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Denne prislisten erstatter alle tidligere prislister. Rett til endringer uten forvarsel forbeholdes.
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Bilder kan avvike fra tilbudet. Prisene er gjeldende fra 1. november 2022.
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Modellutvalg og priser
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Audi A3 Sportback TFSI e
Audi A3 Sportback Advanced 40 TFSI e

477.900,-1

Inkludert registreringsavgift 0,-2

Audi A3 Sportback S line 40 TFSI e

495.000,-1

Inkludert registreringsavgift 0,-2

Audi A3 Sportback S line 45 TFSI e Competition

511.900,-1

Inkludert registreringsavgift 0,-2

737.900,-1

Inkludert registreringsavgift 200.796,-2

Audi S3 Sportback
Audi S3 Sportback

1

2

Inkludert frakt og levering Oslo. Forbruk 8,3-1,0 l/100 km ved bl. kjøring. CO2-utslipp 189-25 g/km WLTP.
Strømforbruk kombinert: 15,4-14,4 kWh/100 km. Ved bl. kjøring inntil 63 km el. rekkevidde.
Rekkevidde og forbruk kan endre seg ved valg av ekstrautstyr. Årsavgift tilkommer. Forbehold om trykkfeil.
Bildet kan avvike fra tilbudet.
Alle data er i henhold til WLTP standard.
Registreringsavgift er eksklusiv vrakpant på 2.400,-.
Avgiften er basert på bil med standardutstyr. Ekstrautstyr kan påvirke tekniske data og avgift.
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Grunnmodell
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Audi A3 Sportback 40 TFSI e Advanced
Følgende er standard:

Advanced:
17” aluminiumsfelger med 8 J × 17, 225/45 R 17 dekk
Innstegslister med innlegg i aluminium
Grill i titansort lakk med kromramme
Diskré luftinntak på siden i matt sort med struktur og ramme i selenittsølv
Blade på frontspoileren i selenittsølv
Standard takkantspoiler
Diskré luftutløp på siden i matt sort med struktur
Diﬀusor og gitter i matt sort med struktur
Dekor på diﬀusoren i selenittsølv
Parkeringsassistent
Ryggekamera

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grunnmodell
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Audi A3 Sportback 40 TFSI e S line
Følgende er standard:

S line:

• 17” aluminiumsfelger i 5-arms design, 8 J × 17 med 225/45 R 17 dekk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Innstegslister med innlegg i aluminium foran, belyst med S line logo
Brede kanallister i platinagrått
S støtfanger foran
Grill i titansort lakk med kromramme
Diskré luftinntak på siden i matt sort med struktur og ramme i matt platinagrått
Blade på frontspoileren i bilens farge
Diskré luftinntakspalte over panseret
S line-logo på forskjermene
S støtfanger bak
S takkantspoiler
Diskré enderørdeksler i krom
Diskré luftutløp på siden i matt sort med struktur og innsatser i matt platinagrått
Diﬀusor og gitter i matt sort
Parkeringsassistent
Ryggekamera

Grunnmodell
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Audi A3 Sportback 45 TFSI e S line Competiton
Følgende er standard:

S line Competition:
S line eksteriør grunnmodell
Sort optikk
Utvendige speil i sort
Privacy-glass
Bremsekalippere i rød
Sportsseter foran i stoﬀ Dynamik
• Optikkpakke sort
• Utvendige speil i sort
• Ekstra mørke ruter bak

•
•
•
•
•
•

Grunnmodell
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Audi S3 Sportback
Følgende er standard:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18” aluminiumsfelger, 5-Doppelteiker-V (S design), graﬁttgrå, 8,0 J × 18, 225/40 R18 dekk
Innstegslister med innlegg i aluminium foran, belyst med S line logo
S sportsunderstell
S støtfanger foran
S grill i titansort lakk med kromramme og lameller i matt sølv
Diskré luftutløp på siden i sort rustfritt stål
Blade på frontspoiler i edelstål lakk
Markerte luftinntak i frontspoiler
Bredere sidekanaler edelstål lakk
S støtfanger bak
S takkantspoiler
S eksos
Luftinntak i matt sort med innlegg i edelstål optikk
Diﬀusor og gitter i matt sort med struktur
Dekor på diﬀusor i edelstål optikk
Ryggesensor bak

S

Audi A3 TFSI e
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Utstyrsvariasjoner:
Advanced Business

Advanced Business Black Edition

I tillegg til standardutstyr advanced får du:
• Audi Smartphone Interface
• Audi Phone Box
• Audi Sound system
• Adaptiv Cruise Control
• Takrails i aluminium
• Blanke sidelister
• Avblendbart innvendig speil

I tillegg til standardutstyr advanced får du:
• Audi Smartphone Interface
• Audi Phone Box
• Audi Sound system
• Adaptiv Cruise Control
• Takrails i sort
• Avblendbart innvendig speil
• Sort optikk
• Mørke ruter
• Sorte ringer foran og bak
• 18'' aluminiumsfelger i 5-eiket Y-design, graﬁttgrå, delpolert

S line Competition Business

S line Competition Business Black Edition

I tillegg til standardutstyr S line Competition får du:
• Audi Smartphone Interface
• Audi Phone Box
• Audi Sound system
• Adaptiv Cruise Control
• Takrails i sort
• Avblendbart innvendig speil

I tillegg til standardutstyr S line Competition får du:
• Audi Smartphone Interface
• Audi Phone Box
• Audi Sound system
• Adaptiv Cruise Control
• Takrails i sort
• Avblendbart innvendig speil
• Sort ringer foran og bak
• 18'' aluminiumsfelger i 5-dobbeleiket V-design, graﬁttgrå

11

Audi
Audi
Audi
Audi
1

2

A3
A3
A3
A3

40 TFSI
45 TFSI
40 TFSI
45 TFSI

e
e
e
e

Advanced Business
S line Competition Business
Advanced Business Black Edition
S line Competition Business Black Edition

fra
fra
fra
fra

kr.
kr.
kr.
kr.

501.000,-¹
531.700,-¹
526.990,-¹
546.990,-¹

Inkludert
Inkludert
Inkludert
Inkludert

Inkludert frakt og levering Oslo. Forbruk 1,3-1,0 l/100 km ved bl. kjøring. CO2-utslipp 31-25 g/km WLTP. Strømforbruk kombinert: 15,4-14,4 kWh/100 km. Ved bl. kjøring inntil 63 km el. rekkevidde.
Rekkevidde og forbruk kan endre seg ved valg av ekstrautstyr. Årsavgift tilkommer. Forbehold om trykkfeil. Bildet kan avvike fra tilbudet.
Registreringsavgift er eksklusiv vrakpant på 2.400,-. Avgiften er basert på bil med standardutstyr. Ekstrautstyr kan påvirke tekniske data og avgift.

registreringsavgift
registreringsavgift
registreringsavgift
registreringsavgift

0,-2
0,-2
0,-2
0,-2
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Forbruk og rekkevidde
Audi A3 TFSI e Plug-in-hybrid
14

Modell

Girkasse

Sylindere

brutto/netto

A3 40 TFSI e

S tronic

4

Volum

Eﬀekt

i cm3

Hk

1.395

6-trinns

A3 45 TFSI e

S tronic
6-trinns

4

1.395

Dreiemoment

Forbruk
blandet

Nm

l/100 km

150

250

1,0

25

204*

350**

150

250

1,1

26

245*

400**

Alle data er i henhold til WLTP standard. Valgt utstyr påvirker forbruk og rekkkevidde.
* Systemeﬀekt
** Systemdreiemoment

Co2

NOx

g/km

mg/km

Forbruk
blandet

Elektrisk
rekkevidde

Elektrisk
rekkevidde

Batterikapasitet

kWt/100 km

km/blandet kjøring

km/by

kWt netto/brutto

14,6

14,5

65

74

9,8/13,2

11,0

14,4

63

74

9,8/13,2

Forbruk og utslipp
Audi S3 Sportback
Modell

Girkasse

Sylindere

brutto/netto

S3 TFSI quattro

S tronic 7-trinns

4

Volum

Eﬀekt

i cm3

Hk

1.984

Alle data er i henhold til WLTP standard. Valgt utstyr påvirker forbruk og rekkkevidde.

310

Dreiemoment

Forbruk
blandet

Nm

l/100 km

400

8,1

Co2

NOx

g/km

mg/km

0-100
km/t
sek

182

13,0

4,8
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S3 Sportback

A3 TFSI e S line
Competition

A3 TFSI e S line

Pris

A3 TFSI e Advanced

Lakkfarger
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Uni lakk

• Brillantsort (A2)

• Ibishvit (T9)

Ikke tilgjengelig med
S line eksteriør
Ikke tilgjengelig for S3

• Turboblå (N6)

5.350,–

X

l

l

l

10.700,–

l

l

l

l

10.700,–

X

l

l

l

Ikke tilgjengelig med advanced eksteriør.

Metallic lakk

• Atollblå metallic (3F)

• Isbrehvit metallic (2Y)

• Mythossort metallic (0E)

• Tangorød metallic (Y1)

• Florettsølv metallic (L5)

Ikke tilgjengelig med
S line eksteriør eller
for S3

• Navarroblå metallic (2D)

Ikke tilgjengelig med
S line eksteriør eller
for S3

• Manhattangrå metallic (H1)

• Pytongul metallic (R1)

Ikke tilgjengelig med
S line eksteriør eller
for S3

Perleeﬀekt lakk

• Daytonagrå perleeﬀekt (6Y)
Ikke tilgjengelig med advanced eksteriør

l = Ekstrautstyr

= Standard

X = Kan ikke leveres

Δ = Oppgradert i annet utstyr/pakke

A3 TFSI e S line

A3 TFSI e S line
Competition

S3 Sportback

Pris

A3 TFSI e Advanced

Komplette sommerhjul

x

x

x
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Aluminiumsfelg – 17” – Multieiker-design,

CA6

Dimensjon 8,0 J x 17 med 225/45 R 17 dekk.

Aluminiumsfelg – 17” – 5-arm design,

41R

Δ

x

Dimensjon 8,0 J x 17 med 225/45 R 17 dekk.

Aluminiumsfelg – 17” – 5-paralelleiket design,

CL9

3.060,-

l

l

l

U52

15.290,-

l

l

l

U72

13.760,-

l

l

l

x

U53

16.050,-

l

l

l

x

Δ

Dimensjon 8,0 J x 17 med 225/45 R 17 dekk.

Aluminiumsfelg – 18” – 5-dobbelteiket V-design,
Dimensjon 8,0 J × 18 med 225/40 R 18 dekk.

Aluminiumsfelg – 18” – 5-arms dynamisk design,
Dimensjon 8,0 J × 18 med 225/40 R 18 dekk.

Aluminiumsfelg – 18” – 5-eiket Y-design, graﬁtt grå delpolert
Dimensjon 8,0 J × 18 med 225/40 R 18 dekk.

l = Ekstrautstyr

= Standard

X = Kan ikke leveres

Δ = Oppgradert i annet utstyr/pakke

Pris

A3 TFSI e Advanced

A3 TFSI e S line

A3 TFSI e S line
Competition

S3 Sportback

Komplette sommerhjul

C1J

15.290,-

l

l

l

x

V29

24.000,-

l

l

l

x

15.290,-

x

x

x

l

25.990,-

l

l

l

x

19.870,-

x

x

x

l

26.600,-

l

l

l

x

20.490,-

x

x

x

l

C1I

27.520,-

x

x

x

l

C2T

28.130,-

x

x

x

l

19
Aluminiumsfelg – 18” – 5-eiket V-design, delpolert
Dimensjon 8,0 J × 18 med 225/40 R 18 dekk.

Audi Sport aluminiumsfelger - 18” - 10-eiket stjerne design, Audi Sport GmbH
Dimensjon 8,0 J × 18 med 225/40 R 18 dekk.

Audi Sport aluminiumsfelger - 18” - 5-arm blade design, antrasitt sort, delpolert, Audi Sport GmbH

U92

Dimensjon 8,0 J × 18 med 225/40 R 18 dekk.

Audi Sport aluminiumsfelger - 18” - 5-arm ﬂagg design, platinumgrå, delpolert, Audi Sport GmbH

V98

Dimensjon 8,0 J × 18 med 225/40 R 18 dekk.

Audi Sport aluminiumsfelger - 19” - 5-arms trapesdesign, matt titan, delpolert, Audi Sport GmbH
Dimensjon 8,0 J × 19 med 235/35 R 19 dekk.

Aluminiumsfelg – 19” – 5-dobbelteiket edge design, antrasitt sort, delpolert, Audi Sport GmbH
Dimensjon 8,0 J × 19 med 235/35 R 19 dekk.

28.130,-

x

x

x

l

C6H

27.520,-

x

x

x

l

S3 Sportback

A3 TFSI e S line

U80

Pris

A3 TFSI e S line
Competition

A3 TFSI e Advanced

Komplette sommerhjul
20
Aluminiumsfelg – 19” – 5-dobbeleiket design
Dimensjon 8,0 J × 19 med 235/35 R 19 dekk.

Aluminiumsfelg – 19” – 5-arm Y-design, matt titangrå, delpolert, Audi Sport GmbH
Dimensjon 8,0 J × 19 med 235/35 R 19 dekk.

Dekktilbehør
Standard hjulbolter

1PA

Verktøysett og jekk

1S1

Plassbesparende reservehjul

1G9

1.920,-

x

x

x

l

1PE

460,-

l

l

l

l

Tyverisikre hjulbolter

l = Ekstrautstyr

= Standard

• Hjulboltene skal bare løsnes med adapteren som leveres med bilen

X = Kan ikke leveres

Δ = Oppgradert i annet utstyr/pakke

21

Pris

A3 TFSI e Advanced

A3 TFSI e S line

A3 TFSI e S line
Competition

S3 Sportback

Utstyrspakker

21.820,-

l

l

x

x

21.350,-

x

x

l

x

22
WQS

S line interiørpakke
• Sportsseter foran med manuell regulering av setehøyde, seteavstand, setevinkel, seteryggvinkel og beltehøyde samt
optisk integrerte hodestøtter på forsetene og kraftige setevanger
• Kombinasjon av Puls stoﬀ / mono.pur 550 kunstskinn med setemidtparti på forsetene og på de ytre sitteplassene
i baksetet i sort/sølv Puls stoﬀ og setevanger, hodestøtter, midtre sitteplass i baksetet og midtarmlene foran
i sort mono.pur 550 kunstskinn. Med kontrastsømmer og S-logo på forseteryggene
• Dørarmlener foran og bak i kunstskinn med kontrastsømmer tilpasset interiørfargen både på dørarmlenene
og instrumentpanelet
• Dekor i Spektrum mørk aluminium på innsatsene i instrumentpanelet. Kontrastoverﬂater på instrumentpanelet
og midtkonsollen i platinagrå lakk med silkeﬁnish
• Innstegslister med aluminiumsfelt foran, med lys og S-logo
• Taktrekk i sort stoﬀ
• Midtarmlenet foran har justerbar vinkel og kan skyves i lengderetningen
• Gulvmatter foran og bak i sort velur med kontrastsømmer som matcher interiørfargen

l = Ekstrautstyr

= Standard

X = Kan ikke leveres

Δ = Oppgradert i annet utstyr/pakke

S3 Sportback

A3 TFSI e S line
Competition

A3 TFSI e S line

Pris

A3 TFSI e Advanced

Lys

23
Lys- og regnsensor

Inkluderer coming home-/leaving home-funksjon.

Lyktespyleranlegg

Lyktespyleranlegget gir mer lys mot veien, særlig i dårlig vær. Rengjøringen skjer med vann og høyt trykk og
sikrer konstant godt lys og optimal sikt.

8X8

3.900,–

l

l

l

Fjernlysassistent

Fjernlysassistenten overtar oppgaven med å slå på og av fjernlyset ved kjøring i mørket.

8G1

1.530,–

l

l

l

l

10.700,–

l

l

l

l

LED-hovedlykter og LED kombinasjonsbaklykter
med dynamiske blinklys bak

PX2
LED-hovedlyktene lyser opp veibanen med lys som ligner dagslys. De har lavt energiforbruk, lang levetid og gjør deg godt
synlig for andre traﬁkanter. En fordel med bremselys i LED-teknologi er raskere aktivering, noe som fører til en tidligere
oppfatning fra andre bilister i traﬁkken. I tillegg til disse funksjonene imponerer LED-baklyset med karakteristisk
dynamisk og tydelig merkbart forløp for blinklyset.

Matrix LED-hovedlykter med dynamiske blinklys bak
Inkludert lyktespylere

PXC
Matrix-LED-frontlyktene har en ekstra adaptiv lysfordeling og en attraktiv, lett gjenkjennelig design.
Audi Matrix LED-teknologi med høy oppløsning sikrer presis opplysning av veibanen, uten at møtende og forankjørende
traﬁkk blendes. Når kamerasystemet registrerer andre kjøretøyer, avblendes kun området som dekker det registrerte
kjøretøyet. Fjernlyset er fremdeles aktivt i de andre segmentene. Vekslingen mellom ulike lysfordelinger og regulering
ved møtende traﬁkk vises som dynamiske prosesser i hovedlyktene. Bedre belysning av veibanen øker sikkerheten og
komforten ved kjøring i mørket.

Matrix LED-hovedlykter med dynamisk blinklys har følgende funksjoner:
► Dynamisk blinklys
► Visuelt oppgraderte kjørelys med modellavhengig kjørelyssignatur i et innovativt pikselfelt under lykten
► Nærlys
► Fjernlys
► Sidemarkeringslys
► Adaptive lys (gir ekstra lys til siden i avkjøringer)
► Allværslys (reduserer egenblending ved dårlig sikt)
► Manøvreringslys (lyser opp manøvreringsområdet på siden foran ved rygging)
► Motorveilys (lengre rekkevidde ved høy hastighet)
► Dynamisk lyshøyderegulering
► Dynamiske adaptive lys
► Coming home-/Leaving home-funksjon med dynamiske lyseﬀekter

A3 TFSI e S line

A3 TFSI e S line
Competition

2.460,–

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

S3 Sportback

Pris

A3 TFSI e Advanced

Speil og taksystemer
24
Innvendig speil, automatisk avblendbart, uten ramme

4L6

Sidespeil, elektrisk justerbare og oppvarmbare

Med integrert LED-blinklys, konvekst, plant eller asfærisk speilglass.

6XN

Sidespeil, elektrisk justerbare, oppvarmbare og
innfellbare, automatisk avblending på begge sider

Med integrert LED-blinklys, konvekst, plant eller asfærisk speilglass. Ved hjelp av kantsteinautomatikken vippes
sidespeilet på passasjersiden nedover når du rygger, slik at du kan se fortauskanten.

6XI

5.050,–

Sidespeil i bilens farge

6FA

Uten tillegg i pris

Sidespeil i aluminium look

6FC

Sidespeil i sort farge

6FJ

Sidespeil i karbon

6FQ

l = Ekstrautstyr

= Standard

X = Kan ikke leveres

Δ = Oppgradert i annet utstyr/pakke

x

x

1.610,–

l

l

9.630,–

l

l

x
l
l

l

A3 TFSI e S line

A3 TFSI e S line
Competition

3S1

4.590,–

l

l

x

l

3S2

3.520,–

l

l

l

l

3F8

16.820,–

l

l

l

l

S3 Sportback

Pris

A3 TFSI e Advanced

Speil og taksystemer
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Takreling blank
Takrelingen er en forutsetning for montering av takstativ, takbokser ol. som kan kjøpes fra Audi originalt tilbehør.
Tverrstenger er ikke inkludert i leveringsomfanget.
Kan ikke kombineres med panoramasoltak.

Takreling sort
Takrelingen er en forutsetning for montering av takstativ, takbokser ol. som kan kjøpes fra Audi originalt tilbehør.
Tverrstenger er ikke inkludert i leveringsomfanget.
Kan ikke kombineres med panoramasoltak.

Panoramasoltak
•
•
•
•
•

Glasstak som gir gode lysforhold i kupéen
Glasselementet åpnes og lukkes elektrisk
Tonet glass
Med elektrisk justerbar og lystett rullegardin
komfortåpning og -lukking utenfra med fjernkontrollnøkkelen

Panoramasoltaket sørger for behagelige og gode lysforhold i kupeen, og eﬀektiv lufting gir bedre inneklima.
En integrert vindavviser reduserer vindstøy når taket er åpent.
Kan ikke kombineres med hengerfeste.

A3 TFSI e Advanced

A3 TFSI e S line

A3 TFSI e S line
Competition

S3 Sportback

Låsesystemer

PG2

6.580,–

l

l

l

l

4K5

6.580,–

l

l

l

l

2F1

1.530,–

l

l

l

l

Pris
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Låser og låser opp dører, bakluke og ladekobling
Motoren startes og stanses med start-stopptasten
Med komfortlukking/-åpning av vinduene

Fjernkontrollnøkkel

•
•
•

Tyverialarm

Tyverialarmen overvåker dørene, panseret og bagasjeromslokket. SAFE-funksjonen* er koblet sammen med dørlåsene og
forhindrer at dørene åpnes med den innvendige døråpneren når bilen er låst med bilnøkkelen (tilgjengelighet avhenger av
land). Tyverialarmen har også:
► Kupéovervåkning (kan kobles ut) med ultralydsensor
► Borttauingsbeskyttelse med sensorer som registrerer forsøk på borttauing, heving og senking av bilen
► Batteristøttet signalhorn mot manipulering av ledningene
* SAFE-funksjonen kan bare aktiveres via tyverialarmen med en landsspesiﬁkk kode. SAFE-funksjonen alene er ikke ekstrautstyr og kan ikke leveres separat.

Advanced key

Advanced key lar deg låse opp bilen og starte motoren uten at du trenger å bruke bilnøkkelen aktivt. Med det elektroniske
adgangs- og starttillatelsessystemet kan du åpne dørene og bakluken ved hjelp av trådløs kommunikasjon mellom nøkkelen og bilen, og låse dem igjen via sensorene ved dørhåndtakene. Du trenger bare ha med deg Advanced key. Motoren
startes og stoppes ved hjelp av start-stopp-tasten.
Du kan også låse opp bakluken med en fotbevegelse (sparkebevegelse) bak bilen hvis du har hendene fulle. Hvis bilen har
elektrisk bakluke, kan du også lukke bakluken med en fotbevegelse.
Nøkkelen har ulik over- og underside med komponenter i høyglanset sort og metallinnsatser i aluminiumsﬁnish på siden.
Safelock hindrer at dørene kan åpnes innenfra etter at bilen er låst med bilnøkkelen.

Audi connect nøkkel

Nå fungerer androidtelefonen din også som bilnøkkel! Mobiltelefonen overtar funksjoner som du også kjenner fra
Audi-nøkkelen din: Du åpner og låser bilen og starter motoren ved å legge en kompatibel androidtelefon i universalholderen ved midtarmlenet foran. Audi connect-nøkkelen bruker teknologien nærfeltskommunikasjon (NFC – Near Field
Communication), som er en standard for trådløs overføring. For å åpne eller låse bilen holder du den kompatible
androidtelefonen rett foran dørhåndtaket. Deretter legger du enheten i universalholderen ved midtarmlenet foran
for å starte motoren. Audi connectnøkkelen virker selv om batteriet i smarttelefonen er svakt eller tomt.
Du kan enkelt lage inntil fem digitale bilnøkler til kolleger, venner eller familiemedlemmer i myAudiappen, på smarttelefonen din. Det betyr at du ikke lenger trenger å møte noen personlig for å overlevere bilnøkkelen. Av og til har du
behov for å overlevere bilen raskt, for eksempel til en parkeringstjeneste. Derfor leveres bilen også med et NFCkompatibelt kort i tillegg til Audi connect-nøkkelen på smarttelefonen.
For at du skal kunne bruke tjenesten Audi connectnøkkel må du ha en egnet androidtelefon med NFC teknologi
(Near Field Communication) og en aktivert og bekreftet myAudi Account. Det forutsettes også at du er hovedbruker
av bilen som du vil tildele noen en Audi connect-nøkkel til. myAudi-appen, som du trenger for å tildele og administrere
digitale bilnøkler, får du gratis i appbutikken.
Audi connect-nøkkelen kan brukes gratis i 24 måneder etter at bilen er utlevert, og avtalen kan deretter forlenges
kostnadsfritt i 12 måneder. Utover denne perioden er avtalen avgiftsbelagt.

l = Ekstrautstyr

= Standard

X = Kan ikke leveres

Δ = Oppgradert i annet utstyr/pakke
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Låsesystemer
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Automatisk startsperre

Integrert i motorstyreenheten, automatisk aktivering med nøkkelen.

Elektrisk åpning og lukking av bakluken

Bakluken kan åpnes elektrisk ved å trykke på tasten på bilnøkkelen, i førerdøren eller på softtouch-tasten på bagasjeromshåndtaket. Det er like enkelt å lukke bakluken: Du trenger bare å trykke på tasten på innsiden av bakluken, tasten
i førerdøren eller tasten på bilnøkkelen.

4E6

5.510,–

l

l

l

l

VC2

3.600,–

l

l

l

l

Automatisk lukkehjelp gjør det enklere å lukke bakluken manuelt ved behov. Baklukens åpningsvinkel kan programmeres
for å sikre komfortabel åpning på steder hvor det er lavt under taket.
På biler med Advanced key (ekstrautstyr) kan bakluken låses opp, åpnes og lukkes med en fotbevegelse (sparkebevegelse)
bak bilen.

Garasjeportåpner

Garasjeportåpneren er en integrert programmerbar fjernkontroll for garasjeporter, ytterporter og fjernstyrte sikkerhetssystemer og lysanlegg. Det er totalt åtte lagringsmuligheter som kan programmeres individuelt. Når du nærmer deg
den lagrede posisjonen, vil det på biler med navigasjonssystem vises et varsel for å utløse sendeprosessen. Systemet
settes opp ved hjelp av en brukervennlig programmeringshjelp med informasjon fra instruksjonsboken.
Systemer som ikke er kompatible, kan klargjøres for mottak ved installering av en universalmottaker. Du ﬁnner mer
informasjon og merknader om kompatible sendeenheter hos din Audi-forhandler eller på www.eurohomelink.com.
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Glass
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l

Frontrute med varmedempende glass

• Grønntonet
Uten tillegg i pris for Audi S3.

4GF

Frontrute i akustikglass

Støydempende glass inkludert varmeisolasjon.

4GH

1.530,–

l

l

QL5

5.390,–

l

l

Privacy-glass (ekstra mørke ruter bak)

l
l

Sotet bakrute og sotede sidevinduer bak.

Utvendig utstyr
Forberedelse for tilhengerfeste

Omfatter forberedelse av styreenhetene og tilpasset motorkjøling.
Tilhengerfeste for ettermontering leveres fra Audi originalt tilbehør.
Standard for alle modeller, og ikke tilgjengelig for S3 Sportback.

Tilhengerfeste

1D2
Det avtakbare tilhengerfestet kan raskt gjøres klart til bruk. Tilhengerfestet er utstyrt med en kulestang og et kulehode i
smidd stål. Festet kan tas av og det kan også låses. En 13-polet stikkontakt kan skjules bak støtfangeren når den ikke er i
bruk. Når tilhengerfestet er tatt av, legges det i reservehjulsbrønnen. Tilhengerfestet er utstyrt med tilhengerstabilisator
via elektronisk stabilitetsprogram ESP.

l = Ekstrautstyr

= Standard

X = Kan ikke leveres

Δ = Oppgradert i annet utstyr/pakke

x

1M5

9.630,–

l

l

l

x
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Utvendig utstyr
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Sorte vinduslister

4ZE
l

l

l

l

l

Blanke sidelister

Takramme og vinduslister i eloksert aluminium.

4ZB

Sort optikkpakke

Sorte detaljer på Audi singleframe, sidevinduslistene og speilkapper. Utførelsen avhenger av valgt modell og utstyr.
I kombinasjon med takreling som kan bestilles som ekstrautstyr, leveres også denne i sort.

4ZD

S takkantspoiler

Kan ikke leveres til fargene Brilliantsort (A2) eller Florettsølv metallic (L5).

5J1

2.640,-

l

Karbon takspoiler

Takkantspoiler i ekte karbon.

5J5

25.220,-

x

x

x

l

YKG

30.880,–

x

x

x

l

Karbon pakke eksteriør

3.060,–

7.650,–

x

l

Pakken inneholder:
► Speilkapper i karbon (6FQ)
► Takkantspoiler i karbon (5J5)

Uten ytelse og teknologibetegnelse

2Z7

l

l

l

x

Uten modell, ytelse og teknologibetegnelse

2Z0

l

l

l

l

Dekor på blad og dør i sølv

Dekorfoiler i sølv.

YLC

4.900,–

x

x

x

l

Dekor på blad og dør i matt Daytonagrå

Dekorfoiler i matt Daytonagrå.

YLD

4.900,–

x

x

x

l
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Ratt/betjeningselementer
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Skinnratt i 3-eikers design
med multifunktsjon og girtaster

Sportsrattet overbeviser med sportslig design og ligger godt i hånden. Rattet kan justeres manuelt i høyde og avstand.
Som ekstrautstyr (elektrisk rattstammeinnstilling) tilbys også automatikkfunksjon for enklere inn- og utstigning. For
komfortabel betjening av de mange infotainmentfunksjonene som leveres som standard- og ekstrautstyr, er rattet
utstyrt med ﬂere multifunksjonstaster. Girtastene lar deg skifte gir manuelt.

2PD

Δ

Rattet kan kun leveres til biler med S tronic girkasse.

Skinnratt i 3-eikers design
med multifunktsjon plus og girtaster

Sportsrattet overbeviser med sportslig design og ligger godt i hånden. Rattet kan justeres manuelt i høyde og avstand.
Som ekstrautstyr (elektrisk rattstammeinnstilling) tilbys også automatikkfunksjon for enklere inn- og utstigning. For
komfortabel betjening av de mange infotainmentfunksjonene som leveres som standard- og ekstrautstyr, er rattet
utstyrt med 12 multifunksjonstaster. Girtastene lar deg skifte gir manuelt.

1XX

1.840,-

l

l

l

2PK

3.600,-

l

l

l

X

1.760,-

X

X

X

l

Rattet kan kun leveres til biler med S tronic girkasse.

Sportskonturratt i skinn med multifunksjon
og girtaster, 3-eiker med ﬂat bunn

Sportskonturratt i skinn utstråler kompromissløs dynamikk og sportslighet takket være en mer grepvennlig form og
ﬂat bunn. Rattets høyde og avstand kan justeres manuelt. Rattet kan justeres manuelt i høyde og avstand. Som
ekstrautstyr (elektrisk rattstammeinnstilling) tilbys også automatikkfunksjon for enklere inn- og utstigning. For
komfortabel betjening av de mange infotainmentfunksjonene som leveres som standard- og ekstrautstyr, er rattet
utstyrt med 12 multifunksjonstaster. Girtastene lar deg skifte gir manuelt. Rattet kan kun leveres til biler med S tronic
girkasse og ikke i forbindelse med Nødassistent kombinert med Adaptiv cruise control.

l = Ekstrautstyr

Δ = Oppgradert i annet utstyr/pakke

= Standard

X = Kan ikke leveres
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S tronic girskifter
Bildet viser girskifter for 7-trinns S tronic automatgirkasse.

A3 TFSI e S line

A3 TFSI e S line
Competition

S3 Sportback

Pris

A3 TFSI e Advanced

Klimaanlegg

x

x

x

l

32
9AK

2-soners komfortklimaautomatikk
•
•
•
•

3-soners komfortklimaautomatikk

Separat temperaturfordeling på fører- og passasjersiden
Klimaregulering bak via luftdyser i midtkonsollen bak
Defrosterdyser for frontruten og sidevinduene
Kombinert skadestoﬀ- og ﬁnstøvﬁlter

I tillegg til 2-soners komfortklimaautomatikk:

KH5

4.590,-

• Separat temperaturfordeling for fører og passasjer foran og bak
Parkeringsklimaanlegg

Parkeringsklimaanlegget som følger med som standard, kjøler eller varmer kupeen før du kjører, slik at du kan glede deg
over en behagelig temperatur i bilen når du setter deg inn. Parkeringsklimaanlegget kan programmeres og aktiveres via
MMI eller en app på smarttelefonen. Det kan brukes enten bilen lades eller ikke. Når bilen låses opp med fjernkontrollnøkkelen, kan du samtidig starte klimaanlegget forbigående.
Leveres kun til A3 TFSI e modellene.

l = Ekstrautstyr

= Standard

X = Kan ikke leveres

Δ = Oppgradert i annet utstyr/pakke

x
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Dekorelementer og interiørdetaljer

03
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Interiørlister

Ambientelyspakke

1.380,-

l

l

l

Interiørdetaljer i aluminiumslook.

QJ1

Interiørdekor og lister i platinagrå, silkeeﬀekt.

5MA

Interiørdekor og lister i mørk aluminiumsspektrum.

5TD

3.060,-

l

l

l

Interiørdekor og lister i turboblå.

5MY

2.300,-

l

l

l

x

Interiørdekor og lister i karbon atlasstruktur.

7TN

6.880,-

l

l

l

l

I tillegg til standard innvendig belysning (hvitt lys):

QQ1

3.660,-

l

l

l

x

2.610,-

x

x

x

l

5.360,-

l

l

l

x

4.290,-

x

x

x

l

l

l

l

•
•
•

Ambientebelysning i områder med stoﬀtrekk i for-/bakdørene
Orienteringsbelysning fra de utvendige dørhåndtakene foran/bak
Ambientebelysning i midtkonsollen foran

QQ2

Ambientelyspakke, ﬂere farger
Endret innhold og fargetilpasninger i tillegg til omfanget i ambientelyspakken.
Seks forhåndsdeﬁnerte fargeproﬁler i tillegg til interaktiv og individuell fargeproﬁl. Den interaktive fargeproﬁlen
styres av modusene i Audi drive select. Du kan velge blant 30 farger i den individuelle fargeproﬁlen.
Fargetilpasningen skjer separat for kontur- og ambientebelysningen:
•
•
•
•
•

x

Dørlommer foran/bak, tilpasset farge ▪ konturbelysning i for-/bakdører, tilpasset farge
Ambientebelysning for områder med stoﬀtrekk i for-/bakdørene, tilpasset farge
Ambientebelysning i midtkonsollen foran, tilpasset farge
Konturbelysning i midtkonsollen foran, tilpasset farge
Konturbelysning i instrumentpanelet med lysgraﬁkk og belyst e-tron-emblem, tilpasset farge

Komfortmidtarmlene foran i sort kunstskinn

7HF

2.460,-

Taktrekk i stoﬀ, grå

6NJ

0,-

Taktrekk i stoﬀ, sort

6NQ

3.060,-

l
l

l

l

34
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Annet innvendig utstyr
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12-volts stikkontakt
12-volts stikkontakter (foran og bak).

Oppbevarings- og bagasjeromspakke

QE1
•
•
•
•

Låsbart hanskerom
Nett bakside fremstoler
12 Volts uttak i midtkonsoll foran
Bagasjeromsnett til transport av gjenstander

•
•
•
•

3.060,-

l

l

l

x

x

x

Oppbevaringslomme førerside
Komfort koppholder
12 Volts uttak i bagasjerom
LED lommelykt i bagasjerom

Belyste innstegslister

VT5
Med aluminiumsfelt foran og bak. S logo på lister foran.

Setetrekk og skinninteriør
36
Farge

Sort-sølv (AI)

Sort-blå (AN)

Sort (AC)

Stålgrå (BA)

Pergamentbeige (BB)

Stoﬀ (N7B)

Skinn/kunstskinn
mono.pur 550
kombinasjon (N4F)

Skinn/kunstskinn
mono.pur 550
kombinasjon (N4F)

Skinn/kunstskinn
mono.pur 550
kombinasjon (N4F)

Stoﬀ
Dynamik (N5B)

Skinn/kunstskinn
mono.pur 550
kombinasjon (N4F)

Skinn/kunstskinn
mono.pur 550
kombinasjon (N4F)

Skinn/kunstskinn
mono.pur 550
kombinasjon (N4F)

Normalsete

Seter

Stoﬀ (N7B)

Stoﬀ Index (N5G)
Sportssete

Stoﬀ
Dynamik (N5B)

Sittepute

sort-sølv

sort-blå

sort

stålgrå

pergamentbeige

sort

sort

sort

stålgrå

pergamentbeige

-

-

-

-

-

Instrumentpanel - øvre del

sort

sort

sort

sort

sort

Instrumentpanel - nedre del

sort

sort

sort

sort

sort

Interiørteppe

sort

sort

sort

sort

sort

stålgrå

stålgrå

stålgrå

stålgrå

stålgrå

Utførelse-/
interiørfarge

Sidevanger
Kontrastsøm

Taktrekk

l = Ekstrautstyr

= Standard

X = Kan ikke leveres

Δ = Oppgradert i annet utstyr/pakke

Setetrekk og skinninteriør S line
37
41
Farge

Sort (EI)

Utførelse-/
interiørfarge

Seter

Sportssete

Stålgrå (AT)
Stoﬀ Puls/kunstskinn
mono.pur 550kombinasjon med
S line preg
(N2Y)

Skinn/kunstskinn
mono.pur 550kombinasjon med
S line preg
(N4L)

Skinn/kunstskinn
mono.pur 550kombinasjon med
S line preg
(N4L)

Mikrofaser Dinamica/
kunstskinn mono.pur
550-kombinasjon
med S line preg
(N5J)

Mikrofaser Dinamica/
kunstskinn mono.pur
550-kombinasjon
med S line preg
(N5J)

Skinn Feinnappa med
S line preg
(N4X)

Skinn Feinnappa med
S line preg
(N4X)

Sittepute

sort

stålgrå

Sidevanger

sort

stålgrå

ﬁltgrå

antrasitt

Instrumentpanel - øvre del

sort

sort

Instrumentpanel - nedre del

sort

sort

Interiørteppe

sort

sort

sort

sort

Kontrastsøm

Taktrekk

Setetrekk og skinninteriør S3
38
Farge

Sort (EI) / Sort (EX)

Utførelse-/
interiørfarge

Seter

Sportssete

Stålgrå (ET) / Stålgrå (EY)

Stoﬀ Puls/kunstskinn
mono.pur 550kombinasjon med
S line preg
(N2Y)

Sort (AR) / Sort (FT)
Stoﬀ Puls/kunstskinn
mono.pur 550kombinasjon med
S line preg
(N2Y)

Skinn/kunstskinn
mono.pur 550kombinasjon med
S line preg
(N4L)

Skinn/kunstskinn
mono.pur 550kombinasjon med
S line preg
(N4L)

Mikrofaser Dinamica/
kunstskinn mono.pur
550-kombinasjon
med S line preg
(N5J)

Mikrofaser Dinamica/
kunstskinn mono.pur
550-kombinasjon
med S line preg
(N5J)

Skinn Feinnappa med
S line preg
(N4X)

Skinn Feinnappa med
S line preg
(N4X)

Skinn Feinnappa med
S line preg
(N4X)

Sittepute

sort

stålgrå

sort

Sidevanger

sort

stålgrå

sort

ﬁltgrå

antrasitt

expressrød

Instrumentpanel - øvre del

sort

sort

sort

Instrumentpanel - nedre del

sort

sort

sort

Interiørteppe

sort

sort

sort

sort (EI)/ stålgrå (EX)

sort (ET)/ stålgrå (EY)

sort (AR)/ stålgrå (FT)

Kontrastsøm

Taktrekk
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41
x

x

x

x

Stoﬀ “Index” for normalseter

For normalsete foran:
• Setemidtpartier i sort/sølv eller Sort/blå Index stoﬀ
• Sidevanger, hodestøtter, midtarmlene foran og dørkledninger i sort stoﬀ

N5G

Stoﬀ “Debut” for normalseter

For normalsete foran:
• Setemidtpartier i sort/sølv eller Sort/blå Debut stoﬀ
• Sidevanger, hodestøtter, midtarmlene foran og dørkledninger i sort stoﬀ

N7B

1.100,–

l

l

Stoﬀ “Dynamikk” for sportsseter

For sportssete foran:
• Setemidtpartier i sort/sølv eller Sort/blå Debut stoﬀ
• Sidevanger, hodestøtter, midtarmlene foran og dørkledninger i sort stoﬀ

NSB

Uten
tillegg i
pris

l

l

Stoﬀ “Puls”/kunstskinn S line

For sportssete foran:
• Setemidtpartier i sort stoﬀ
• Sidevanger, hodestøtter, midtarmlene foran og dørkledninger i sort kunstskinn
• Med fjellgrå kontrastsømmer
Kun mulig for Audi S3 eller i kombinasjon med S line interiørpakke

N2Y

Uten
tillegg i
pris

l

l

l

Skinn/mono.pur 550 kunstskinn

•
•

Setemidtpartier i sort skinn
Setevanger, hodestøtter, midtre sitteplass bak og midtarmlene foran i sort kunstskinn

N4F

14.530,–

l

l

l

l

Skinn/mono.pur 550 kunstskinn S line

•
•

Setemidtparti på forsetene og de ytre sitteplassene i baksetet i sort eller stålgrått skinn med kontrastsøm
Setevanger, hodestøtter, midtre sitteplass i baksetet og midtarmlene foran i sort eller stålgrått mono.pur 550
kunstskinn
Kun mulig for Audi S3 eller i kombinasjon med S line interiørpakke.

N4L

3.830,–

l

l

l

l

Dinamica mikroﬁber/mono.pur 550 kunstskinn S line

•
•

Setemidtparti på forsetene og de ytre sitteplassene bak i sort eller stålgrå Dinamica mikroﬁber
Setevanger, hodestøtter, midtre sitteplass i baksetet og midtarmlene foran (hvis bestilt) i sort eller stålgrått
mono.pur 550 kunstskinn
Kontrastsømmer og rutemønster
Kun mulig for Audi S3 eller i kombinasjon med S line interiørpakke.

N5J

8.410,–

l

l

l

l

Setemidtparti, setevanger og hodestøtter i nappaskinn sort med fjellgrå kontrastsøm eller stålgrå med
antrasittfarget kontrastsøm
Rutemønster
Midtarmlene i kunstskinn mono.pur 550
Kun mulig for Audi S3 eller i kombinasjon med S line interiørpakke.

N4X

19.870,–

l

l

l

l

•

Skinn feinnappa S line

•
•
•

x
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Seter foran
40
Normalseter foran

Med manuell justering av setehøyde og seteavstand, seteryggvinkel, samt høyden på hodestøtte og belte.

Q1A

Sportsseter foran

Med manuell justering av setehøyde og seteavstand, setevinkel, ryggvinkel, høyden på hodestøtte og belte.
Med kraftige sidevanger for bedre støtte ved kurvekjøring. Uttrekkbar lårstøtte.

Q1D

x

5.510,-

l

l

x

41

5.890,-

l

l

l

l

S3 Sportback

A3 TFSI e S line

3PB

Pris

A3 TFSI e S line
Competition

A3 TFSI e Advanced

Seter foran
42
Høydejusterbare seter foran

Høyden kan stilles inn manuelt.

Setevarme foran

Varmer opp setets og seteryggens midtparti. I kombinasjon med skinninteriør og sportsseter er det også varme i
sidevangene. Individuell justering i ﬂere trinn for hvert sete.

4A3

Komfortmidtarmlene foran

Kan skyves i lengderetningen og med justerbar helningsvinkel.

6E3

Elektrisk førersete
Elektrisk justering av setehøyde, seteavstand, setevinkel og seteryggvinkel
Passasjerstol justeres manuelt.

Elektriske seter foran

Elektrisk justering av setehøyde, seteavstand, setevinkel og seteryggvinkel for fører- og passasjerstol.

3L5

10.700,-

l

l

l

l

Elektriske seter foran med memory på førersete

Med elektrisk innstilling av setehøyde, avstanden på setet, setevinkel og seteryggvinkel, elektrisk 4-veis korsryggstøtte,
minnefunksjon på førersiden: To lagringsplasser for de elektrisk justerbare forsetene og sidespeilene. Innstillingene
kan lagres og hentes frem med minnetasten i dørkledningen. I tillegg lagres siste seteposisjon automatisk i den
personlige proﬁlen.

PV3

18.350,-

l

l

l

l

Elektrisk korsryggstøtte

Kan stilles inn elektrisk horisontalt og vertikalt.

7P1

4.130,-

l

l

l

l

8I6

6.880,-

l

l

l

l

Elektrisk korsryggstøtte med massasje på førersete
Massasje av muskulaturen ved hjelp av pneumatiske puter. Massasjefunksjonen kan slås på og av med korsryggstøttetasten med integrert direktetast for massasjefunksjonen. Programmene og styrkegradene kan stilles inn i MMI

ISOFIX barnesetefeste på passasjersetet foran

l = Ekstrautstyr

= Standard

X = Kan ikke leveres

Passende barnesete fra Audi originalt tilbehør får du hos din Audi-forhandler.

Δ = Oppgradert i annet utstyr/pakke
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Baksete
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49
Nedfellbar bakseterygg

De ytre sitteplassene er utseendemessig tilpasset forsetene og noe større enn sitteplassen i midten. Tre hodestøtter bak i
L-form som kan justeres manuelt i høyden slik at sikten bakover blir optimal. Tre trepunktsbelter. Bakseteryggen kan deles
i forholdet 40:20:40 eller slås helt ned. Midtarmlenet bak er i én del og nedfellbart, med oppbevaringsrom.

Nedfellbart baksete 40/20/40
ISOFIX barnesetefeste og
Top Tether for baksetet

3NT
ISOFIX på de ytre sitteplassene bak og Top Tether for alle sitteplassene bak.
Passende barnesete fra Audi originalt tilbehør får du hos din Audi-forhandler.

3A5

3.060,-

l

l

l

A3 TFSI e Advanced
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Competition
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Infotainment

9S1

Uten
tillegg i
pris

l

l

l

l

9S8

3.670,-

l

l

l

l

KS4

2.910,-

l

l

l

l

KS1

12.230,-

l

l

l

l
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Kombiinstrument med 10,25-tommers fargeskjerm.

Digitalt instrumentpanel

7J2

Audi virtual cockpit
Innovativt, heldigitalt kombiinstrument på 10,25 tommer for ﬂeksibel og behovsrettet visning av informasjon i henhold til
førerens behov: hastighet/turtall, kartvisning, Audi connect-tjenester, radio-/mediainformasjon osv. Med VIEW-tasten på
multifunksjonsrattet kan du skifte mellom to visninger av instrumentene i forskjellig størrelse. Visningen med små
instrumenter gjør det mulig å vise stor og oversiktlig graﬁkk fra kjørecomputeren og MMI-innhold. Verdiene i kjørecomputeren kan konﬁgureres i turtelleren. Audi virtual cockpit betjenes via multifunksjonsrattet. Visning av navigasjonskartet i terrengmodus og 3D på et 10,25-tommers høyoppløselig, full-HD-fargedisplay. Permanent visning av navigasjonsinformasjon ved speedometeret når veivisningen er aktiv. Inkludert pauseanbefaling.
Kun mulig ved oppgradering av ratt og i kombinasjon med MMI navigasjon plus med MMI touch.

Audi virtual cockpit plus
Innovativt, heldigitalt kombiinstrument på 12,3-tommer som i tillegg til vanlig instrumentvisning også har mulighet for
graﬁske visninger i modusen "e-tron Sport". Audi virtual cockpit plus byr på ﬂeksibel og behovsrettet visning av informasjon
i henhold til førerens behov: hastighet/turtall, kartvisning, Audi connect-tjenester1, radio-/mediainformasjon osv. Med
VIEW-tasten på multifunksjonsrattet kan kunden skifte mellom to visninger av de runde instrumentene i forskjellig
størrelse. Visningen med små instrumenter gjør det mulig å vise stor og oversiktlig graﬁkk fra kjørecomputeren og MMIinnhold. Verdiene i kjørecomputeren kan konﬁgureres i turtelleren. Audi virtual cockpit betjenes via multifunksjonsrattet.
Visning av navigasjonskartet i terrengmodus og 3D på et 12,3-tommers høyoppløselig, full-HD-fargedisplay. Permanent
visning av navigasjonsinformasjon ved speedometeret når veivisningen er aktiv. Inkludert pauseanbefaling.
Personlige proﬁler:
I din personlige proﬁl kan det lagres en rekke innstillinger for f.eks. ergonomi, infotainment og understell. Du kan opprette
inntil seks personlige proﬁler og en gjesteproﬁl i MMI. Den sist aktive proﬁlen tilordnes bilnøkkelen når du går ut av og
låser bilen. Når du låser opp bilen, vises en personlig hilsen i Audi virtual cockpit. Dessuten lastes innstillingene fra den
personlige proﬁlen inn (som er tilordnet bilnøkkelen som er i bruk). Antallet lagrede bilinnstillinger avhenger av valgt
ekstrautstyr. Det lagres innstillinger for infotainment, ergonomi (sete-, speil- og rattstammeposisjon), innvendig
belysning, klima, lyd, førerassistentsystemer, understell, lys og sikt, head-up-display og kombiinstrument.
Forberedelse for Head-up Display
Head-up Display1
Projiserer om ønskelig hastigheten og annen relevant informasjon fra ekstrautstyr, f.eks. assistentsystemer og navigasjon,
og varselmeldinger i førerens synsfelt. Kan justeres i høyden. Visning i ﬂere farger med tydelige kontraster gjør at du kan se
informasjonen uten å ta blikket bort fra veien.

l = Ekstrautstyr

= Standard

X = Kan ikke leveres

Δ = Oppgradert i annet utstyr/pakke

1

Bruk av polariserte solbriller gjør det vanskeligere å se informasjonen på head-up-displayet.
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Infotainment
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18Y

MMI radio plus
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10,1-tommers fargeskjerm (1 540 x 720) inkl. MMI touch
Digitalt kombiinstrument med 10,25-tommers fargeskjerm
2 USB-C innganger med data- og ladefunksjon
Bluetooth-grensesnitt (for håndfrifunksjon og audiostreaming)
Audi sound system med 6 høyttalere og (80 watt)
DAB+ radio
FM-fasediversitet
Hastighetsavhengig volumregulering
WLAN-Hardware

MMI navigasjon plus med MMI touch

7UG

27.360,-

l

l

l

l

Systemet har følgende omfang i tillegg til omfanget i MMI radio plus med MMI touch:
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Navigasjonssystem¹ med visning på høyoppløselig 10,1-tommers fargeskjerm (1540 x 720)
Audi virtual cockpit med 12,3-tommers fargedisplay inkl. visning av navigasjonskart
Online kartoppdatering³: nedlasting av oppdaterte navigasjonsdata
3D-kartvisning med visning av mange severdigheter og bymodeller
Personlig ruteassistanse: når funksjonen er aktivert, overvåker den traﬁkksituasjonen på strekninger du kjører ofte,
f.eks. mellom hjem og arbeid. Hvis det er forsinkelser på mer enn syv minutter på strekningen, tilbyr assistenten å
beregne en alternativ rute
Eﬀektivitetsassistent: Bruker strekningsdata fra navigasjonssystemet og kan sammen med den adaptive cruise controlen
(ekstrautstyr) aktivere og deaktivere frikobling forutseende og eﬀektivt avhengig av situasjonen når cruise control er
aktivert. I tillegg kan du få en haptisk melding (“banking”) fra den aktive gasspedalen om strekninger med redusert
hastighet.
TMC (traﬁkkinformasjon), i kombinasjon med Audi connect traﬁkkinformasjon online³
MMI-søk: fritekstsøk med intelligente forslag til mål mens du taster inn
MMI touch response for rask og intuitiv betjening, f.eks. angivelse av mål ved hjelp av håndskriftgjenkjenning og fri
bevegelse og zooming i kartet
Enkel betjening av infotainment med naturlig språk⁴, ⁵
Detaljert ruteinformasjon: forhåndsvisning av kart, valg av alternative ruter, spesialmål, kjørefeltanbefalinger,
motorveiavkjøringer, veikrysszoom m.m.
Det kan angis inntil ti mellommål
Inneholder hele tjenesteporteføljen i Audi connect navigasjon og infotainment⁶. Dette utstyret kan også bestilles for
ønsket periode (måned eller år) etter at bilen er levert. Bestillingen legges inn via myAudi eller nettbutikken som er
tilgjengelig via bilens MMI.

¹ Navigasjonsdata for støttede land ﬁnnes i det integrerte SSD-minnet. Du får mer informasjon hos din Audi-forhandler. ² Kartversjonen som leveres, kan oppdateres gratis hvert kvartal i maksimalt fem år etter at den monterte infotainmentapparatgenerasjonen går ut av produksjon. Oppdaterte
navigasjonsdata kan lastes ned fra myAudi-portalen på www.audi.com/myaudi og installeres i bilen via SD-kortet. I kombinasjon med Audi connect kan du også laste ned og oppdatere kart direkte i bilen. Det er også mulig å be en Audi-forhandler installere de nye navigasjonsdataene mot
betaling. ³ Audi connect-tjenesten traﬁkkinformasjon online er tilgjengelig for mange land. Du får mer informasjon hos din Audi-forhandler. ⁴ Leveres på utvalgte språk. ⁵ Tilgjengeligheten varierer fra land til land. ⁶ Du ﬁnner informasjon om juridiske bestemmelser og om bruk på side 59.
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Navigasjon, radio
og høyttalersystemer
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6 høyttalere (passive)

Audi sound system

9VD

4.440,-

l

l

l

l

9VS

12.080,-

l

l

l

l

789

770,-

l

l

l

l

10 høyttalere inkludert midthøyttaler og subwoofer, 6-kanals forsterker med totaleﬀekt på 180 watt.

Bang & Olufsen Premium lydsystem med 3D-lyd
Ekstra høyttalere i A-stolpen, mellomtonehøyttalere og Fraunhofer-teknologien Symphoria sørger for 3D-lyd og fyldige
lydopplevelser i forsetene. Du kan få 3D-lyd fra alle lydkilder. Den autentiske 3Dsurroundopplevelsen gir følelsen av å
sitte på første rad i en konsertsal.

To USB-grensesnitt med lade- og datafunksjon for å spille musikk fra en bærbar spiller (USB, smarttelefon1, MP3-spiller)
Passende adapterledninger fra Audi originalt tilbehør får du hos din Audi-forhandler.

Audi music interface

¹ Informasjon om kompatible mobiltelefoner får du hos din Audiforhandler og på www.audi.com/bluetooth.

l = Ekstrautstyr

= Standard

X = Kan ikke leveres

Δ = Oppgradert i annet utstyr/pakke

A3 TFSI e Advanced

A3 TFSI e S line

A3 TFSI e S line
Competition

S3 Sportback

Telefon og kommunikasjon

9ZE

6.120,-

l

l

l

l

IU1

6.120,-

l

l

l

l
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Bluetooth-grensesnitt3

Ved å koble smarttelefonen¹ til bilen ved hjelp av Bluetooth kan du lytte til musikk via systemet i bilen og føre telefonsamtaler. Avhengig av smarttelefonmodell kan du også bruke Bluetooth til å lese e-post og SMS i MMI.

9ZX

Informasjon om kompatible mobiltelefoner får du hos din Audi-forhandler og på www.audi.com/bluetooth.

Audi phone box3

To smarttelefoner kan være koblet til bilen via Bluetooth samtidig. Den ene kan for eksempel brukes til å ringe eller spille
musikk i bilen. Både kontakter og anropslister fra smarttelefonen vises. Utvendig antennemottak og signalforsterkning
betyr at samtalekvaliteten opprettholdes, selv i områder med dårlig dekning.
Avhengig av smarttelefonmodell¹ kan du også bruke Bluetooth til å lese e-post og SMS i MMI. Telefonholderen i
midtarmlenet foran sørger for at telefonen lades og oppbevares trygt under kjøring. Holderen er koblet til bilens
antenne. Det gir bedre mottaks- og samtalekvalitet. I tillegg reduseres strålingen inne i kupeen.
Holderen er 170 x 87 mm. Dermed får også større smarttelefoner plass i den. Ettersom stadig ﬂere mobiltelefoner kan
lades trådløst, er Audi phone box light utstyrt med en funksjon for induktiv lading (Qi-standard) i tillegg til USB-porten.
Ladenivået vises på MMI touch-displayet. Hvis du forlater bilen mens telefonen står i holderen, utløses et varsel i MMI
som minner deg på å ta med telefonen.

Audi smartphone interface4, 5, 6

En kompatibel smarttelefon kobles til bilens USB-port med data- og ladefunksjon. Det er dessuten mulig å opprette trådløs forbindelse til en Apple iPhone med iOS 9 eller nyere. Telefonens innhold vises på det høyoppløselige MMI-displayet og
betjenes med berøringsfunksjonen eller smarttelefonens stemmestyring. Passende adapterledninger fra Audi originalt
tilbehør får du hos din Audi-forhandler. Audi smartphone interface kan brukes sammen med iOS-smarttelefoner (iOS 9
fra iPone 5 eller nyere).

Audi connect nødanrop og service
med Audi connect Remote & Control

Med Audi connect Nødanrop og service er du alltid trygg på reisen. Audi connect-tjenesten Nødanrop og service passer
alltid på, uansett hva som skjer og hvor veien går. Et eksempel: Dersom bilen utsettes for en alvorlig ulykke, utløses et
automatisk nødanrop til Audis nødanropssentral. Bilinformasjonen som overføres automatisk, gjør at hjelpen kan
organiseres raskt. Ved driftsstans og mindre ulykker kan du få umiddelbar hjelp via online veitjeneste og Audi skadeservice.
Bilstyringstjenestene i bilen kobler også bilen til smarttelefonen din. Det betyr at du kan fjernstyre bilfunksjoner enkelt
via myAudi-appen², ³ på smarttelefonen. Pakken inneholder Audi connect-tjenester fra kategoriene:
Nødanrop og service
• Nødanrop
• Online veitjeneste
• Audi skadeservice
• Audi servicetermin online

Bilstyring
• Bilstatusrapport
• Fjernstyring av låsing/opplåsing
• Varsel fra tyverialarm
• Fjernstyring av klimaregulering7

• Kjøredata
• Parkeringsposisjon
• Fjernstyring av lading7

Inkludert lisens på henholdsvis 3 eller 10 år avhengig av funksjon. Utover endt lisensperiode er funksjonene avgiftsbelagt.

¹ Overføring på språket som er stilt inn i MMI. Hvilke språk som er tilgjengelige for nødanrop, avhenger av land. ² Funksjonen må være registrert og aktivert på www.audi.com/myaudi. ³ Avhengig av tilgjengelighet i det enkelte landet. ⁴ Beskrivelsen av myAudi-appen i App Store inneholder
informasjon om kompatible operativsystemer for iOS/Android. Du må først registrere deg på www.audi.com/myaudi. ⁵ Det er ikke mulig å starte motoren uten bruk av bilnøkkelen. ⁶ Leveres bare i kombinasjon med tyverialarm (ekstrautstyr). Bare hvis du har godtatt mottak av push-varsler.
7
Kun for A3 Sportback 40/45 TFSI e.

l = Ekstrautstyr

= Standard

X = Kan ikke leveres

Δ = Oppgradert i annet utstyr/pakke

A3 TFSI e Advanced

A3 TFSI e S line

A3 TFSI e S line
Competition

S3 Sportback

Telefon og kommunikasjon

IT4

0,-

l

l

l

l

IT3

3.370,-

l

l

l

l
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Audi connect Navigasjon & Infotainment

Den ultimate forbindelsen. Audi connect samler alle applikasjoner og utvikling som forbinder nåværende og fremtidige
Audi-modeller med internett, brukeren og infrastrukturen. Med Audi connect kan du for eksempel dra nytte av betydelig
forbedret ruteplanlegging takket være den siste traﬁkkinformasjonen fra internettet. Audi connect skaper infotainment og
underholdningsfunksjoner og hever komforten og moroa i bilen til et nytt nivå. Med Audi connect kan du enkelt hente frem
informasjon om tilgjengelige parkeringsplasser, siste nyheter og gjeldende værmelding for den planlagte navigasjonsdestinasjonen. Med WLAN-hotspot1 kan opptil åtte mobile enheter, som smarttelefoner og nettbrett, kan brukes slik at du
kan hente informasjon og e-post eller surfe på nettet når du sitter i baksetet eller har stanset bilen. Tjenestene leveres via
integrert SIM-kort og ønsket mengde data kan bestilles via my.audi.com eller direkte på audi.cubictelecom.com. Etter den
første bestillingen i nettportalen, kan datapakker enkelt bestilles via MMI i bilen. Dette gjelder også får data til bruk av
tjenester som krever nettbasert mediestrømming.
Audi connect navigasjon og infotainment inkluderer innovative tjenester fra Audi Connect. Tjenestene gjør ikke bare
MMI til et visuelt høydepunkt, men muliggjør for intelligent navigasjon, bedre underholdning under reisen og nyttig
informasjon om området eller reisemålet.
Audi connect navigasjons- og infotainment-pakken inneholder følgende funksjoner:
► Søk etter spesialmål (Point of intrest-POI)
► gateparkering2
► online traﬁkkinformasjon
► fareinformasjon
► værinformasjon
► nyheter på nettet
► WLAN-hotspot1
► myAudi-navigering3
► brukerproﬁler4
Merk: Utstyrsdel i forbindelse med MMI navigasjon plus (7UG).
Inkludert lisens på 3 år. Utover endt lisensperiode er funksjonene avgiftsbelagt.

Audi connect Navigasjon & Infotainment Plus

Audi connect navigasjon og infotainment plus inkluderer alle tjenestene fra Audi connect navigasjon & infotainment samt:
5

► Navigasjon med GoogleTM satellittkart
► Online søk netter navigasjonsdestinasjoner6
► Online stemmestyring7
► Nettradio1
► Hybridradio1
► Utvidet 3D-byvisning
► Online traﬁkkinformasjon plus
Inkludert lisens på 3 år. Utover endt lisensperiode er funksjonene avgiftsbelagt.

¹ Tjenesten krever kjøp av ønsket mengde data via en Audi-partner. 2 Er tilgjengelig i utvalgte byer og gater. 3 Den gjeldende kompatibiliteten til iOS/Android-operativsystemet ﬁnner du under beskrivelse av myAudi-appen i den respektive appbutikken. Forhåndsregistrering på
www.audi.com/myaudi kreves. Aktiv WiFi-tilkobling mellom smarttelefon og Audi MMI kreves for at tjenesten skal få tilgang til kalenderen. 4 Forutsetning: Mobiltelefonen har Bluetooth MAP (Message Access Proﬁle). Du kan få informasjon om kompatible mobiltelefoner fra din Audi-partner eller
på www.audi.com/bluetooth. 5 Google og Google-logoen er registrerte varemerker for Google Inc. 6 Tilgjengelighet avhenger fra land. 7 Tilgjengelig på tysk, engelsk, fransk, italiensk og spansk.
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Assistentsystemer
50
Parkeringshjelpen bak bruker lydsignaler til å varsle om avstanden til et registrert objekt bak bilen. Det gjør det
enklere å foreta ryggemanøvre og rygge inn i parkeringsluker (innenfor systemets begrensninger). Til målingen
brukes ultralydsensorer som er diskré integrert i størfangeren. De aktiveres i revers.

Parkeringssystem bak

Parkeringsassistent

Δ

7X1

7X5

Δ

Δ

5.350,-

l

6.270,-

l

Parkeringsassistenten er til hjelp når du skal parkere og kjøre ut av parkeringsluker. Den bruker ultralydsensorer til å
lete etter egnede parkeringsluker. Den beregner den beste manøveren for å parkere i luker på tvers (forover og bakover) og den beste inn og utkjøringsmanøveren ved lukeparkering på langs. Systemet overtar hele styreprosessen. Du
behøver bare å skifte gir, gi gass og bremse i henhold til anvisningene på skjermen, og å overvåke parkeringsprosessen.
Den visuelle visningen kan vise forventet kjørebane basert rattutslaget og på den måten advare deg om hindringer på
siden. Støtter parkering i ﬂere trinn. Du aktiverer søk etter parkeringsplasser på det nedre displayet når parkeringshjelpen er slått på på det øvre displayet. Dette utstyret kan også bestilles for ønsket periode (måned eller år) etter at
bilen er levert. Bestillingen legges inn via myAudi eller nettbutikken som er tilgjengelig via bilens MMI.

KA2

Ryggekamera
Ryggekameraet viser registreringsområdet bak bilen på MMI touch-displayet. Dynamiske visningselementer, f.eks.
bilens beregnede kjørebane, hjelper deg ved parkering og manøvrering. Ryggekameraet er diskret integrert i
håndtaket på bakluken. Det aktiveres ved å legge inn revers, trykke på en tast i midtkonsollen eller trykke på en
knapp på skjermen (hvis avstandsvisningen vises).

Omgivelseskamera

Fire vidvinkelkameraer registrerer hele området rundt bilen og gjør det mulig med en rekke ulike visninger som gjør det
enklere å manøvrere bilen. Visningene kan styres på det øvre MMI-displayet:
• Via berøringsskjermen kan du trinnløst svinge og zoome visningen av den virtuelle bilen og området rundt den.
• Fugleperspektiv: bildene fra de ﬁre kameraene settes sammen til en visuell visning ovenfra.
• Visning av hjulene foran og bak: gir bedre sikt når du nærmer deg kantstein, for eksempel ved manøvrering.
• Visning fra ryggekameraet: med hjelpeelementer for parkering på tvers samt tilkobling av tilhenger
• Visning fra frontkameraet: med hjelpelinjer som gjør det enklere å manøvrere og viser hindringer foran bilen.
• Panoramavisning foran og bak: nesten 180° visning gjør det enklere å kjøre ut av trange parkeringsluker, gårdsplasser og uoversiktlige kryss. Aktiveres ved å legge inn revers, med en tast i midtkonsollen eller en knapp på det
øvre displayet dersom avstandsvisningen vises.
Merk: Kan kun bestilles sammen med parkeringsassistent.

UH2

Audi Hold Assist

l = Ekstrautstyr

KA6

= Standard

X = Kan ikke leveres

Δ = Oppgradert i annet utstyr/pakke

5.960,-

l

l

l

x

12.230,-

x

x

x

l

1.230,-

l

l

l

l
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Audi pre sense front

Audi pre sense front bruker data fra frontkameraet og beregner sannsynligheten for påkjørsel. Systemet kan – innenfor
sine begrensninger og avhengig av den aktuelle situasjonen og hastigheten – varsle når det er fare for kollisjon og
starte bremsing av bilen. Fotgjengere kan registreres i hastigheter inntil ca. 85 km/t, og biler kan registreres i hastigheter inntil 200 km/t. Hvis systemet oppdager at det er stor risiko for frontkollisjon, advarer det føreren i ﬂere trinn,
både optisk, akustisk og haptisk. Ved behov kan det også iverksette bremsekraftforsterkning eller full nedbremsing for
å redusere hastigheten og om mulig avverge kollisjonen helt. Videre iverksettes tiltak for å beskytte passasjerene: nødsignalanlegget aktiveres, sikkerhetsbeltene strammes forbigående, sittestillingen optimeres, vinduene og panoramasoltaket (hvis bestilt) lukkes.

8J3

3.060,-

l

l

l

l

7Y1

8.110,-

l

l

l

l

79H

8.110,-

l

l

l

Audi pre sense basic

Audi pre sense basic iverksetter (innenfor systemets begrensninger) forebyggende tiltak som beskytter i kritiske kjøresituasjoner, f.eks. ved nødbremsing, bremsing på grunn av fare eller kjøredynamiske grensesituasjoner.
Dette omfatter: sikkerhetsbeltene foran og – i forbindelse med Audi pre sense baksetepakke – på de ytre sitteplassene
bak strammes, sittestillingen optimeres, vinduene og panoramasoltaket (hvis bestilt) lukkes, nødsignalanlegget
aktiveres med høy frekvens for å varsle andre traﬁkanter.

7W1

Lane Assist

Bidrar til å unngå at bilen forlater kjørefeltet utilsiktet (innenfor systemets begrensninger). Hvis systemet er aktivert og
klart til bruk, og hvis føreren ikke har slått på blinklyset, griper kjørefeltvarslingen korrigerende inn i styringen for å
unngå at bilen krysser en registrert veioppmerking. Føreren kan om ønskelig også stille inn at rattet skal vibrere i tillegg.
Fungerer fra ca. 60 km/t til maksimalt 250 km/t.

6I3

Audi side assist

Audi side assist hjelper deg i ulike situasjoner, f.eks. ved bykjøring og kjøring på veier med ﬂere kjørefelt, ved å følge
med på hva som skjer bak bilen. To radarsensorer i hekken registrerer biler som nærmer seg på siden bakfra. Systemet
kan måle og analysere avstanden og hastighetsforskjellen. Hvis det oppstår en kritisk situasjon i forbindelse med
feltskifte, varsler systemet med LED-indikatorer i sidespeilet på den aktuelle siden. Hvis du aktiverer blinklyset og
dermed signaliserer at du vil skifte kjørefelt, samtidig som systemet har registrert en kritisk situasjon, begynner LEDindikatorene i tillegg å blinke. Systemet fungerer i hastigheter fra ca. 15 til 250 km/t og aktiveres i bil-menyen på
MMI touch-displayet.

Feltskiftevarsling med utstigningsvarsel og assistent
for kryssende traﬁkk bak

Feltskiftevarslingen hjelper føreren med å overvåke blindsonen og traﬁkken bak bilen. To ekstra radarsensorer bak på bilen
registrerer kjøretøyer som nærmer seg bakfra på siden eller ﬂyter med traﬁkken, og måler avstanden og hastighetsdiﬀeransen. Hvis en situasjon er kritisk med tanke på feltskifte, vises en advarsel ved hjelp av lysdioder på sidespeilet.
Dersom føreren setter på blinklyset og starter feltskifte i noe som systemet anser som en kritisk situasjon, blinker lysdiodene kraftig ﬂere ganger. I kritiske situasjoner foretar feltskiftevarslingen et korrigerende styreinngrep. Systemet kan
også varsle om kritiske objekter når bilen skal ta en avkjøring (innenfor systemets begrensninger).
Utstigningsvarslingen varsler om en mulig kollisjon med registrert traﬁkk som nærmer seg bakfra når dørene åpnes mens
bilen står i ro. Systemet bruker radarsensorer til å overvåke området bak og på sidene av bilen (innenfor systemets
begrensninger). Det registrerer objekter som beveger seg og nærmer seg bakfra, for eksempel biler. Hvis noen trekker i døråpneren og en traﬁkant som regnes som kritisk nærmer seg, lyser varselet i døren og lysdiodene i sidespeilet på den
aktuelle siden. Samtidig forsinkes åpningen av døren en liten stund.
Assistenten for kryssende traﬁkk bak kan varsle om fare for kollisjon med kryssende traﬁkk som nærmer seg ved
rygging. Varslingen skjer i hastigheter inntil 10 km/t. Systemet bruker radarsensorer til å overvåke området bak og på
sidene av bilen (innenfor systemets begrensninger) mens du rygger. Det registrerer objekter som beveger seg og kommer
nærmere, for eksempel biler. Systemet informerer deg visuelt og kan dessuten varsle med et lydsignal og et rykk med
bremsene hvis det registrerer spesielt kritiske situasjoner ved rygging.
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Cruise controlen hjelper føreren med å holde innstilt hastighet og avstand til kjøretøyet foran (innenfor systemets
begrensninger).

Cruise control

Adaptiv cruise control

8T6

Den adaptive cruise controlen hjelper føreren med å holde innstilt hastighet og avstand til kjøretøyet foran
(innenfor systemets begrensninger). Når systemet registrerer et forankjørende kjøretøy, kan systemet bremse eller
akselerere bilen (innenfor systemets begrensninger). Også i kjøresituasjoner med hyppige stopp og igangkjøringer og
i kø bremser systemet bilen til den står i ro og kan kjøre i gang på nytt avhengig av hvor lenge bilen har stått stille.
Takket være de mange parametrene som tas med i beregningen, gir den adaptive cruise controlen optimal kjørekomfort i hastigheter fra 0 til maks. 200 km/t. Den adaptive cruise controlen bruker en radarsensor montert foran
på bilen, laserskanneren, frontkameraet og ultralydsensorene til å overvåke omgivelsene rundt bilen kontinuerlig.

Nødassistent kombinert med Adaptiv cruise control

Hjelper deg å holde riktig hastighet, holde avstand og holde bilen i kjørefeltet. Den advarer i kritiske situasjoner,
aktiverer beskyttelsestiltak som optimering av sittestilling og utløser nødanrop automatisk.

Kamerabaserte visning av fartsgrenser /
traﬁkkskiltgjenkjenning
Kamerabasert traﬁkkskiltgjenkjenning hjelper føreren ved å vise registrerte traﬁkkskilt (innenfor systemets begrensninger)
som f.eks. fartsgrenser, i kombiinstrumentet. Systemet bruker kamera for å gjenkjenne og vise forbikjøringsforbud og
fartsgrenser, inkludert midlertidige fartsgrenser (f.eks. på motorveier). I tillegg gjenkjenner systemet innenfor systemets
begrensninger start og slutt på motorveier, riksveier, tettsteder samt områder med traﬁkkdempende tiltak, og viser fartsgrensene som gjelder for disse. Innenfor systemets begrensninger vises og vurderes også våte veibaner, hastighetsbegrensninger for bestemte tider av døgnet og ved kjøring med tilhenger i forhold til den aktuelle situasjonen. Dersom et
traﬁkkskilt beﬁnner seg utenfor kameraets synsfelt, brukes navigasjonsdataene i MMI navigasjon til å vise dette. Visningen
fra traﬁkkskiltgjenkjenningen kommer automatisk på displayet til kombiinstrumentet eller Audi virtual cockpit (ekstrautstyr) og kan konﬁgureres med multifunksjonsrattet. Systemet er et rent informasjonssystem. I MMI kan du også aktivere
en traﬁkkskiltbasert varsling som varsler dersom du overskrider fartsgrensen. Dette utstyret kan også bestilles for ønsket
periode (måned eller år) etter at bilen er levert. Bestillingen legges inn via myAudi eller nettbutikken som er tilgjengelig
via bilens MMI.
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Assistensystempakke Navigasjon plus
med MMI touch

Assistentpakken inkluderer følgende assistentsystemer:
► Fjernlysassistent
► Parkeringsassistent med parkeringssystem plus (kun for S3)
► Adaptiv førerassistent
► Nødassistent
► Eﬀektivitetsassistent
► Kamerabasert traﬁkkskiltgjenkjenning
► MMI Navigation plus med MMI touch
► Adaptiv cruise control
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Audi Drive Select

2H6
Kjøreegenskapene til Audi A3 kan endres ved hjelp av ulike moduser. Du kan kjøre mer dynamisk, mer komfortabelt
eller selv velge egenskaper for kjøringen. I modusen eﬃciency sparer du mer energi enn i modusen comfort.

Audi Drive Select inkludert demperregulering

PDE

x

l

► Audi drive select
► S sportsunderstell med demperregulering
Med adaptivt understell kan du selv justere støtdempere elektronisk til forskjellige kjøresituasjoner. Modusene “auto”
og “komfort” velges i Audi drive select. Det adaptive chassiset er 15 mm lavere enn standard for S3.
Bremsekalipere lakkert i rødt med S logo (ECE)

Normalunderstell

1JA

S sportsunderstell

1JE
Progressiv styring gir bedre kjøredynamikk og kjørekomfort (f.eks. på svingete landeveier eller i svinger) og gjør det lettere
å styre (f.eks. ved parkering og manøvrering). Imponerende kjøreegenskaper takket være variabel styring som er avhengig
av rattutslaget, og hastighetsavhengig servostyring. Ulike moduser kan stilles inn via Audi drive select.

Progresiv styring

Bremsekalipere i rødt

Δ
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X

X
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Bremsekalipere lakkert i rødt med S logo (ECE)
Merk: for A3 Sportback 45 TFSI e leveres bremsekaliperene uten S logo.

Bremsekalipere i sort med “S”
l = Ekstrautstyr

= Standard

Bremsekalipere lakkert i sort med S logo (ECE)
X = Kan ikke leveres

Δ = Oppgradert i annet utstyr/pakke
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Deaktiveringsbryter for kollisjonsputer på passasjersiden

4UF

Elektrisk barnesikring

4HS

Sideairbager bak

6C4

Førstehjelpspute og varseltrekant

1T3

Ladekabel med Schuko- og industristøpsel

Lengde på ladekabel: 6 meter med industrikontakt og 6,5 meter med Schukokontakt.

70T

Type 2 / Mode 3 ladekabel.

Lengde på ladekabel: 6 meter.

76C
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Norgesgaranti

Norgesgaranti gjelder i 5 år fra bilens første gangs registreringsdato eller inntil 100.000 kjørte km, avhengig av hva som
først inntreﬀer. Norgesgaranti er gitt på de betingelser som nevnt og det som ellers følger av de nærmere angitte
garantivilkårene. Garantien gjelder uansett ikke ved ulykkeshendelse, feil håndtering av bilen av kunden eller tredjeparter
som kunden har overlatt bilen til, eller andre forhold på kundens side.

EA8

Utvidet garanti

Utvidet garanti gjelder i 5 år fra bilens første gangs registreringsdato eller inntil totalt 150.000 kjørte km, avhengig av hva
som først inntreﬀer. Utvidet garanti er gitt på de betingelser som nevnt og det som ellers følger av de nærmere angitte
garantivilkårene. Garantiene gjelder uansett ikke ved ulykkeshendelse, feil håndtering av bilen av kunden eller tredjeparter
som kunden har overlatt bilen til, eller andre forhold på kundens side.

EA9
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Audi connect

Navigasjon med Google™1 satellittkart
Det svært detaljerte satellittkartet fra Google™1 gjør det enklere orientere seg takket være høyoppløselige ﬂyfoto og satellittbilder.

Traﬁkkinformasjon online
Med traﬁkkinformasjon online får du mer informasjon og kan velge den beste ruten, slik at du kommer raskere frem. Informasjon om traﬁkkﬂyt vises med ulike farger på navigasjonskartet, og informasjonen brukes av den dynamiske veivisningen. Dataene oppdateres kontinuerlig slik at du raskt får beskjed om kødannelse og frie veier. Tjenesten har god dekning av
veinettet, inkludert landeveier og bygater.

Fareinformasjon
Tidlig varsling for økt sikkerhet på veien. Systemet varsler om ulykker, havarier, dårligsikt og glatt vei. Hvis en Audi med denne teknologien registrer en farlig situasjon, rapporterer den
dette til en server, som sender ut en advarsel til alle Audi-fører i biler med denne tjenesten. De potensielle risikoene som er identiﬁsert vises i navigasjonssystemet og i kombiinstrumentet.

Online traﬁkkskiltinformasjon2
I kombinasjon med valgfri kamerabasert traﬁkkskiltgjenkjenning, gjenkjennes fartsgrenevisninger automatisk av kjøretøyets sensorer og brukes til å oppdatere en Audi-server som
oppdaterer kartmaterialet. Traﬁkkskiltene som gjenkjennes av Audi med online traﬁkkinformasjon oppdateres daglig for alle kjøretøy med Audi connect via navigasjonskartet.

Online søk netter navigasjonsdestinasjoner2,3
Via nett har du tilgang til en omfattende database med navigasjonsdestinasjoner. Her kan du også søke ved hjelp av stemmestyring, slik at du slipper å ta øynene fra veien når du kjører.
I tillegg til å søke kun på adresse gir nettsøket relevant informasjon om for eksempel åpningstider og kontaktinformasjon.

Værinformasjon
Hvordan blir været på reisen? Med Audi connect har du full oversikt. Værmeldinger og ekstremværvarsler presenteres på værkartet med lettforståelige symboler.
Se detaljerte timevarsler for de neste to timene, og følg med på nedbørsradaren.

WLAN-Hotspot4
Audi connect lar deg bruke trådløst internett via en WLAN-hotspot i bilen. Opptil åtte mobile enheter, som smarttelefoner og nettbrett, kan brukes slik at du kan hente informasjon og
e-post eller surfe på nettet når du sitter i baksetet eller har stanset bilen. Ønsket mengde data kan bestilles via my.audi.com eller direkte på audi.cubictelecom.com.
Etter den første bestillingen i nettportalen, kan datapakker enkelt bestilles via MMI i bilen.

Nyheter online
Motta viktig informasjon raskt. Kos deg på reisen, samtidig som du får med deg det viktigste. Med Audi connect er du alltid oppdatert, også når du er i farta.
Med nyheter online kan aktuelle meldinger og nyheter fra anerkjente nasjonale og internasjonale nyhetsredaksjoner vises og leses opp direkte i bilen.

¹ Google og Google-logoen er registrerte varemerker for Google Inc. 2 Tilgjengelighet avhenger fra land. 3 Audi connect tjenesten er kun tilgjengelig i forbindelse med Audi connect navigasjon & infotainment plus (tillegsutstyr). 4 Tjenesten krever kjøp av ønsket mengde data via en Audi-partner.
5
Forutsetning: Mobiltelefonen har Bluetooth MAP (Message Access Proﬁle). Du kan få informasjon om kompatible mobiltelefoner fra din Audi-partner eller på www.audi.com/bluetooth. 6 Tilgjengelig på tysk, engelsk, fransk, italiensk og spansk. 7 Er tilgjengelig i utvalgte byer og gater.
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Audi connect
(Fortsettelse)

Brukerproﬁler5
Ved å opprette en brukerproﬁl i bilen kan man lagre et stort antall personlige innstilliger som ergonomi, infotainment eller lyssetting. Ulike brukere (myAudi eller lokale) kan opprettes
eller så kan en gjestebruker velges via MMI. Innstillingene til den siste aktive brukere tilordnes nøkkelen som brukes når tenningen er slått av. Når du setter deg inn i bilen, vises en
personlig hilsen i MMI og de individuelle innstillingene til brukeren som den brukte nøkkelen er tilordnet til, lastes inn. Ved å opprette en bruker med en myAudi konto, kan individuelle
innstilinger for brukerproﬁlen overføres andre Audi-biler med denne tjenesten. Antall kjøretøyinnstillinger som kan lagres er avhengig av valgt ekstrautstyr.

Nettradio4
Funksjonen gir deg tilgang til all verdens nettradioer, slik at du kan spille dem av på radioen i bilen.

Hybridradio4
Radioen veksler automatisk og sømløst mellom klassisk radio via FM-nettet eller DAB og stasjonens nettradio. Dermed er du alltid sikrest best mulig mottakskvalitet.
Det betyr at du alltid kan høre favorittstasjonen din, selv om du forlater stasjonens sendeområde.

Utvidet 3D-byvisning
Den detaljerte 3D-visningen av bygninger gjør det enklere å orientere seg.

Online stemmestyring6
Online sammenligningen av stemmestyring forbedrer gjenkjenningen og kvaliteten på resultatene. Eksempelvis er det mulig å gjenkjenne egennavn slik at når du legger inn en
destinasjon, kan det søkes direkte etter navet på et hotell. Med valgfri stemmeaktivering kan stemmestyringen startes uten å trykke på en knapp, men ved å bruke et nøkkelord;
«Hei Audi». Online stemmestyring muliggjør også diktering av SMS.

Gateparkering7
Gateparkeringsfunksjonen viser sannsynligheten for å ﬁnne en ledig parkeringsplass langs visse gater. Det er også nyttig tilleggsinformasjon som for eksempel priser eller om det er
beboerparkering tilgjengelig. Er kun tilgjengelig i utvalgte byer og gater.

¹ Google og Google-logoen er registrerte varemerker for Google Inc. 2 Tilgjengelighet avhenger fra land. 3 Audi connect tjenesten er kun tilgjengelig i forbindelse med Audi connect navigasjon & infotainment plus (tillegsutstyr). 4 Tjenesten krever kjøp av ønsket mengde data via en Audi-partner.
5
Forutsetning: Mobiltelefonen har Bluetooth MAP (Message Access Proﬁle). Du kan få informasjon om kompatible mobiltelefoner fra din Audi-partner eller på www.audi.com/bluetooth. 6 Tilgjengelig på tysk, engelsk, fransk, italiensk og spansk. 7 Er tilgjengelig i utvalgte byer og gater.
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Juridisk informasjon om Audi connect

Tjenestene fra Audi connect kan bare leveres hvis bilen er utstyrt med navigasjonssystem. Audi connect-tjenestene leveres av AUDI AG / importøren. Dataforbindelsen for Audi connecttjenestene opprettes av en mobiloperatør via bilens SIM-kort. Kostnadene for dataforbindelsen er inkludert i prisen for Audi connect-tjenestene. Unntatt fra dette er dataforbindelsen
for WLAN-hotspot og bruk av tjenestene nettradio, hybridradio og lydstrømming med integrert Amazon Alexa. For WLAN-hotspot og bruk av tjenestene nettradio, hybridradio og lydstrømming med integrert Amazon Alexa opprettes dataforbindelsen også via bilens SIM-kort og et mobilabonnement med datapakke fra Audis leverandør. På https://audi.cubictelecom.com ﬁnner du informasjon om priser og bestilling. Hvilke Audi connect-tjenester som er tilgjengelige, avhenger av land. Tjenestene er normalt tilgjengelige i minst 1 år etter
levering av bilen. Dersom Audi connect-tjenestene er basert på ytelser fra tredjepart, kan det ikke garanteres at de er permanent tilgjengelige, dette går under tredjeparts ansvar. 24 måneder etter levering av bilen forlenges tilgangen til Audi connect-tjenestene i 12 måneder uten ekstra kostnader. Dersom du ikke ønsker en slik forlengelse, ber vi om at du sender informasjon om dette til:
AUDI AG
Kundenbetreuung Deutschland
85045 Ingolstadt
E-post: kundenbetreuung@audi.de
Tlf.: +49 800 28347378423
Avhengig av bilmodell gir Audi connect tilgang til Google-tjenester. Permanent tilgjengelighet kan ikke garanteres, da det det går under tredjeparts ansvar.
Du ﬁnner mer informasjon om Audi connect på www.audi.com/connect og fra din Audi-partner.

Juridisk informasjon om Audi connect nødanrop
og service med Audi connect Remote & Control

Tjenestene leveres via et SIM-kort installert i bilen. Kostnadene for tale- og dataforbindelser er inkludert i prisen for tjenestene. Tjenestene fra Audi kan kun brukes innenfor
dekningsområdet for mobilnettet til mobiloperatøren som er valgt av Audi. Audi connect-tjenestene nødanrop, online veitjeneste, Audi skadeservice og Audi serviceavtale online
er tilgjengelig i ti år etter levering av bilen. Audi connect Remote & Control-tjenstene kan benyttes gratis i tre år fra etter levering av bilen og kan deretter forlenges mot et gebyr.
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Ladeutstyr

Ladestasjon DEFA eRange UNO

DEFAs enkle hjemmelader er Norges mest solgte og har vunnet omfattende tester utført av NAFs søsterorganisasjoner i Tyskland og Østerrike.
Den kan leveres med uttak eller fast Mode 3-kabel, er driftssikker, enkel å bruke og tar liten plass. Uno kan leveres med et MID-godkjent
energimeter som gir nøyaktig måling av strømforbruket. Kan også kombineres med HomeCLU lastbalansering. Tilgjengelig for 230V og 400V
anlegg. Lade eﬀekt fra 3,6kW til 22kW. Integrert jordfeilvern Type A (30mA) og DC-beskyttelse – topp sikkerhet. Prisen inkluderer installasjon
grunnpakke.

Fra
15.950,-

Ladestasjon DEFA eRange DUO

eRange Duo er bygget på samme teknologi som eRange Uno, men har to uttak så du kan lade to biler samtidig. Strømmen fordeles automatisk
likt mellom de ladende bilene. Duo kan leveres med et MID-godkjent energimeter og RFID-leser. Testvinnende teknologi – best på brukervennlighet og driftssikkerhet. Tilgjengelig for 230V og 400V anlegg. Lade eﬀekt fra 7,2kW til 22kW. Integrert jordfeilvern Type A (30mA)
og DC-beskyttelse – topp sikkerhet. Prisen inkluderer installasjon grunnpakke.

Fra
33.750,-

Ladestasjon DEFA eRange IQ

Dette er valget for deg som vil ha alt. eRange IQ gir deg maksimalt med strøm til lading og full kontroll på strømforbruket og tilganger. Ved å
koble IQ til vår nye app CloudCharge kan du blant annet følge med på forbruk, få varsler og styre tilganger via mobilen. Alt-i-ett – mange
muligheter og ledende brukervennlighet. Integrert fulldynamisk lastbalansering – maksimal strøm til lading. Opptil 22kW – ﬂeksibel løsning.
Integrert MID-godkjent energimeter. Integrert RFID-leser. Tilkobling til CloudCharge – full kontroll via mobilen. Integrert jordfeilvern
Type A (30mA) og DC-beskyttelse. Prisen inkluderer installasjon grunnpakke.

Ladestasjon DEFA HomeCLU

homeCLU monteres i sikringsskapet følger med på det totale strømforbruket i det elektriske anlegget og kan fordele all den tilgjengelige
kapasiteten til lading. Dette gjør at man kan lade langt mer eﬀektiv når det ordinære forbruket er lavt, for eksempel på natten. Slik slipper
du å investere i økt strømtilgang til huset eller å reservere mye av strømkapasiteten til lading gjennom en dedikert kurs. Med andre ord har
man fortsatt har tilgang til all kapasiteten når man trenger den til andre formål.

Fra
19.990,-

Fra
5.900,-
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Transport
Takstativ Audi Original
Det ﬂeksible utgangspunktet for praktiske transportløsninger. Audi original lastholder kan utstyres med mange forskjellige løsninger for transport.
Lastesystemer som sykkelstativ, ski- og snøbrettholder, kajakkholder og takboks monteres raskt og enkelt. Lastholderne er utstyrt med lås og er City Crash-testet.

3.690,-

Takstativ Thule Edge Flush Rail

Premium aerodynamisk lastestativ for en utrolig behagelig kjøring og enkel montering av tilbehør. Bygger lavt og kan monteres tett ned mot taket, WindDiﬀuserteknologi sørger for optimal luftstrøm for å redusere støy og luftmotstand for bedre rekkevidde. Øvre T-spor gjør det mulig med rask montering/demontering av
tilbehør. Ferdig sammensatt stang- og festesystem for rask montering på bilen. Låsbart stativ. NB! For biler med soltak: Stativet monteres lavt over taket på bilen,
og det er derfor ikke sikkert at soltaket kan åpnes. Kontroller klaringen før du åpner soltaket.

3.790,-

Sykkelstativ for tak Audi Original

For knirkefri transport av sykkelen din. Sykkelgaﬀelholderen gir komfortabel håndtering og er låsbar. Egnet for sykler med hurtiglås på forhjulet. Audi City-Crash-testet.

Ski- og snowboardholder Audi Original

For rammemontering

1.790,-

For gaﬀelmontering

2.280,-

For 6 par ski eller 4 snøbrett, med uttrekkingsfunksjon. For enkel og sikker transport av ski eller snøbrett på taket.
Den praktiske uttrekksfunksjonen til holderen gjør lastingen enklere. Ski- og snøbrettholderen av aluminium er TÜV-GS-testet.

2.990,-
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Transport

Sykkelstativ til tilhengerfeste Audi Original

Sikrere og mer komfortabel transport av vanlige sykler og elsykler. Det stabile,
praktiske og låsbare sykkelstativet fra Audi for montering på tilhengerfestet gir
plass til sikker transport av 2 vanlige sykler eller elsykler. Sykkelstativet er enkelt
å montere og demontere. Med en egenvekt på bare 14 kg er det svært lett.
Sykkelstativet er enkelt å svinge bort når bagasjerommet skal åpnes. Om
ønskelig kan et utvidelsessett for en 3. sykkel (veil. pris kr 2 390) fås som
tilleggsutstyr.

6.990,-

Tekniske data
Skinneavstand: 220 mm
Maksimal akselavstand: 1250 mm
Hjulskinnebredde: 55 mm
Passer sykler med rammediameter: Inntil 75 mm rundt rør eller 75 x 45 mm ovalt rør
Egenvekt: 14 kg
Maks. last: 60 kg.

Kajakkstativ Audi Original

Takboks Skiguard 830T

Takboks Packline NX Premium

Transporter kajakken din enkelt på taket av din Audi. Kajakkholderen er lett å montere til lastholderen og er et sikkert feste for kajakken din. Den praktiske
vippefunksjonen gir enkel opp- og nedlasting. Holderne som er laget av plast og gummibelegg hindrer at den sklir - for sikker transport. Audi City-Crash-testet.
Innhold: 2x holdere, 2x strammebånd.

2.690,-

Lavtbyggende og aerodynamisk takboks til de aller ﬂeste bilmodeller. Her får du ﬁnt med deg 205 cm lange ski, til og med 210 cm langrennski med litt kreativ
plassering. Takboksen er hengslet i front med åpnemekanismen montert et godt stykke frem i takboksen slik at du enkelt kan laste inn og ut fra begge sider. Låsen sitter
montert bak på venstre side, lett tilgjengelig når du går ut av bilen. Solid gummipakning mellom over- og underdel sørger for god motstand mot vanninntrenging.
830 Touring støpes med gjennomgående kanaler til takstativet som blir tilpasset bilen slik at den blir plassert så optimalt som mulig med tanke på både utseende og
luftmotstand. U-bøylene som fester takboksen til takstativet skrus til for hånd og monteringen er dermed verktøyfri. Boksen leveres med innvendige skiholdere til 6 par
ski. Disse kan enkelt tas ut ved behov. Kan lakkeres i bilens farge mot pristillegg.

13.200,-

NX Premium er en glassﬁberboks fra Packline. Den har et unikt design, tilpasset dagens bilers moderne linjer. Innfesting til gassdemperne er innstøpt, slik at disse ikke
synes utenpå boksen. Nevnes bør også den elegante overgangen mellom lokk og underdel. Trykknapp-åpning på høyre hjørne bak. NX Premium er svært aerodynamisk,
hvilket betyr lavt merforbruk av elektrisitet, samt at den genererer svært lite vindstøy. NX-Premium er, med sine doble sidevegger, svært torsjonsstiv, og fremstår som en
meget robust og stabil takboks. NX-Premium gir mulig montering svært lavt ned mot taket. Tilgjengelig i hvit og svart, kan lakkeres i bilens farge mot pristillegg.

14.750,-

Audi originalt tilbehør
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Beskyttelse

Autoglym Carbon Shield Lakkforsegling

Autoglym Carbon Shield er komplett beskyttelse til hele kjøretøyet. Det legges av sertiﬁserte bilpleiere på lakken, rutene og innvendige tekstiler. Beskyttelsen gir deg et
bekymringsfritt bilhold fra første dag. Veisalt, traﬁkkﬁlm sterke vaskemidler og vanskelige værforhold er bare noen av utfordringene som kan sette spor på kjøretøyet
ditt. Autoglym Carbon Shield beskytter lakken med en sterk barriere mot vanskelig skitt og gjør bilen enklere å holde ren.

4.990,-

Skvettlapper foran Audi Original

Ekstra beskyttelse av din Audi. Slitesterke skvettlapper med lang levetid for beskyttelse mot tilsmussing og steinsprut, samt maksimal beskyttelse mot sølesprut.

2.290,-

Skvettlapper bak Audi Original

Ekstra beskyttelse av din Audi. Slitesterke skvettlapper med lang levetid for beskyttelse mot tilsmussing og steinsprut, samt maksimal beskyttelse mot sølesprut.

2.290,-

Lastekantbeskyttelsesfolie bak Audi Original

Beskytter lastekanten mot riper, skitt og skader. Den skreddersydde lastekantbeskyttelsen av transparent folie forbedrer beskyttelsen av lastekanten ved
innlasting i og utlasting fra bagasjerommet. Den slitesterke beskyttelsesfolien er lysbestandig og ripefast.

1.090,-

Den praktiske bagasjeromsmatten med høy kant beskytter bagasjeromsgulvet mot å bli skittent og vått. Den formstabile plastmatten med høy kant er vanntett.
Strukturen gjør at lasten ikke glir så lett.

1.290,-

Premium-gulvmatter i tekstil passer nøyaktig til gulvmålene i Audi e-tron og er avstemt til interiøret. Gulvmatter i tett, slitesterk velur. Det stålgrå kantbåndet
utgjør en ﬁn kontrast til det sorte kvalitetsmaterialet. Bilmodellens navn i farge understreker den høye kvaliteten. Det slitesterke belegget på undersiden sørger
sammen med festepunktene i gulvet, som er standard, for at mattene ikke forskyver seg.Leveres som komplett sett med matter foran og bak.

990,-

Innvendig tilbehør og beskyttelse

Bagasjerommsmatte Audi Original

Premium tekstilmatter Audi Original

Audi originalt tilbehør
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Barnesikring

1. BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size

Innovativt design for trygge og komfortable reiser. BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size: Denne babybilstolen er det første setet i det populære iZi Modular-konseptet, som består av en baby-bilstol,
en småbarns-bilstol og en ISOﬁx-base som kan brukes med begge disse. BeSafe iZi Go Modular
X1 i-Size passer på den samme ISOﬁx-basen som forgjengeren, og har fått tre nye funksjoner
basert på tilbakemeldinger vi har fått fra foreldre i tillegg til at bilsetet i tar sikkerheten og
komforten til et nytt nivå.

•
•

For barn mellom 40-75 cm
Alder: Fra fødsel til cirka 12 måneder

3.099,-

2. BeSafe iZi Modular X1 i-Size

Innovativt design for trygge og komfortable reiser. BeSafe iZi Modular X1 i-Size: Denne småbarnsbilstolen er det andre setet i det populære iZi Modular-konseptet, som består av en baby-bilstol,
en småbarns-bilstol og en ISOﬁx-base som kan brukes med begge disse. Disse er godkjent i
henhold til den nyeste EU standarden UN R129 (i-Size). Når barnet vokser ut av babysetet,
benyttes neste sete på samme base. Basen kan tilpasses slik at barnet får bedre benplass når
det blir større, slik at barn helt opp til ca ﬁre år (105 cm) kan sitte bakovervendt i dette systemet.

•
•
•
•
•

NB! Denne stolen må kombineres med iZi Modular ISOFIX-base.
Krav til høyde bakovervendt: 61 – 105 cm
Krav til høyde fremovervendt: 88 – 105 cm
Alder: ca 6 mnd- 4 år
Maks. vekt: 18 kg

4.099,-

3. BeSafe iZi Modular ISOﬁx Base

Basen festes enkelt på ISOﬁx festene i bilen. Tydelige indikatorer, både visuelle og med lyd, viser
når basen er korrekt montert. BeSafe iZi Modular i-Size basen tilbyr også justerbar benplass ved
å bruke den justerbare frontbøylen og ISOﬁx armene.

•

Kan brukes både med BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size
og BeSafe iZi Modular i-Size
Rask og enkel montering i bilen
Besafe iZi Modular i-Size basen er godkjent av det nyeste
reglementet for barnebilstoler UN R 129 (i-Size).

2.299,-

4. BeSafe iZi Plus X1

Ingen ISOFIX? Ikke noe problem! iZi Plus X1 monteres med bilens trepunktsbelte, og med den
justerbare benplassen lar den barn sitte bakovervendt lengre, opptil cirka 5 års alder.
Perfekt der man f.eks. har behov for 3 barneseter.

•
•

For barn mellom 0-25 kg
Alder: Cirka 6 måneder til 5 år

5.099,-

5. BeSafe iZi Flex FIX i-Size

Denne beltestolen med høy rygg fra BeSafe er beregnet for barn mellom 100 og 150 cm.
Den kombinerer svært god sikkerhet, optimal komfort og en rekke praktiske løsninger med
en design som gir plass til opptil tre personer i alle aldre på én rad. Monteringen er rask,
enkel og ferdig på en-to-tre.

•
•

For barn mellom 100 og 150 cm
Alder cirka 4–12 år

3.699,-

1
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Serviceavtaler

På tide med service?
Våre serviceteknikere ikke bare spesialister på Audi, de er også
spesialister på Audis avanserte teknologi og innovasjoner.
Bilhold er en nettbasert tjeneste hvor du ﬁnner all informasjon om bilen din.
Velg verksted og bestill service eller verkstedtime på nett.

Audi Serviceavtaler
Et forutsigbart bilhold - uten overraskelser
Når du kjøper eller leaser en Audi kan du inngå en serviceavtale som gir deg fri service i
en bestemt periode. Du velger selv hvilken lengde du ønsker for serviceavtalen.
Fordelen er at du betaler faste avdrag i avtaleperioden og slipper å tenke på kostnader
når bilen skal på service. I tillegg er du sikret at all service gjøres i henhold til
produsentens spesifikasjoner, samt at alle oppgraderinger og oppdateringer er utført til
enhver tid. Siden alle servicer utføres på merkeverksted, har vi full servicehistorikk på
bilen, og du kan dermed garantere serviceprogram for fremtidige eiere.

Priser Audi A3 Sportback TFSI e serviceavtale1

36 mnd.
1

45.000 km.
15.750,-

60.000 km
22.500,-

90.000 km
40.500,-

→
→
→
→
→
→

Vi skreddersyr servicen til din Audi
Vi er alltid online med Audi-fabrikkens fremste eksperter
Audi Mobilitetsgaranti fornyes ved hver utførte Audi Service
All verkstedhistorikk blir lagret
Din Audi forblir en Audi med originale deler
Alt av reparasjon og EU-kontroll

Dette inngår i serviceavtalen
En serviceavtale fra Audi dekker alle kostnader til bilens serviceprogram:
›
›
›
›
›
›
›
›

Inspeksjonsservice og tilleggsarbeider ihht oppsatt serviceprogram fra produsent
Bremsevæskeservice
Oljeskift motor og gir
Oljefilter
Luftfilter
Pollenfilter
Avlesning av lagrede feil i styreenheter
Kontroll av alle sikkerhetsrelaterte komponenter m.m.

Inngår ikke: Drivstoﬀ og daglig vedlikehold som f.eks. vask, polering | Etterfylling av diverse oljer, kjølevæske og spylervæske
mellom serviceintervallene | Dekk og dekkreparasjoner | Skader og slitasje som skyldes unormal bruk, traﬁkkskader, eller
skader pga. naturkatastrofer | Slitedeler (krever en service- og vedlikeholdsavtale)

Priser Audi S3 Sportback serviceavtale1

36 mnd.

45.000 km.
11.250,-

Serviceprogram utføres basert på tid og ubegrenset kilometerstand. Priser for serviceavtale oppgis derfor med tid. Priser er inkludert mva.
Ønsker du serviceavtale for lengere periode? Kontakt din Audi-forhandler for nærmere informasjon/priser.

60.000 km
15.750,-

90.000 km
28.125,-
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Informasjonen om priser, utstyrssomfang, drivstoﬀorbruk og ytelser er det som var gjeldende ved trykking av denne brosjyren.
Avvik fra bildene forbeholdes. Uten ansvar for mulige feil og trykkfeil. Med forbehold om endringer.
Ettertrykk, også delvis, er forbudt uten skriftlig tillatelse fra AUDI AG.
Denne brosjyren er trykket på klorfritt bleket papir.

