Audi A3 Sportback
Prislista modellår 2019
Gäller fr.o.m. 16 oktober 2018

Modellpriser
Motor & drivning¹

Växellåda

Version

Förbrukning
l/100 km

CO
g/km

30 TFSI 116 hk

Manuell*

Proline

5,0

114

252.800 kr

35 TFSI 150 hk

Manuell*

Proline

5,3

121

270.200 kr

30 TDI 116 hk

Manuell*

Proline

4,4

114

271.300 kr

Pris

*S tronic automatväxellåda kan väljas till för 20.800 kr
Proline standardutrustning i urval
> Audi sound system (10 högtalare inkl. subwoofer)
> Adaptiv farthållare
> Parkeringssensorer bak
> Automatisk 2-zons klimatanläggning
> Automatiskt avbländningsbar innerbackspegel
> Audi smartphone-gränssnitt

> Bluetooth-gränssnitt
> MMI-radio plus
> Xenon plus-strålkastare
> 16" aluminiumfälgar, 5-ekrad stjärndesign
> Läderklädd multifunktionsratt
> Audi pre sense autobroms

Proline Sport

17.900 kr

Utrustning utöver Proline:
> 17 aluminiumfälgar
> Sportsäten fram
> Sportchassi
> 4-vägs svankstöd för framsätena
> Dekorinlägg aluminium Mistral
> Interiördetaljer i aluminiumlook

> S line-takspoiler
> Luftinsläppsvinge i aluminium-optik
> Instegslister i aluminium
> Audi drive select®
> Kromade avgasutblås

S line black

56.100 kr

Utrustning utöver Proline Sport:
> S line exteriörpaket: Stötfångare,tröskellister

& diffusorinsats i utpräglat sportig design
> S line sportpaket: S line delläderklädsel,
Svart innertak, S line sportchassi,
S line emblem på framskärmarna

> LED-strålkastare & LED-bakljus
> Svart optikpaket
> Metallic-, pärleffekt- eller kristallefektlack
> 18" aluminiumfälgar S-design
> S line sportratt i perforerat läder, avplanad

För fullständig standardutrustning och tekniska data,
besök www.audi.se eller kontakta din Audi-återförsäljare

Populära tillval
Funktion & Komfort

Förvaringspaket

Pris
> Förvaringsnät på baksidan av främre ryggstöden och i
fotutrymmet på passagerarsidan fram
> Förvaringsfack under passagerarsätet och under
baksätet
> 12V-uttag i mittkonsolen bak och i bagageutrymmet
> Multifästen, sidonät, bagagenät och extra LED-lampa i
bagageutrymmet

Takreling

2.200 kr

3.200 kr

Parkeringsvärmare

Fjärrstyrd. Värmer upp kupén och håller rutorna fria från is

15.800 kr

Dragkrok

In- och utfällbar dragkrok

10.900 kr

Komfortnyckel

Nyckellöst lås- och startsystem

5.000 kr

Design & teknologi

Pris

S line selection

> S line-sportpaket
> S line-exteriörpaket
> LED-strålkastare

26.900 kr

Cockpitpaket

> Audi virtual cockpit
> MMI Navigation plus med MMI touch®
> Audi connect med integrerat SIM-kort

21.500 kr

Tonade rutor

Mörktonade från B-stolpen och bakåt

4.900 kr

LED-strålkastare

Inklusive LED-bakljus

12.000 kr

Panoramaglastak

Elektriskt öppnings- och lutningsbart

13.400 kr

Svart optikpaket

Svart dekor runt grillen, sidorutorna och i främre och
bakre stötfångarna

6.100 kr

Bang & Olufsen Sound System

Surroundljud 14 högeffektshögtalare inkl. subwoofer,
total uteffekt 705 W

6.500 kr

För fullständig tillvalsöversikt, besök www.audi.se eller kontakta din Audi-återförsäljare.

Teknisk data, priser och utbud gäller vid trycktillfället och kan variera för olika motoralternativ och versioner.
Aud Sverige förbehåller sig rätten till ändringar i konstruktion och utrustning, samt reserverar sig för eventuella
ändringar och tryckfel. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning.

