Audi S3 Limousine
Priserne vist er vejledende og gældende ved levering i 2023.

S3 Limousine
Model
2,0 TFSI quattro

Gear

Ydelse

0-100 km/t

Forbrug

CO2

Halvårlig
CO2-ejerafgift

Pris

7 trins S tronic

310 hk

4,8 sek

12,7 km/l

180 g/km

1.660 kr.

689.990 kr.

Bilens forbrug er beregnet i overensstemmelse med den europæiske kørecyklus (WLTP) og testet i et laboratoriemiljø. Tallene er beregnet til at
sammenligne forskellige biler. Bilens reelle forbrug afviger derfor fra det oplyste. Forbrug til klimaanlæg og lignende indgår desuden ikke i oplysningerne
om forbrug. Forbrug, opladningstid og rækkevidde påvirkes bl.a. af kørestil, vejrforhold og tilvalg af udstyr, hvor især høj hastighed og lave temperaturer
reducerer rækkevidden. For mere information om WLTP - se www.audi.dk/wltp
Lær din Audi at kende (www.audi.dk/lær-din-Audi-at-kende)
De opgivne priser er inklusiv moms og leveringsomkostninger.
Genereret 04-12-2022 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

Audi S3 Limousine Standardudstyr
Udstyr markeret med "●" angiver inkluderet standardudstyr.

S3
Limousine
19" alufælge
8.0J x 19 med 235/35 R19 dæk

3-eget multifunktionslæderrat plus
skiftefunktion bagpå rattet

6 højtalere

Airbags med frakobling af forsædepassagerens airbag

Akustisk forrude

Aluminiumslook i interiøret

Ambientebelysningspakke plus

Armlæn i kunstlæder

Audi adaptiv hastighedsassistent

Audi connect Nødopkald & Service inklusive bilstyring

Audi connect nøgle

Audi drive select

Audi Matrix-LED-forlygter m. digitalt kørelys
inkl. dynamisk blinklys og animation

Audi pre sense front

Audi smartphone interface

Automatisk nedblændeligt bakspejl

Bluetooth interface

Bremsesadler, sortlakerede

Audi S3 Limousine Standardudstyr
Udstyr markeret med "●" angiver inkluderet standardudstyr.
S3
Limousine
Bundmåtter foran og bagi

Dagskørelys

Dekorindlæg i aluminium i designet Spektrum, mørkt

Digitalt cockpit
Komplet digitalt kombiinstrument på 10,25"

Dækreparationssæt

Dæktrykkontrol

Forlygtevaskeanlæg

Forsæder med højdeindstilling

Førstehjælpsudstyr og advarselstrekant

Højglanspakke, blanke rudelister

Isofixbeslag og Top Tether på bagsædet

Komfortklimaanlæg - 2 zoner

Komfortnøgle inklusive sensorstyret oplåsning af bagklap

LED-baglygter med dynamisk lys design og blinklys

Loftbeklædning i sort stof

Lys- og regnsensor

Midterarmlæn foran

MMI Radio plus med MMI touch
10,1" touchskærm

Audi S3 Limousine Standardudstyr
Udstyr markeret med "●" angiver inkluderet standardudstyr.
S3
Limousine
Opbevaringspakke

Panellister med aluminiumsindlæg, S-logo, med lys

Panoramaglastag

Parkeringsassistent

Parkeringsbremse, elektromekanisk

Pedaler og fodstøtte i aluminiums-look

Progressiv styring

quattro
4-hjulstræk

Radiomodtagelse, digital
DAB+ radio

S hækspoiler, indfarvet

S logo på rattet

S Sportsundervogn

Sideairbags foran med hovedairbagsystem og interaktionsairbag foran

Sidespejle, el.indst., el.indkl. og aut. nedblændelige
Sidespejl sænkes automatisk i passagersiden når bilen sættes i bakgear.

Sidespejlhuse i aluminiumsoptik

Splitbagsæde 40:60
Bagsæderyglænet kan klappes frem i forholdet 40:60 eller komplet

Sportssæder foran

Sædebelastningsregistrering

Audi S3 Limousine Standardudstyr
Udstyr markeret med "●" angiver inkluderet standardudstyr.
S3
Limousine
Sædebetræk i stof "Puls"/Kunstlæder kombination m/S prægning

Sædevarme, foran

Udvidet standardudstyr, DK (WBO)

USB-ladestik ved bagsæde, 2 stk

Vognbaneafvigelsesadvarsel

Værktøjssæt

Audi S3 Limousine Ekstraudstyr
De i parentes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved. "," skal
læses som "og". "/" skal læses som "eller". Udstyr markeret med "-" angiver udstyr, der ikke kan tilkøbes den valgte model.
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover påvirke
den grønne ejerafgift.
S3
Limousine
7P1

4-vejs-lændestøtte til forsæderne

6I6

Adaptiv kørselsassistent inkl. nødsituationsassistent (8T8/PCE)

QQ1

Ambientebelysningspakke

9JD

Askebæger foran og lighter

PCE

Assistentpakke m. MMI Navigation plus med MMI touch (8G1/PXC/PFM, 9S1/9S9)

IT3

Audi connect Navigation & Infotainment Plus (7UG, 9S1/9S9)

2I0

Audi drive select (PDE/1JP)
til biler med støddæmperregulering.

5.853 kr.
13.213 kr.
3.683 kr.
635 kr.
53.858 kr.
4.758 kr.

0 kr.

9ZE

Audi phone box

8.660 kr.

7W1

Audi pre sense basic

4.328 kr.

9VD

Audi sound system

6.278 kr.

9S1

9S9

Audi virtual cockpit (7UG)
10,25"

Audi virtual cockpit Plus
12,3"

0 kr.

5.183 kr.

KA2

Bakkamera (7X5)

9VS

Bang & Olufsen Sound System

1S1

Bilens værktøj og donkraft

2Z0

Bortfald af modelbetegnelse og ydelses-/teknologibeteg.

PC2

Bremsekalibre, rødlakerede

4H5

Børnesikring, elektrisk betjent

328 kr.

3A5

Børnesædefastgørelse, ISOFIX, på passagersædet

848 kr.

7TN

Dekorindlæg i kulfiberstruktur i designet Atlas (QQ2/WBO, N4L/N4X, 3NT)

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 04-12-2022 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

8.875 kr.
17.153 kr.
540 kr.
0 kr.
6.498 kr.

9.763 kr.

Audi S3 Limousine Ekstraudstyr
De i parentes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved. "," skal
læses som "og". "/" skal læses som "eller". Udstyr markeret med "-" angiver udstyr, der ikke kan tilkøbes den valgte model.
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover påvirke
den grønne ejerafgift.
S3
Limousine
8G1

Fjernlysassistent

4GF

Forrude u/akustiskglas

3L5

Forsæder med elektrisk indstilling (7P1/8I6)

PV3

Forsæder med elektrisk indstilling inklusive memoryfunktion til førersædet (7P1/8I6)
inkl. memoryfunktion i sidespejle (6XL)

2.163 kr.
0 kr.
15.165 kr.

26.038 kr.

3PB

Førersæde med elektrisk indstilling (7P1)

8.328 kr.

VC2

Garageportsåbner

5.090 kr.

KS1

Head-up-display

17.365 kr.

5J2

Hækspoiler i Carbon

20.635 kr.

UH2

Igangsætningsassistent (Hold assist)

1.733 kr.

QR9

Kamerabaseret vejskiltegenkendelse (7UG, 9S1/9S9)

5.423 kr.

KH5

Komfortklimaanlæg, 3 zoner

6.498 kr.

PG3

Komfortnøgle i forbindelse med tyverialarm

9.303 kr.

C2T

C1I

C6H

Letmetalfælge, 5-eget dobbelt edge-design, antracitsorte, glanspolerede, 8,0J x 19, 235/35 R19-dæk, Audi Sport (1JF)
Obs - dette udstyr kan påvirke bilens forbrug.

Letmetalfælge, 5-eget trapez-design, mat titangrå, glanspolerede, 8,0J x 19, 235/35 R19-dæk, Audi Sport (1JF)
Obs - dette udstyr kan påvirke bilens forbrug.

Letmetalfælge, 5-eget Y-strukturdesign, mat titangrå, glanspolerede, 8,0J x 19, 235/35 R19-dæk, Audi Sport (1JF)
Obs - dette udstyr kan påvirke bilens forbrug.

18.215 kr.

17.365 kr.

17.365 kr.

6NJ

Loftbeklædning i stof

N4X

Læder af typen Valcona bicolor (3NT)

N4L

Læder/Kunstlæder m/S line-prægning (3NT)

5.423 kr.

8I6

Lændestøtte med pneumatisk indstilling med massagefunktion (PV3/3L5)

9.763 kr.

N5J

Mikrofiber Dinamica/kunstlæder (3NT)

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 04-12-2022 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

0 kr.
28.203 kr.

11.928 kr.

Audi S3 Limousine Ekstraudstyr
De i parentes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved. "," skal
læses som "og". "/" skal læses som "eller". Udstyr markeret med "-" angiver udstyr, der ikke kan tilkøbes den valgte model.
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover påvirke
den grønne ejerafgift.
S3
Limousine
7UG

MMI Navigation plus (9S1/9S9)

2PK

Multifunktionssportslæderrat i 3-eget design med flad bund og skiftekontakter

KA6

Omgivelseskamera (7X5)

17.365 kr.

4ZD

Optikpakke, sort, Audi exclusive

10.835 kr.

1G9

Reservehjul, pladsbesparende (1S1)

2.708 kr.

4X4

Sideairbags bagi

7.595 kr.

6FQ

Sidespejlhuse i Carbon

6FJ

Sidespejlhuse i sort højglans (4ZD)

2.285 kr.

6FA

Sidespejlhuse lakeret i bilens farve

0 kr.

4ZP

Sort optikpakke inklusive Audi ringe i sort højglans

3NT

Splitbagsæde, 40-20-40 split og midterarmlæn bag

UB1

S-sportsundervogn med støddæmperregulering (PDE/2I0)

WBG

Technology Selection
Indeholder: MMI Navigation Plus (7UG) + Audi virtual cockpit plus (9S9) + Audi sound system (9VD)

38.863 kr.
2.490 kr.

13.640 kr.

16.290 kr.
4.328 kr.
16.515 kr.

19.990 kr.

QL5

Tonede ruder, bag (4ZB)

PG2

Tyverialarm

1PE

Tyverihæmmende hjulbolte

PDE

Undervogn med indstillelige støddæmpere inkl. Audi drive select®

16.515 kr.

79H

Vognbaneskiftadvarsel med udstigningsadvarsel og assistent til registrering af tværgående trafik bagved (7X5)

11.473 kr.

7Y1

Vognbaneskiftsadvarsel

11.473 kr.

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
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7.595 kr.
0 kr.
635 kr.

Audi S3 Limousine Lakfarver
S3
Limousine
Q0Q0

Audi exclusive speciallak

6Y6Y

Daytonagrå Perleeffekt

8.195 kr.

2Y2Y

Gletsjerhvid Metallak

8.195 kr.

T9T9

Ibishvid

0E0E

Mythossort Metallak

8.195 kr.

2D2D

Navarrablå Metallak

8.195 kr.

R1R1

Pythongul Metallak

8.195 kr.

Y1Y1

Tangorød Metallak

8.195 kr.

N6N6

Turboblå

7.595 kr.

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 04-12-2022 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

49.953 kr.

0 kr.

