczowe z tyłu 2EE bez dopłaty 

Hamulce sportowe 1LU bez dopłaty 

Zawieszenie sportowe (obniżone o około 15mm w stosunku do zawieszenia dynamicznego) 2UC bez dopłaty 

Technika i bezpieczeństwo
ISOFIX - mocowanie fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu (z funkcją Top Tether) 3B4 bez dopłaty 

Dynamiczny układ kierowniczy 1N7 bez dopłaty 

Tylne poduszki powietrzne boczne 4X4 1.960,-

Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi 4X3 bez dopłaty 

Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej 6Y8 bez dopłaty 

 Standard   Opcja   /  Standard / opcja   niedostępne
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Audi RS3 Sportback / RS3 Limousine Program sprzedaży Data wydania: 12/06/2017
Wyposażenie dodatkowe Rok modelowy 2018 data cena: 12/06/2017

Opis wyposażenia

Kod
Cena

Funkcja start/stop z systemem rekuperacji 7L6 bez dopłaty 

Przesunięcie elektronicznej blokady prędkości do 280 km/h 6Y9 8.380,-

Brak kabli do ładownia baterii wysokonapięciowej 73A bez dopłaty 

Przedłużenie gwarancji Audi
Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km EA6 900,-

1.730,-

Audi Extensive - Pakiet naprawczy 5 lat / 150 000 km EA9 2.330,-

 Standard   Opcja   /  Standard / opcja   niedostępne
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Audi RS3 Sportback / RS3 Limousine Program sprzedaży Data wydania: 12/06/2017
Standardowe wyposażenie Rok modelowy 2018

Lakiery nadwozia

Lakier standardowy

Koła/opony

Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą

Obręcze kół ze stopu metali lekkich, 8Jx19", 5-ramienne, z
oponami 235/35 R19

Obręcze kół ze stopu metali lekkich, 8Jx19", 5-ramienne, srebrny
Galvano,z oponami 235/35 R19

Podnośnik samochodowy

Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach

Zestaw narzędzi samochodowych z podnośnikiem

Oświetlenie

Statyczne światła skrętne i światła na złe warunki pogodowe

Automatyczna regulacja zasięgu reflektorów

Układ zmywania reflektorów

Reflektory w technice LED

Kierunkowskazy dynamiczne z tyłu

Czujnik zmierzchowy świateł i czujnik deszczu

Pakiet "Oświetlenie wnętrza"

Światła przeciwmgielne z tyłu

Światła do jazdy dziennej

Lusterka

Lusterko wewnętrzne

Lusterka zewnętrzne w optyce matowego aluminium

Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane,
ogrzewane dysze spryskiwaczy

Systemy dachowe

Brak dachu szklanego

Systemy zamykania

Autoalarm fabryczny

Kluczyk komfortowy

Szyby

Szyba przednia akustyczna

Szyby termoizolacyjne

Dodatkowe wyposażenie zewnętrzne

Pakiet optyczny "Aluminium mat" RS3

Końcówki układu wydechowego

Oznaczenia modelu i pojemności silnika

Spoiler z tyłu

Spoiler dachowy

Brak oznaczeń

Brak relingów dachowych
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Audi RS3 Sportback / RS3 Limousine Program sprzedaży Data wydania: 12/06/2017
Standardowe wyposażenie Rok modelowy 2018

Komfort siedzeń

Dzielona i składana tylna kanapa

Podłokietnik z przodu

Zagłówki z przodu

Fotel kierowcy i pasażera z mechaniczną regulacją wysokości i
wsparciem przestrzeni pod udami

Fotele sportowe z przodu

ISOFIX - mocowanie fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z
tyłu (z funkcją Top Tether)

ISOFIX - mocowanie fotelika dziecięcego na fotelu pasażera z
przodu

Ogrzewanie foteli przednich

Zagłówki tylnej kanapy (3)

Tapicerka i elementy skórzane

Tapicerka skórzana Feinnappa ze szwem kontrastowym

Podparcia w drzwiach standardowe

Aplikacje dekoracyjne

Aplikacje dekoracyjne "3D LUV"

Podsufitka

Podsufitka pokryta tkaniną

Kierownice i elementy obsługi

Logo RS 3

Gałka dźwigni skrzyni biegów

Kierownica 3-ramienna, sportowa, wielofunkcyjna, spłaszczona u
dołu z funkcją zmiany przełożeń, dla przekładni S tronic

Klimatyzacja

Klimatyzacja automatyczna

Systemy zabezpieczania bagażu i schowki

Wyłożenie podłogi bagażnika

Wyłożenie przestrzeni bagażowej

Dodatkowa wykładzina przestrzeni bagażowej

Pakiet "Schowek 1" zawiera Pakiet schowków i wyposażenia
bagażnika

Dodatkowe wyposażenie wnętrza

Pakiet dla palących

Standardowe podświetlane listwy progowe z logo RS

Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu

Nakładki na pedały ze stali szlachetnej

Elektryczna regulacja szyb

MMI i systemy nawigacyjne

Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem

Brak systemu nawigacji

Radio i TV

Audi music interface

System nagłaśniający Audi Sound System

MMI Radio plus

Telefon i komunikacja

Złącze Bluetooth
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Audi RS3 Sportback / RS3 Limousine Program sprzedaży Data wydania: 12/06/2017
Standardowe wyposażenie Rok modelowy 2018

Systemy wspierające kierowcę

Asystent podjazdu

Tempomat - urządzenie utrzymujące stałą prędkość

Audi Parking System plus - przód i tył z wizualizacją na ekranie
MMI

Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej

Brak Audi lane assist

Zawieszenie i hamulce

Audi drive select

Czujnik zużycia klocków hamulcowych

Hamulce tarczowe z tyłu

Hamulce sportowe

Zawieszenie sportowe RS

Zawieszenie sportowe (obniżone o około 15mm w stosunku do
zawieszenia dynamicznego)

Technika i bezpieczeństwo

Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z poduszką kolanową
kierowcy oraz funkcją deaktywacji poduszki powietrznej pasażera

Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP)

Obudowa silnika

Apteczka i trójkąt ostrzegawczy

Tablica wskaźników z prędkościomierzem

Elektrycznie sterowana blokada drzwi

Dynamiczny układ kierowniczy

Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa

Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z
kurtynami powietrznymi

Funkcja start/stop z systemem rekuperacji

Napęd quattro®

Przedłużenie gwarancji Audi

Przedłużenie okresu przeglądów serwisowych

26
Poufny!



Dane techniczne

RS3 Sportback
S tronic

2.5 TFSI quattro 294 kW

Przyspieszenie / max. prędkość
0-100 km/h 4,1 s
Max. prędkość 250

Dane silnika
Max. wydajność 294(400) kW(PS) bei 5850-7000 1/min
Max. moment obrotowy 480
Pojemność silnika 2480
Średnica x skok tłoka w mm 82,5 x 92,8
Kompresja 10 : 1
Rodzaj paliwa SuperPlus schwefelfrei ROZ 98

Konsumpcja
cykl miejski / pozamiejski / mieszany 11,3 / 6,6 / 8,3

Emisja CO2
cykl miejski / pozamiejski / mieszany 258 / 149 / 189
Klasa efektywności E
Norma emisji spalin EU6

Masa / pojemności
8% / 12% wzniesienia - / -
Bez hamulców -
Max obciążenie dachu / na haku w kg 75 / -
Generator 180 A
Masa własna 1585 kg
Pojemność zbiornika paliwa w l 55 l
Pojemność bagażnika w l 335/1175 l
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Dane techniczne

RS3 Limousine
S tronic

2.5 TFSI quattro 294 kW

Przyspieszenie / max. prędkość
0-100 km/h 4,1 s
Max. prędkość 250

Dane silnika
Max. wydajność 294(400) kW(PS) bei 5850-7000 1/min
Max. moment obrotowy 480
Pojemność silnika 2480
Średnica x skok tłoka w mm 82,5 x 92,8
Kompresja 10 : 1
Rodzaj paliwa SuperPlus schwefelfrei ROZ 98

Konsumpcja
cykl miejski / pozamiejski / mieszany 11,3 / 6,5 / 8,3

Emisja CO2
cykl miejski / pozamiejski / mieszany 258 / 148 / 188
Klasa efektywności E
Norma emisji spalin EU6

Masa / pojemności
8% / 12% wzniesienia - / -
Bez hamulców -
Max obciążenie dachu / na haku w kg 75 / -
Generator 180 A
Masa własna 1590 kg
Pojemność zbiornika paliwa w l 55 l
Pojemność bagażnika w l 315/770 l
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