Audi RS Q3
RS Q3 TFSI quattro S tronic
Cena całkowita : 378 400 PLN

kod Audi

A2CM6K2S
www.audi.pl/A2CM6K2S

Audi RS Q3 | RS Q3 TFSI quattro S tronic
kod Audi: A2CM6K2S

Podsumowanie

Audi RS Q3
RS Q3 TFSI quattro S tronic
Cena całkowita
378 400 PLN

Parametry techniczne

Kolor nadwozia

2480 cm³

Moc maksymalna

294 kW przy obr. 5.850 - 7.000
1/min

Maksymalny moment
obrotowy

480 Nm przy obr. 1950 - 5850
1/min

Prędkość maksymalna

250 km/h

Przyspieszenie 0-100
km/h

4,5 s

Klasa paliwa

benzyna

kod Audi
A2CM6K2S

szary Nardo

Twoja konfiguracja na www.audi.pl
www.audi.pl/A2CM6K2S

Kolorystyka wnętrza
Siedzenia

czarne-czarne-szew czerwony
Express

Deska rozdzielcza

czarna-czarna

Wykładzina

czarna

Podsufitka

czarna

2023-01-09

Pojemność silnika

numer zamówienia
2020134831
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Audi RS Q3 | RS Q3 TFSI quattro S tronic
kod Audi: A2CM6K2S

Wyposażenie dodatkowe

(1/6)

szary Nardo

Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i
składane, oba lusterka automatycznie przyciemniane,
prawe lusterko obniżające się przy cofaniu

Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez
ramki

Autoalarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem

Pokrywa bagażnika, elektryczne wspomaganie unoszenia i
zamykania

Kluczyk komfortowy

Alarm antywłamaniowy, kluczyk komfortowy z funkcją
Safelock

Przygotowanie do montażu haka holowniczego

Pakiet schowków i wyposażenia bagażnika

2-strefowa klimatyzacja automatyczna

2023-01-09
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Audi RS Q3 | RS Q3 TFSI quattro S tronic
kod Audi: A2CM6K2S

Wyposażenie dodatkowe

(2/6)

Audi virtual cockpit plus

Przygotowanie dla MMI Navigation plus

Top infotainment system High (MIB3)

Audi smartphone interface

Premium Sound System z brzmieniem 3D

Audi connect Navigation & Infotainment

Wsparcie działania LTE dla Audi phone box

Audi connect Remote & Control (dla MMI Navigation plus)

Audi phone box

Audi pre sense front dla adaptacyjnego tempomatu

Asystent podjazdu z funkcją Auto Hold
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Audi RS Q3 | RS Q3 TFSI quattro S tronic
kod Audi: A2CM6K2S

Wyposażenie dodatkowe

(3/6)

Adaptacyjny tempomat

Kamery otoczenia

Adaptacyjny tempomat

Sportowy układ wydechowy RS

Hamulce tarczowe z tyłu 17" (ECE)

Hamulce tarczowe z przodu, zaciski czerwone

Audi drive select dla zawieszenia z regulacją
amortyzatorów

Zawieszenie z regulacją amortyzatorów

Hamulce RS, zaciski czerwone z połyskiem

Zawieszenie z regulacją tłumienia i Audi drive select

2023-01-09
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Audi RS Q3 | RS Q3 TFSI quattro S tronic
kod Audi: A2CM6K2S

Wyposażenie dodatkowe

(4/6)

Przycisk dezaktywacji poduszki powietrznej prawego
przedniego fotela

Pakiet stylistyczny z akcentami w kolorze czerwonym

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,5Jx21", 5 - ramienne
Polygon, czarne z oponami 255/35 R21. 3-letnie
ubezpieczenie opon w cenie.

Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą

Przyciemnione reflektory Matrix LED z dynamicznymi
kierunkowskazami

Reflektory Matrix LED z dynamicznymi kierunkowskazami z
przodu i z tyłu

Reflektory Matrix LED z diodowymi światłami tylnymi i
dynamicznymi kierunkowskazami z przodu i z tyłu, z układem
zmywania reflektorów

Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze czarnym

Relingi dachowe czarne

2023-01-09
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Audi RS Q3 | RS Q3 TFSI quattro S tronic
kod Audi: A2CM6K2S

Wyposażenie dodatkowe

(5/6)

Przedni spojler czarny z połyskiem

Pierścienie Audi w kolorze czarnym

Dach szklany panoramiczny

Szyby przyciemniane

Siedzenia sportowe S z przodu

Siedzenia sportowe RS z przodu, obszyte pikowaną skórą
Feinnappa

Uchwyty ISOFIX do fotelika dziecięcego dla siedzenia
pasażera

Przednie siedzenia z elektryczną regulacją

Ogrzewanie foteli przednich

Uchwyty ISOFIX do fotelika dziecięcego dla przedniego
prawego fotela

2023-01-09
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Audi RS Q3 | RS Q3 TFSI quattro S tronic
kod Audi: A2CM6K2S

Wyposażenie dodatkowe

(6/6)

Kierownica, gałka i osłona dźwigni zmiany biegów z
Alcantary/skóry, kontrastowy szew w kolorze czerwonym
Express na kierownicy i osłonie dźwigni zmiany biegów

Aplikacje dekoracyjne - karbon

Pakiet stylistyczny Czerń

Dywaniki z przodu i z tyłu

Tapicerka skórzana Feinnappa, pikowana we wzór typu
plaster miodu

Pakiet oświetlenia Ambiente plus

2023-01-09
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Audi RS Q3 | RS Q3 TFSI quattro S tronic
kod Audi: A2CM6K2S

Wyposażenie standardowe

(1/2)

Technika i bezpieczeństwo

Reflektory

1N7

Progresywny układ kierowniczy

8VM

6A2

Światła tylne w technice LED z dynamicznymi
kierunkowskazami

Gaśnica
8X1

4X3

Boczne poduszki powietrzne z przodu i
system kurtyn powietrznych

Układ zmywania reflektorów

8N6

Czujnik zmierzchowy świateł i czujnik deszczu

1I0

Funkcja rozpoznawania zajętości siedzeń

7L6

System Start-Stop z rekuperacją

Wygląd wewnętrzny

1T3

Apteczka i trójkąt ostrzegawczy

QJ1

Akcenty w tonacji aluminium we wnętrzu

GN2

RS engine sound in the vehicle interior

6NQ

Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym

1AS

System ESP

GT6

6Y2

Ogranicznik prędkości

Element dekoracyjny na tablicy rozdzielczej w
optyce czarnego szkła

VT2

Listwy progowe w przednich drzwiach z
aluminiową wstawką i podświetlanym
napisem RS Q3

VF1

Pedały oraz podkładka pod lewą nogę ze stali
nierdzewnej

Przedłużenie gwarancji Audi i pakiety przeglądów
serwisowych Audi
EA3

Audi Extensive - Pakiet naprawczy 3 lata / 90
000 km (w tym pierwsze dwa lata bez limitu
przebiegu)

Koła i opony
FQ1

Obręcze Audi Sport GmbH

1S3

Zestaw narzędzi samochodowych

7K1

Wskaźnik ciśnienia w oponach

1G8

Zestaw naprawczy do opon

Reflektory
8K4

Światła dzienne

8Q3

Automatyczna regulacja zasięgu świateł

8TB

Tylne światła przeciwmgielne

2023-01-09

Wygląd zewnętrzny
5J4

Tylny spojler w kolorze nadwozia

2JQ

Zderzak RS

2Z7

Brak oznaczenia mocy/technologii

Systemy dachowe i przeszklenie
4GF

Przednia szyba z izolacją akustyczną

8W1

Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy

Fotele
7P1

4-kierunkowa regulacja podparcia odcinka
lędźwiowego kręgosłupa dla przednich
siedzeń
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Audi RS Q3 | RS Q3 TFSI quattro S tronic
kod Audi: A2CM6K2S

Wyposażenie standardowe

Fotele

(2/2)

Systemy wspomagające kierowcę

6E3

Podłokietnik środkowy z przodu

3B4

Uchwyty ISOFIX i top tether do fotelika
dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu

5KR

Tylna kanapa plus ze środkowym
podłokietnikiem i uchwytem na kubki

QK1

Kamera współpracująca z systemem
ostrzegającym przed opuszczeniem pasa
ruchu

7Y4

Ostrzeżenie przed zjechaniem z pasa ruchu

Kierownice i elementy obsługi
2PK

Kierownica sportowa, 3-ramienna
wielofunkcyjna plus, z funkcją zmiany
przełożeń, obszyta skórą, spłaszczona u dołu

6F6

Emblematy

Systemy multimedialne
NZ4

Audi connect Emergency & Service

QV3

Odbiór stacji radiowych, cyfrowy

QH1

System obsługi głosowej

Komfort
5SL

Lusterko zewnętrzne lewe, asferyczne

5RU

Lusterko zewnętrzne prawe (z dużym polem
widzenia) wypukłe

4H5

Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci,
elektryczne

9JA

Wariant dla niepalących

Systemy wspomagające kierowcę
UG1

Asystent ruszania na wzniesieniach

7X2

Audi parking system plus (przód i tył)
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Audi RS Q3 | RS Q3 TFSI quattro S tronic
kod Audi: A2CM6K2S

Parametry techniczne

Silnik

drive-line

Moc maksymalna

294 kW przy obr. 5.850 - 7.000
1/min

Maks. wydajność (KM)

400 KM

Pojemność silnika

2480 cm³

Maks. wydajność (KW)

294 kW

Maksymalny moment
obrotowy

480 Nm przy obr. 1950 - 5850
1/min

Napęd

Napęd quattro

Przekładnia

S tronic

Masa
Masa własna

1858 kg

Dopuszczalna masa
75/90 kg
ładunku na
dachu/dopuszczalny
nacisk przyczepy na hak
holowniczy

Maksymalna masa przyczepy
bez własnych hamulców 750 kg
przy 12% wzniesieniu

1900 kg

Pojemność
Bagażnik

530/1525 l

Zbiornik paliwa, ok.

60 l

Osiągi
Przyspieszenie 0-100
km/h

4,5 s

Prędkość maksymalna

250 km/h
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Audi RS Q3 | RS Q3 TFSI quattro S tronic
kod Audi: A2CM6K2S

Zużycie i wartości emisji
WLTP1
Cykl niski1

14,4 l/100km

Cykl średni1

10,0 l/100km

Cykl wysoki1
Cykl bardzo

wysoki1

8,6 l/100km
9,6 l/100km

Cykl mieszany1

10,0 l/100km

Emisja CO 2 - w cyklu mieszanym1

227 g/km

Kategorie emisji

Euro 6d-ISC-FCM

2023-01-09
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Audi RS Q3 | RS Q3 TFSI quattro S tronic
kod Audi: A2CM6K2S

Kontakt

Dealer
Audi Centrum Warszawa Okęcie
Sekundowa 1B
02-178 Warszawa
Telefon: +48 (2248) 909-07
email: audi.okecie@porscheinterauto.pl
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Audi RS Q3 | RS Q3 TFSI quattro S tronic
kod Audi: A2CM6K2S

Informacja dodatkowa

1 Dane

na podstawie świadectw homologacji typu.

Celem konfiguracji jest jedynie niewiążący przekaz ogólnych informacji o pojeździe, który nie może zastąpić
konsultacji ze sprzedawcą w sprawie ewentualnego zakupu. Specyfikacja techniczna i elementy wyposażenia
konfigurowanego samochodu mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się zależnie od specyfiki danego
rynku. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. W kwestii specyfikacji technicznej, elementów wyposażenia
oraz cech naszych pojazdów informacji udzielą sprzedawcy w salonie dealerskim Audi Wszystkie produkowane
obecnie samochody marki Audi są produkowane z materiałów spełniających wymagania określone w normie ISO
22628 pod kątem możliwości odzysku i recyklingu i uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji
zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom
samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z dnia 25
stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej
informacji dotyczących ekologii znajduje się na stronie: www.audi.pl
Ceny zawarte w konfiguracji są sugerowanymi cenami PLN brutto, dostępnymi u autoryzowanych Dealerów Audi.
Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen.
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