RS 3 Sportback 2.5 TFSI 294kW quattro
Kód vozu Q4K4BF

Cena
RS 3 Sportback 2.5 TFSI 294kW quattro

Ceníková cena

1 956 100,- Kč

Uváděné ceny jsou pouze orientační, doporučené importérem značky Audi (Porsche Česká republika s.r.o.), včetně DPH a nejsou nabídkou ve smyslu ust. §
1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Aktuální cenu a speciﬁkaci vybraného modelu Vám na požádání sdělí Váš
autorizovaný prodejce vozů Audi. Fotograﬁe jsou pouze ilustrativní a vyobrazené vozy mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy.
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Motor
2480 cm2 Pohon všech kol S tronic
Výkon 294 kW / 400 PS
Benzin:
Spotřeba paliva - kombinovaná: 9,10 l/100km
Emise CO2 - kombinované: 206 g/km
Celkem
Emise CO2 - kombinované: 206 g/km
Emise NOx: 0,0252 g/km

Vnější lak
červená

Červená Tango

Potah sedadel
Čalounění: černá
Přístrojová deska: černá
Koberce: černá
Potah: černá
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24 700,- Kč

Výbavy
Velurové koberečky vpředu a vzadu
Sada na opravu pneumatik
Sportovní podvozek pro RS model
Brzdy 18" vpředu
- černé
Progresivní řízení
Bezpečnostní šrouby kol
Sada nářadí
Lékárníčka s výstražným trojúhleníkem a
vestami
RS nárazník
Bez označení technologie
Zadní opěradlo dělené a sklopné v poměru
40:20:40 - se středovou loketní opěrkou
Bez střešních ližin
Asistent při odbočování
- detekce protijedoucích vozidel při odbočování vlevo - automatické zastavení vozu
při hrozící srážce
Čelní sklo s akustickou izolací
Elektricky ovládaná dětská pojistka
Vnitřní zpětné zrcátko automaticky
zatmavitelné
Airbagy vpředu s možností deaktivace
airbagu spolujezdce
Střešní spoiler S design
Voštinová výplň singleframe masky v
matně černé barvě
Boční airbagy vpředu a hlavové airbagy
- boční airbagy vpředu integrované do opěradel sedadel a systém hlavových airbagů airbagy se nafouknou před oblastí bočních oken, a tak mohou chránit cestující
vpředu a na zadních vnějších sedadlech proti bočnímu nárazu
Středová loketní opěrka vpředu
Střecha v barvě karoserie
Čalounění stropu z černé tkaniny
Vnější zpětná zrcátka elektricky sklopná
- vyhřívaná - elektricky nastavitelná - s automatickým zatmavením - s funkcí
naklápění během parkování k ochraně před odřením kol
12V zásuvka vpředu
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Výbavy
Audi virtual cockpit plus
- 12,3" full-HD digitální přístrojový štít ve speciﬁckém designu RS pro ﬂexibilní
zobrazení informací podle požadavků řidiče (rychlost / otáčky motoru, mapy,
informace o rádiu / médiích a další) včetně asistenta pozornosti. - RS menu se
zobrazením výkonu / točivého momentu, G-metru, měření času na kolo a systému
monitorování tlaku v pneumatikách. - Umožňuje tři typy zobrazení, mezi kterými
dochází k automatickému přepínání při aktivaci módů RS1/RS2: - RS sport (dva
kruhové ukazatele) - RS performance (přepracovný ukazatel rychlost ve středu
displeje a ukazatel převodovky) - RS Runway (přepracovný ukazatel rychlost ve
středu displeje a ukazatel převodovky) - Audi virtual cockpit plus je ovládán pomocí
tlačítek na volantu. Pomocí tlačítka VIEW je možné zvolit 2 velikosti zobrazení
ukazatelů. Displej s malými ukazateli umožňuje větší prostor pro zobrazení
palubního počítače a obsahu MMI, například map. Audi virtual cockpit umožňuje
zobrazení 3D map a pokud je aktivováno navádění k cíli, zobrazuje navigační
informace v blízkosti rychloměru.
Kontrola tlaku v pneumatikách
Parkovací asistent se selektivním
zobrazením - parkovací senzory vpředu a vzadu - hledá pomocí ultrazvukových
senzorů podél vozovky vhodná místa k zaparkování - propočítává ideální způsob, jak
zaparkovat v příčných mezerách - vozidlo přebírá řízení a řidič musí pouze přidávat
plyn a brzdit - zobrazení okolí pomocí 4 dodatečných senzorů zaznamenává a varuje
v závislosti na úhlu řízení
Audi pre sense front
- preventivní ochrana hrozící kolize - v 1. fázi upozorní řidiče akustickým a optickým
varovným signálem - ve 2. fázi dojde k přibrzdění vozu - ve 3. fázi dojde k nouzovému
zabrzdění vozu
Adaptivní tempomat
- od cca 30 km/hod udržuje konstantní požadovanou rychlost - ovládání pomocí
samostatné ovládací páky na sloupku řízení - uzpůsobí rychlost vozu a dle aktuální
dopravní situace zrychluje a zpomaluje - zobrazení nastavené rychlosti v
informačním systému pro řidiče
Ostřikovače světlometů
Komfortní automatická 2zónová
klimatizace s regulací podle slunečního svitu - s regulací podle slunečního svitu
odděleně pro stranu řidiče a spolujezdce - elektronicky reguluje teplotu, množství a
rozvod vzduchu - automatické řízení oběhového vzduchu pomocí čidla kvality kombinovaný ﬁltr, zadní výdech, regulace vlhkosti - ovládací panel klimatizace s TFT
displejem
Nekuřácké provedení
Vstupní osvětlení s projekcí loga Audi
Sport - LED vstupní osvětlení s projekcí loga Audi Sport vpředu a vzadu - aktivní při
otevření dveří
MMI Radio Plus
- 10,1" barevný dotykový displej - digitální přístrojová deska s barevným dispejem o
velikosti 10,25" - 6 pasivních reproduktorů - 2x USB, DAB, Bluetooth
Audi connect Safety & Service
- aktivace tísňového volání v případě nehody a poskytnutí informací o vozidle - online
služba pro pomoc v případě poruchy vozuidla
Provozní návod
Čalounění sedadel v kombinaci
kůže/mikrovlákno Dinamica - s vyraženými RS logy v sedadlech
E-Call (nouzové volání)
- zabudované tlačítko ve střešním modulu, kdy po jeho zmáčknutí dojde ke spojení s
linkou tísňového volání
Paket pro odkládacích prostor
- uzamykatelný odkládací prostor - úložný prostor na straně řidiče - napojový držák síť zavazadlového prostoru - 12V zásuvka v kufru a v zadní části středového panelu
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Výbavy
Hliníková optika v interiéru
- orámování výdechů - spínače pro nastavení zrcátek - spínače elektrického spouštěče
okna - rámování vnitřního ovládání dveří - přihrádka na mince - ovládací tlačítka
parkovací brzdy a (pokud je k dispozici) asistenta pro rozjezd
Ambientní barevné osvětlení interiéru
- obsahuje paket ambientního osvětlení interiéru (QQ1) - možnost volby barevného
proﬁlu (30 barev)
Digitální příjem rádia (DAB)
Hold assist
Pedály a opěrka pro nohu z ušlechtilé
oceli
Nástupní osvětlené prahové lišty vpředu
a vzadu - logo "RS3"
ČR
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Výbavy na přání
RS sportovní výfuky
- pro lepší zvukový zážitek - s regulací výfukových klapek černé lesklé koncovky výfuku
Multifunkční volant - 3ramenný design s
pádly řazení - kožený, manuálně nastavitelný - 12
multifunkčních tlačítek

3 600,- Kč

Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče

11 300,- Kč

Vyhřívání sedadel vpředu

10 000,- Kč

Elektricky ovládané víko zavazadlového
prostoru - otevření/zavření víka zavazadlového prostoru
pomocí stisknutí tlačítka na dvěřích řidiče nebo na klíči
vozidla - v kombinaci s komfortním klíčem je možné otevřít
zavazadlový prostor pohybem nohy

10 600,- Kč

Paket černé optiky plus
- černě lakovaný lem mřížky chladiče Audi Singleframe černé elementy v předním a zadním nárazníku - Audi kruhy v
černé barvě
19" litá kola - 5paprskový Y-design
- černá - velikost 9J|8J x 19 - pneumatiky 265/30|245/35
R19
Voštinová výplň singleframe masky v
leskle černé barvě

8 800,- Kč

20 600,- Kč

3 000,- Kč

Rozšířené interiérové prvky v karbonu
Atlas - karbonové vsadky v palubní a přístojové desce středová konzole v černé barvě

23 500,- Kč

Kryty vnějších zrcátek karbonové

18 500,- Kč

Aktivní jízdní asistent s asistentem
nouzového zastavení - adaptivní asistent rychlosti a držení
vozidla v jízdním pruhu - automatická regulace odstupu,
udržení rychlosti či zabrzdění v případě potřeba - funkce v
rozsahu rychlosti 0 - 210 km/h - Asistent nouzového
zastavení - v případě neaktivity řidiče vůz dokáže sám
zastavit a spustit varovná světla - lze objednat pouze v
kombinaci s adaptivním tempomatem (8T8) a s převodovkou
S tronic či v Paketu asistenčních systémů (PCE)

7 700,- Kč

Elektricky nastavitelná bederní opěrka
- pro sedadlo řidiče a spolujezdce - horizontálně a vertikálně
nastavitelná

8 000,- Kč

MMI navigace plus s MMI touch
- navigační systém s barevným displejem 10,1"" s vysokým
rozlišením - dopravní informace online - 3D zobrazení map,
památek a městských modelů - podrobné informace o trase
(náhled mapy, výběr z alternativních tras, monitoring
dopravních situací a další) - textové vyhledávání s
prediktivním zadáváním - hlasové ovládání infotainmentu zahrnuje Audi connect Navigation & Infotainment (IT4)

52 500,01 Kč

Audi pre sense basic
- preventivní ochrana cestujících - napnutí pásů předních
sedadel

5 900,- Kč

Bang & Olufsen Sound system
- 15 reproduktorů - 16kanálový zesilovač o výkonu 680W

14 700,- Kč

Audi Phone Box light
- připojení pomocí Bluetooth - možnost spárování až dvou
mobilních telefonů - možnost bezdrátového nabíjení či
prostřednictvím USB
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29 400,- Kč

4 400,- Kč

Výbavy na přání
Prodloužená záruka výrobce 5 let
- prodloužení o 3 roky nad zákonnou záruku nebo do nájezdu
150 000 km

15 300,- Kč

Audi connect Navigation & Infotainment
- připojení k internetu přes ve voze zabudovanou SIM kartu hotspot, online & hybridní rádio, online dopravní informace

0,- Kč

Audi smartphone interface
- rozhraní pro zobrazení vybraných aplikací a funkcí
mobilního telefonu v systému MMI - služby Apple CarPlay a
Android Auto nejsou oﬁciálně podporovány v ČR
Parkovací kamera - zadní
- zobrazení prostoru za vozidlem na MMI displeji s využitím
kamery - rozpoznání manévrovacích bodů při podélném
parkování - zpětná kamera je zabudována do rukojeti na víku
zavazadlového prostoru
Červeně lakované třmeny brzd
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8 800,- Kč

12 100,- Kč

8 800,- Kč

RS designový paket červený
- volant potažený Alcantarou s kontrastním prošitím v
červené barvě - kraje bezpečnostních pásů v červené barvě koberečky v černé barvě s kontrastním prošíváním v červené
barvě a logem RS na předních kobercích

20 600,- Kč

Komfortní klíč s alarmem a funkcí
Safelock - bezklíčové spuštění a vypnutí motoru tlačítkem
start/stop na středním panelu - bezkontaktní zamykání
vozidla zvenčí - alarm vč. kontroly vnitřního prostoru ochrana proti odtažení vozidla - nezávislý zdroj (Back-upHorn)

12 700,- Kč

Světlomety Matrix LED
- LED denní, potkávací a dynamická dálková světla s
přizpůsobením okolnímu provozu - zatmavené zadní
světlomety - asistent dálkových světel automaticky ztmavuje
jednotlivé segmenty podle úhlu pozice a směru jízdy okolních
vozidel - dynamická LED směrová světla vpředu a vzadu (s
funkcí coming home/leaving home) - dynamická LED světla
do zatáček

26 400,- Kč

Zatmavená okna (Privacy)
- zatmavená postranní skla od B sloupku dál - zatmavené
zadní sklo

10 300,- Kč

Technické údaje
Typ motoru

2.5 Benzin 95

Výkon

294 kW 400 PS

Zdvihový objem

2480 cm2

Převodovka

S tronic

Pohon

Pohon všech kol

Počet dveří

4

Počet sedadel

5

Celková povolená hmotnost

2075 kg

Pohotovostní hmotnost

1645 kg

Skutečná hmotnost

1676 kg

Spotřeba paliva kombinovaná (Benzin)

9,10 l/100km

Emise CO2 - kombinované

206 g/km

Emise NOx

0,0252 g/km

VIN

WUAZZZGYXNA905346

Prodejce
BV Auto Zlín
4. května 806
76311 Želechovice nad Dřevnicí
+420 577 111 911
info@audizlin.cz
https://bvautozlin.porschegroup.cz
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