Audi
RS3

287 800 PLN brutto
4 140 PLN/mc* netto

Lokalizacja: Porsche Kraków (Audi)

Ocena wg Autocentrum:

Zadzwoń: 12 226 08 94
Napisz: piamarket@porscheinterauto.pl

Numer oferty: 18933

INFORMACJE PODSTAWOWE: OSIĄGI:
Pojemność
silnika:
Rodzaj
nadwozia:
Skrzynia
biegów:

2 480 cm3
sedan / limuzyna
automatyczna
dwusprzęgłowa (DCT,
DSG)

Rodzaj
paliwa:
Przebieg:
Rodzaj
napędu:
Liczba
drzwi:
Liczba
miejsc:
Kolor:
Rok produkcji:

benzyna
5 km
4x4 (stały)

Moc:
Prędkość maksymalna
Przyspieszenie
[0-100km/h]:
Średnie spalanie:
Spalanie w mieście:
Spalanie w trasie:

400 KM
250 km/h
4.1 s
8.5 l/100
km
11.3 l/100
km
6.9 l/100
km

WYMIARY:

5
0
czarny
2019

Szerokość:
Wysokość:
Długość:
Rozstaw osi:
Masa własna:
Masa całkowita:

1
1
4
2

802 mm
399 mm
479 mm
631 mm
1 610 kg
2 005 kg

WYPOSAŻENIE:
Aktywne światła odblaskowe w drzwiach

Lusterko po stronie pasażera typu Convex (lusterko zakrzywione, o szerszym kącie
widzenia)

Alarm

Lusterko po stronie psażera, asferyczne

Aplikacje dekoracyjne w optyce 3D Luv szary tytan

Obudowy lusterek bocznych w optyce matowego aluminium

Apteczka i trójkąt ostrzegawczy

Oświetlenie konsoli środkowej

Asystent jazdy w korkach
Asystent parkowania plus - system umożliwiający parkowanie bez udziału kierowcy

Oświetlenie przestrzeni na nogi + podświetlenie klamek zewnętrznych

Audi drive select (zmiana charakterystyki trybu jazdy) - tryby comfort, auto, dynamic,
eﬃciency

Oświetlenie wnętrza z przodu i z tyłu oraz lampki do czytania
Podsuﬁtka tkaninowa, szara

Audi Extensive 3 lata/90 000 km - program serwisowy

Podświetlane uchwyty na napoje

Audi hold assist - wspomaganie ruszania pod górę

Poduszka kolanowa kierowcy

Audi Music Interface - gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych

Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami
powietrznymi

Audi sound system

Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera , przód

Czujnik zmierzchowy świateł z czujnikiem deszczu

Podłokietnik przedni

Dywaniki podłogowe przód i tył

Popielniczka + zapalniczka

Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej

Progresywny układ kierowniczy

Emergency assist

Radio MMI plus

Felgi aluminiowe 19 (5-ramienne) z ogumieniem 235/35

Schowek pod tylną kanapą

Fotele przednie z manualną regulacją wysokości

Siatka mocująca bagaż

Fotele przednie z wsparciem przestrzeni pod udami

Spojler dachowy

Fotele sportowe, przód

Spojler tylny

Funkcja wykrywania pieszych

Śruby zabezpieczające do kół

Gniazdo 12V w bagażniku
Gniazdo 12V w konsoli środkowej z tyłu

Statyczne światła skrętne i światła na złe warunki pogodowe

Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna, skórzana, sportowa z funkcją zmiany biegów,
spłaszczona u dołu

Światła do jazdy dziennej
System Start/Stop

Kierunkowskazy dynamiczne z tyłu (selektywnie zapalające się diody w
kierunkowskazach)

Szyba przednia akustyczna

Kieszeń z siatki w przestrzeni podnóża pasażera

Tapicerka skórzana Feinnappa ze szwem kontrastowym

Szyby termoizolacyjne

Kieszenie w oparciach foteli przednich

Tempomat

Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa

Tylna kanapa składana

Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem

Uchwyty ISOFIX - tył z funkcją Top Tether

Lakier uni
Lampki w zewnętrznych klamkach drzwi oświetlające przestrzeń wokół samochodu
Lampy w technologii LED (diodowe)

Układ hamulcowy RS
Układ zmywania reﬂektorów
Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach

Lampy z automatyczną regulacją zasięgu

Wykończenie wnętrza w aluminium

Listwy progowe z aluminiową wkładką

Zawieszenie sportowe

Lusterka boczne ogrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterko po stronie kierowcy typu Convex (lusterko zakrzywione, o szerszym kącie
widzenia)

Zestaw do naprawy przebitej opony
Zestaw narzędzi z podnośikiem

Lusterko po stronie kierowcy, asferyczne

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Climatronic

Aluminiowe felgi

Tempomat

Czujniki parkowania

Skórzana tapicerka

BEZPIECZEŃSTWO:
Poduszka kolanowa kierowcy
Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi
Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera , przód

*Rata leasingu
Niniejsza informacja oraz kalkulacja dotyczy produktów Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Kalkulacja ma jedynie charakter
poglądowy i szacunkowy, oparta jest na wskazanych powyżej założeniach; zarówno wskazana cena produktu, jak i wyliczona rata leasingowa mogą ulec zmianie. Informacja nie stanowi gwarancji
dostępności produktu. Ostateczne warunki, w tym cenę i wysokość raty leasingowej, określa umowa.
Oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66. § 1 Kodeksu Cywilnego.

