Audi RS Q3
RS Q3
Model

Gear

Ydelse

0-100 km/t

Forbrug

CO2

Halvårlig
ejerafgift

Pris

2,5 TFSI quattro

7 trins S tronic

400 hk

4,5 sek

10,2 km/l

222 g/km

2.430 kr.

922.865 kr.

Forbrugsangivelser er baseret på WLTP (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.
* Det endelige forbrug er endnu ikke opgivet. Kontakt din Audi forhandler for yderligere information.
Genereret 06-07-2020 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

Audi RS Q3 Standardudstyr
Udstyr markeret med "●" angiver inkluderet standardudstyr.

RS Q3
Radiomodtagelse, digital
DAB+ radio

Audi RS Q3 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.
Prisen er udregnet med udgangspunkt i 150% afgift.
RS Q3

7B6

1M6

PCE

12V udtag og 2 x USB ved bagsædet
USB-stik type C

Anhængertræk, svingbart
Anhængertrækket udløses elektrisk og skubbes på plads manuelt.

Audi Assistentpakke (8G1/PXC)
Funktionerne fra følgende assistentsystemer er samlet i assistentpakken: Audi pre sense front + Kamerabaseret vejskilteassistent + Fjernlysassistent +
Parkeringshjælp plus + Adaptiv kørselsassistent + Nødsituationsassistent. (Pakken fås kun til biler med S tronic)

1.607 kr.

15.837 kr.

4.515 kr.

UH2

Audi hold assist

1.730 kr.

9ZE

Audi phone box

8.657 kr.

9ZV

Audi phone box light

4.327 kr.

7W1

Audi pre sense basic

4.327 kr.

9VS

B&O Premium Sound System med 3D lyd

10.832 kr.

4E7

Bagklap med elektrisk åbning og lukning

10.617 kr.

PC2

Bremsekalibre, rødlakerede

4H5

Børnesikring, elektrisk betjent

5MB

Dekorindlæg i kulfiber, Köper

6.495 kr.

5TL

Dekorindlæg i sort klaverlak, Audi exclusive

2.162 kr.

7K3

Dæktrykkontrolsystem

4.327 kr.

6Y4

Forhøjelse af topfart (280 km/h)

32.570 kr.

3L5

Forsæder, el-indstillelige (7P1)

15.165 kr.

3PB

Førersæde, el-indstilleligt (7P1)

8.327 kr.

VC2

Garageportsåbner, HomeLink

5.090 kr.

PAH

Højglanspakke, sort, Audi exclusive

PID

Isofixbeslag inkl. deaktivering af airbag passagersæde

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 06-07-2020 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

6.495 kr.
327 kr.

14.095 kr.
1.695 kr.

Audi RS Q3 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.
Prisen er udregnet med udgangspunkt i 150% afgift.
RS Q3
KH5

PG3

Komfortklimaanlæg, 3 zoner
Komfortnøgle og tyverialarm
inkl. sensorstyret oplåsning af bagklappen

6.375 kr.

18.215 kr.

4I3

Komfortnøgle, sensorstyret oplåsning af bagklap

8.875 kr.

QQ2

Kontur ambientebelysning (flerfarvet) (QJ1/WK8)

2.162 kr.

53D

53B

53A

44Z

45I

42W

42V

Letmetalfælg 8,5J x 21, 5-eget trigondesign
255/35 R 21-dæk Obs: dette udstyr kan påvirke bilens forbrug.

Letmetalfælg 8,5J x 21, 5-eget trigondesign, antracitsort, glanspoleret,
255/35 R 21-dæk Obs: dette udstyr kan påvirke bilens forbrug.

Letmetalfælg 8,5J x 21, 5-eget trigondesign, mat titangrå, glanspoleret,
255/35 R 21-dæk Obs: dette udstyr kan påvirke bilens forbrug.

Letmetalfælg 8,5J x 21, 5-V-eget polygondesign, antracitsort, glanspoleret,
255/35 R 21-dæk Obs: dette udstyr kan påvirke bilens forbrug.

Letmetalfælg 8,5J x 21, 5-V-eget polygondesign, bronze
255/35 R 21-dæk Obs: dette udstyr kan påvirke bilens forbrug.

Letmetalfælg 8,5J x 21, 5-V-eget polygondesign, mat titangrå, glanspoleret,
255/35 R 21-dæk Obs: dette udstyr kan påvirke bilens forbrug.

Letmetalfælg 8,5J x 21, 5-V-eget polygondesign, sort
255/35 R21-dæk Obs: dette udstyr kan påvirke bilens forbrug.

15.165 kr.

21.700 kr.

21.700 kr.

21.700 kr.

19.530 kr.

21.700 kr.

19.530 kr.

9JC

Lighter og askebæger

632 kr.

6NJ

Loftbeklædning i stof

0 kr.

PXC

PNQ

PNR

Matrix LED forlygter
Inkl. LED-baglygter samt dynamisk blinklys for og bag

MMI Navigation plus (ikke dansk tale) (9S1/9S8/9S9)
MMI Navigation plus (ikke dansk tale) (9S1/9S8/9S9)
Indeholder kamerabaseret vejskiltevisning (QR9)

4ZP

Modelbetegnelse og Audi ringe i sort højglans (PAH)

NM5

Motorrumsafdækning i kulfiber, Sigma

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 06-07-2020 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

6.495 kr.

36.817 kr.

24.320 kr.

6.495 kr.
10.832 kr.

Audi RS Q3 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.
Prisen er udregnet med udgangspunkt i 150% afgift.
RS Q3
5ZC

Nakkestøtter til forsæder, indstillige

2.705 kr.

UG5

Nedkørselsassistent

2.162 kr.

KA6

Omgivelseskamera (6XE/6XK, 7X2/7X5/PCE)

QE1

Opbevarings- og bagagerumspakke

3FU

Panoramaglastag (QQ1/QQ2)

KA2

Parkeringshjælp, kamera bag (7X2/7X5/PCE)

PEI

RS-designpakke blå

19.530 kr.

PEK

RS-designpakke blå - udvidet

23.870 kr.

PEF

RS-designpakke rød

19.530 kr.

PEJ

RS-designpakke rød - udvidet

23.870 kr.

PC5

RS-Keramiskebremser med antracitgrå bremsesadler

101.002 kr.

PC8

RS-Keramiskebremser med blå bremsesadler

107.537 kr.

PC3

RS-Keramiskebremser med røde bremsesadler

107.537 kr.

0P6

RS-Sportsudstødningssystem

4X4

Sideairbags bag

6FQ

Sidespejle i Carbon

6FJ

Sidespejle i titansort højglans (4ZD)

6XK

6XE

6FA

Sidespejle med elektrisk indklapning og med aut. afblænding (PU7)
Sidespejl sænkes automatisk i passagersiden når bilen sættes i bakgear.

Sidespejle, el. sammenklappelige, indstillige og opvarmelige
Sidespejl sænkes automatisk i passagersiden når bilen sættes i bakgear.

Sidespejlhuse lakeret i bilens farve

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 06-07-2020 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

17.365 kr.
4.542 kr.
28.417 kr.
8.875 kr.

21.700 kr.
7.592 kr.
14.095 kr.
2.282 kr.

6.375 kr.

4.755 kr.

2.282 kr.

Audi RS Q3 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.
Prisen er udregnet med udgangspunkt i 150% afgift.
RS Q3
PS6

S-sportssæder foran (3L5)

QL5

Tonede ruder i bag

8.657 kr.

PG2

Tyverialarm

9.302 kr.

1PE

Tyverihæmmende hjulbolte med registrering af løst hjul

2Z0

Uden model- og teknologibetegnelse

PDE

Undervogn med støddæmperregulering inkl. Audi drive select (PX2/PXC)

21.270 kr.

7Y5

Vognbaneskiftsadvarsel

19.105 kr.

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 06-07-2020 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

32.570 kr.

755 kr.
0 kr.

Audi RS Q3 Lakfarver
RS Q3
Q0Q0

Audi exclusive speciallak

6Y6Y

Daytonagrå Perleeffekt

9.995 kr.

2Y2Y

Gletsjerhvid Metallak

9.995 kr.

7R7R

Kyalamigrøn

9.762 kr.

0E0E

Mythossort Metallak

9.995 kr.

T3T3

Nardogrå

M9M9

Pulsorange

7.467 kr.

Y1Y1

Tangorød Metallak

9.995 kr.

N6N6

Turboblå

7.467 kr.

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 06-07-2020 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

49.952 kr.

0 kr.

