Audi RS e-tron GT
Priserne vist er vejledende og gældende ved levering i 2023.

RS e-tron GT
Model
440 kW quattro

Ydelse

Batterikapacitet
(Netto/Brutto)

Rækkevidde

Forbrug

Ladeeffekt, op til
(AC/DC)

Halvårlig
CO2-ejerafgift

Pris

440 kW (598 hk)

83,7 kWh / 93,4 kWh

465 km

210 Wh/km

11 kW / 270 kW

370 kr.

1.516.990 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 10-08-2022 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

Audi samarbejder med Clever om opladning i hjemmet og på farten. Se Clever muligheder her.

Audi RS e-tron GT Standardudstyr
Udstyr markeret med "●" angiver inkluderet standardudstyr.

RS e-tron
GT
20" fælge, 5-eget dobbeltdesign, Offset, Platingrå, 9,0J|11,0Jx20, dæk i størrelsen 245/45|285/40 R20

400-volt Booster plus

adaptive air suspension

Ambientelyspakke plus

Audi connect Navigation & Infotainment
Gælder i 3 år

Audi connect Nødopkald & Service med bilstyring

Audi phone box

Audi smartphone interface

Automatisk nedblændeligt bakspejl, rammeløst

Bakkamera

Bang & Olufsen Premium Sound System med 3D-lyd

Dekorindlæg med silkeeffektlak, palladiumsølv

Dækreparationssæt

e-tron sportslyd

Fartpilot med fartbegrænser

Forberedelse til functions on demand

Forsæder, elektrisk indstillelige med memory-funktion i førersiden

Indstigningslister med aluminiumsindlæg foran og bag, belyst

Audi RS e-tron GT Standardudstyr
Udstyr markeret med "●" angiver inkluderet standardudstyr.
RS e-tron
GT
Industristik CEE 16A, 400V, lang og lige, til e-tron-opladningssystem

Komfortnøgle med sensorstyret åbning af bagklap, med Safelock

Komfortparkeringsklimafunktion

LED-baglygter med dynamiske blinklys

LTE-understøttelse for Audi phone box

Matrix-LED-forlygter med dynamiske blinklys

Mikrofiber Dinamica/Kunstlæder mono.pur 550-kombination

MMI Navigation plus med MMI touch

Mode-3-ladekabel
Længde: 6 m.

Optikpakke sort

Panoramaglastag

Parkeringshjælp plus

quattro med reguleret bagakseldifferentialespærring

Radiomodtagelse, digital
DAB+ radio

Ratindstilling, elektrisk

Sidespejle i sort

Sidespejle med elektrisk indstilling, varme og indklapning, automatisk afblænding i begge sider, med memory-funktion

Sportskonturlæderrat, 3-eget, multifunktion plus, ratvarme og skiftekontakter, med flad bund

Audi RS e-tron GT Standardudstyr
Udstyr markeret med "●" angiver inkluderet standardudstyr.
RS e-tron
GT
Sportssæder plus foran (14-vejs)

Sædevarme foran

Taghimmel i stof, sort

Tyverialarm

Varmepumpe

Vognbaneafvigelsesadvarsel

Audi RS e-tron GT 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.
RS e-tron
GT

43S

21" fælge i doppelteget Konkavmodul-design, sort
OBS: Dette udstyr kan påvirke forbruget.

33.354 kr.

6I2

Adaptiv kørselsassistent (PCC/PCJ/PCY,8G1/PXC)

6.934 kr.

6I6

Adaptiv kørselsassistent med nødsituationsassistent (PCC/PCJ/PCY,8G1/PXC)

7.634 kr.

VW0

Akustikglas til dør- og sideruderne

9.570 kr.

PCM

Assistentpakke City

18.754 kr.

PCV

Assistentpakke Parkering med parkeringsassistent plus

16.664 kr.

PCF

Assistentpakke Parkering med Remote parkeringsass. plus

18.050 kr.

PCJ

Assistentpakke Plus (med parkeringsassistent plus) (6I2/6I6,8G1/PXC)

51.296 kr.

PCY

Assistentpakke Plus (med Remote parkeringsassistent plus) (6I2/6I6,8G1/PXC)

52.682 kr.

PCC

Assistentpakke Tour (6I2/6I6,8G1/PXC)

15.824 kr.

7I2

Audi connect Tyverisporingssystem til brug med Drivercard

11.389 kr.

2Z0

Bortfald af modelbetegnelse og ydelses-/teknologibetegnelse

0 kr.

5MT

Dekorindlæg i finlak, grafitgrå

0 kr.

5MH

Dekorindlæg i kulfiber, Atlas, mat

16.664 kr.

7TN

Dekorindlæg i nødderodstræ, gråbrun naturel

10.704 kr.

YVA

Designpakke cognacbrun-jetgrå fra Audi exclusive (YS1,YSJ,YRB,YSR,S3G,7HD,N0Q,Q1J,4D3/4D5)

94.952 kr.

PEH

Designpakke uden læder, sort (2PF)

YVE

Designpakke, tofarvet, Audi exclusive (S3G)

5L2

Eksteriørdetaljer i kulfiber, højglans

1N8

Elektromekanisk servostyring plus

NW2

e-tron-opladningssystem connect op til 22 kW

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 10-08-2022 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

8.320 kr.
106.210 kr.
34.742 kr.
3.317 kr.
17.640 kr.

Audi RS e-tron GT 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.
RS e-tron
GT
PHZ

Firehjulsstyring (1BK/PA2/PA3)

6A2

Forberedelse til ildslukker, passagersæde

4GY

Forrude i klimakomfort- og akustikglas

47L

Fælge, 10-eget Trapezmodul, Platingrå, højglanspolerede, 9,5J|11,5Jx21, dæk i størrelsen 265/35|305/30 R21 Design
5, Galvanosølv, højglanspolerede

24.326 kr.

47J

Fælge, 10-eget Trapezmodul, sorte, højglanspolerede, 9,5J|11,5Jx21, dæk i størrelsen 265/35|305/30 R21 Design 5,
Orionsorte, højglanspolerede

24.326 kr.

54C

Fælge, 10-eget Trapezmodul, Titangrå mat, højglanspolerede, 9,5J|11,5Jx21, dæk i størrelsen 265/35|305/30 R21
Design 5, Titan, højglanspolerede

24.326 kr.

47I

Fælge, 5-eget Aeromodul, sorte, højglanspolerede, 9,0J|11,0Jx20, dæk i størrelsen 245/45|285/40 R20 Design 4 Aero
Orionsorte, højglanspolerede

10.426 kr.

44I

Fælge, 5-eget dobbeltdesign, Konkavmodul, sorte med grafiktryk, 9,5J|11,5Jx21, dæk i størrelsen 265/35|305/30 R21
Design 6 Orionsorte, højglanspolerede

34.742 kr.

47H

Fælge, 5-eget dobbeltdesign, Offset, sorte, højglanspolerede, 9,0J|11,0Jx20, dæk i størrelsen 245/45|285/40 R20
Design 3 Orionsorte, højglanspolerede

4.159 kr.

VC2

Garageportsåbner

3.471 kr.

KS1

Head-up-display

19.440 kr.

5L1

Indsats på dørlister af kulfiber, højglans

25.010 kr.

VT3

Indsats på dørlister af kulfiber, højglans, belyst

13.888 kr.

73H

Industristik CEE 32A, 230V, til e-tron-opladningssystem

YSJ

Interiørelementer øverst fra Audi exclusive (S3G,7HD)

21.533 kr.

7HD

Interiørelementer øverst og nederst i læder af typen Feinnappa/mikrofiber Dinamica

23.270 kr.

PC5

Keramiske bremser med antracitgrå bremsesadler (44I/47H/47I/47J/47K/47L/54C)

77.834 kr.

PC6

Keramiske bremser med røde bremsesadler (44I/47H/47I/47J/47K/47L/54C)

84.813 kr.

3FI

Kulfibertag

52.136 kr.

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 10-08-2022 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

19.301 kr.
346 kr.
6.248 kr.

0 kr.

Audi RS e-tron GT 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.
RS e-tron
GT
9JD

Lighter og askebæger

6NC

Loftbeklædning i mikrofiber Dinamica, sort

2V4

Luftkvalitetspakke

YS1

Læderinteriør, Audi exclusive (7HD,S3G,N0Q,Q1J,4D3/4D5)

N0Q

Læderkombination, perforeret med diamantformede syninger (4D3/4D5,Q1J)

PXC

Matrix-LED-forlygter med Audi laserlys og LED-baglygter, lysiscenesættelse og dynamisk blinklys

6A7

Med ildslukker

2.086 kr.

YSR

Måtter, Audi exclusive (S3G)

5.973 kr.

9R1

Natsynsassistent

PCZ

Omgivelseskameraer

KB4

On-Board-oplader op til 22 kW (vekselstrøm)

EH2

Opladningskabel til bilen, langt (NW2)

1.109 kr.

4ZP

Optikpakke sort plus

4.159 kr.

5L3

Optikpakken kulfiber, højglans

59.778 kr.

YVN

Rat i Alcantara/læder med kl. 12-markering fra Audi exclusive (S3G,2PF)

17.370 kr.

YRB

Rat i læder fra Audi exclusive (S3G)

PEG

RS-designpakke grå (Q1J,4D3/4D5,N0Q)

26.397 kr.

PEF

RS-designpakke rød (Q1J,4D3/4D5,N0Q)

26.397 kr.

6FQ

Sidespejlhuse i kulfiber

6FA

Sidespejlhuse lakeret i bilens farve

YTQ

Sikkerhedsseler i sort med farvet kant Audi exclusive (S3G)

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 10-08-2022 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

834 kr.
28.488 kr.
3.317 kr.
58.368 kr.
0 kr.
26.397 kr.

29.896 kr.
9.434 kr.
23.135 kr.

9.023 kr.

9.493 kr.
0 kr.
20.847 kr.

Audi RS e-tron GT 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.
RS e-tron
GT
2PF

Sportskonturrat i Alcantara, 3-eget, multifunktion plus og skiftekontakter, med flad bund

Q1J

Sportssæder pro foran (18-vejs) (4D3/4D5,N0Q)

N2Y

Stof, Kaskade/kunstlæder af typen mono.pur 550-kombination (Q2J)

PC2

Stålbremser med wolframkarbidbelægning og orange bremsesadler (44I/47H/47I/47J/47K/47L/54C)

6.952 kr.

PC3

Stålbremser med wolframkarbidbelægning og røde bremsesadler (44I/47H/47I/47J/47K/47L/54C)

6.952 kr.

YVJ

Syningspakke fra Audi exclusive (YRB,YSR,Q1J,S3G,7HD,N0Q,4D3/4D5)

4A4

Sædevarme foran og bagi

4D3

Sædeventilation foran (N0Q,Q1J)

4D5

Sædeventilation og massage foran (N0Q,Q1J)

QL5

Tonede ruder

6.248 kr.

4GK

Varmedæmpende forrude i akustikglas med grå stribe øverst

1.384 kr.

6I5

Vognbaneafvigelsesadvarsel inklusive nødsituationsassistent

2.770 kr.

NJ2

Vægholderklemme

1.656 kr.

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 10-08-2022 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

0 kr.
27.782 kr.
0 kr.

36.970 kr.
5.542 kr.
0 kr.
10.426 kr.

Audi RS e-tron GT Lakfarver
RS e-tron
GT
9W9W

Ascariblå Metallak

12.290 kr.

Q0Q0

Audi exclusive speciallak

59.778 kr.

6Y6Y

Daytonagrå Perleeffekt

12.290 kr.

L5L5

Floretsølv Metallak

12.290 kr.

T9T9

Ibishvid

8R8R

Kemoragrå Metallak

12.290 kr.

0E0E

Mythossort Metallak

12.290 kr.

M1M1

Suzukagrå Metallak

12.290 kr.

V0V0

Taktikgrøn Metallak

12.290 kr.

Y1Y1

Tangorød Metallak

12.290 kr.

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 10-08-2022 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

0 kr.

