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Audi S3 Sedan TFSI 228 kW (310 KM) S tronic

Kolor: niebieski Navarra metalik
Wnętrze: czarne-czarne-szew szary Rock/czarna-czarna/czarna/czarna

ID konfiguracji: 
ABQYRD8M 

Kod modelowy: 8YSS3Y\1\MASGEA3
Ilość samochodów: 1

197 400 PLN
23 180 PLN

0 PLN
2 140 PLN

222 720 PLN

222 720 PLN

222 720 PLN

CENA MODELU
Cena wyposażenia dodatkowego
Cena pakietów wyłączonych z rabatowania
Cena pakietu Audi Extensive
Cena katalogowa

Cena samochodu z VAT

Cena finalna z VAT

Kolor nadwozia Cena

2D2D niebieski Navarra metalik 3 600 PLN
Kolorystyka wnętrza Cena

EI Wnętrze: czarne-czarne-szew szary Rock/czarna-czarna/czarna/czarna 
Materiał: Tapicerka częściowo skórzana - kombinacja mikrofibra Dinamica łączona ze skóra 
Deska rozdzielcza: czarna-czarna 
Podsufitka: czarna 
Wykładzina: czarna 
Siedzenia: czarne-czarne-szew szary Rock

0 PLN

Wyposażenie dodatkowe Cena

PG3 Alarm antywłamaniowy, kluczyk komfortowy z funkcją Safelock 2 220 PLN
PC2 Zaciski hamulców w kolorze czerwonym 1 550 PLN

2PK 3-ramienna, obszyta skórą sportowa kierownica wielofunkcyjna plus z łopatkami zmiany biegów i
spłaszczonym wieńcem

600 PLN

9S9 Audi virtual cockpit plus 2 160 PLN

9VD Audi sound system 1 500 PLN

Rok produkcji: 
Rok modelowy: 2022

71721-001



C2T Obręcze kół ze stopu metali lekkich, Audi Sport 8.0Jx19", 5 - ramienne z podwójnymi ramionami,
polerowane w tonacji antracytowej czerni z oponami 235/35 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

9 440 PLN

EA9 Audi Extensive - Pakiet naprawczy 5 lat / 150 000 km 2 140 PLN
KA2 Kamera cofania * 2 110 PLN

Wyposażenie dodatkowe Cena

Wyposażenie standardowe

9AK 2-strefowa automatyczna klimatyzacja 

1XX 3-ramienna obszyta skórą kierownica wielofunkcyjna plus z łopatkami zmiany biegów
zastąpione przez: 3-ramienna, obszyta skórą sportowa kierownica wielofunkcyjna plus z łopatkami zmiany biegów i spłaszczonym
wieńcem

8RL 6 głośników (pasywnych)
zastąpione przez: Audi sound system

QJ1 Akcenty w tonacji aluminium we wnętrzu 

1T3 Apteczka z trójkątem ostrzegawczym 
4G3 Asystent pokonywania zakrętu ze wspomaganiem wymijania (Turn assist) 
IW3 Audi connect Emergency & Service z Audi connect Remote & Control 
2H6 Audi drive select 

EA3 Audi Extensive - Pakiet naprawczy 3 lata / 90 000 km (w tym pierwsze dwa lata bez limitu przebiegu)
zastąpione przez: Audi Extensive - Pakiet naprawczy 5 lat / 150 000 km

7X1 Audi parking system (tył) 

8J3 Audi pre sense front 
IU2 Brak ASI 
IT6 Brak Audi connect Navigation & Infotainment 
3S0 Brak relingów dachowych 
7UZ Brak systemu nawigacji 
7J2 Cyfrowy zestaw wskaźników

zastąpione przez: Audi virtual cockpit plus

8N6 Czujnik zmierzchowy świateł i czujnik deszczu 

KK3 Czynnik chłodniczy R1234yf 
0TD Dywaniki z przodu i z tyłu 

7F9 Dźwignia zmiany biegów 

UH1 Elektromechaniczny hamulec postojowy 

5TD Element ozdobny o wyglądzie ciemnego aluminium 

3L3 Fotele przednie, z ręczną regulacją 

Q1D Fotele sportowe z przodu 

6A4 Gaśnica 
7B3 Gniazdo 12 V 

1KY Hamulce tarczowe z tyłu 17", zaciski hamulców w kolorze czarnym
zastąpione przez: Zaciski hamulców w kolorze czerwonym

1LC Hamulce tarczowe z tyłu 17", zaciski hamulców w kolorze czarnym "S" (ECE)
zastąpione przez: Zaciski hamulców w kolorze czerwonym

9ZX Interfejs Bluetooth 
3A0 i-Size i top tether na zewnętrznych tylnych siedzeniach. 

Rok produkcji: 
Rok modelowy: 2022
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Kamera współpracująca z systemem ostrzegającym przed opuszczeniem pasa ruchu * 
Kluczyk z pilotem z Safelock
zastąpione przez: Alarm antywłamaniowy, kluczyk komfortowy z funkcją Safelock
Listwy wokół szyb w kolorze czarnym 

Lusterka zewnętrzne, elektrycznie regulowane i ogrzewane 

Lusterko wewnętrzne, przyciemniane 

MMI radio plus 

Moduł danych Europa 
Nakładki na pedały ze stali szlachetnej 

Nakładki na progi z elementami aluminium z przodu, podświetlane, z logo S 

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8.0Jx18", 5 - ramienne, podwójne ramiona w tonacji szarego grafitu z oponami 225/40 R18, 3-letnie 
ubezpieczenie opon w cenie 
zastąpione przez: Obręcze kół ze stopu metali lekkich, Audi Sport 8.0Jx19", 5 - ramienne z podwójnymi ramionami, 
polerowane w tonacji antracytowej czerni z oponami 235/35 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
Obudowy lusterek zewnętrznych w stylistyce aluminium 

Odbiór stacji radiowych, cyfrowy 
Ogranicznik prędkości 
Ogranicznik prędkości (bez tempomatu i bez adaptacyjnego tempomatu) 
Oparcie tylnych siedzeń, dzielone i składane 

Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu (Audi lane assist) 
Oznaczenie modelu i typu silnika 
Oznaczenie S line 
Pakiet dla niepalących 

Pakiet dodatkowych schowków 

Podłokietniki obszytę skórą ekologiczną 

Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym 

Podświetlane lusterko do makijażu 
Poduszki bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z przodu z dezaktywacją poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu 
Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi 
Połączenie alarmowe - kod sterujący 
Progresywny układ kierowniczy 
Przednia szyba ze szkła dźwiękochłonnego 
Przygotowanie do funkcji dynamicznego wyświetlania znaków drogowych 
Przypomnienie o zapięciu pasa bezpieczeństwa z czujnikiem zajęcia siedzenia z tyłu 
quattro 
Reflektory LED 

S3 Limousine 
Start/stop system 
System kontroli hamowania dla pojazdów bez napędu elektrycznego (ESC i elektromechaniczny wzmacniacz siły hamowania) 
Środkowy podłokietnik, przód 

Światła do jazdy dziennej 
Tapicerka częściowo skórzana - kombinacja mikrofibra Dinamica łączona ze skóra 

Wyposażenie standardowe

Rok produkcji: 
Rok modelowy: 2022



QL1 Tylna szyba, tylne szyby drzwi oraz tylne szyby boczne ze szkła przezroczystego 

8VM Tylne światła LED z dynamicznymi kierunkowskazami 

5J4 Tylny spojler w kolorze nadwozia 

8X8 Układ mycia reflektorów 

7K1 Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach 
QI6 Wskaźnik przeglądów serwisowych - 30 000 km lub 2 lata 
QG1 Wydłużenie okresów międzyprzeglądowych 
4H3 Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi tylnych, ręczne 
1JE Zawieszenie sportowe typu S 
2JU Zderzaki S 

1G8 Zestaw naprawczy do kół 
1S3 Zestaw narzędzi samochodowych 

Wyposażenie standardowe

Dane techniczne

Zawieszenie 
Kola: Obręcze kół ze stopu metali lekkich, Audi Sport 8.0Jx19", 5 - ramienne z podwójnymi
ramionami, polerowane w tonacji antracytowej czerni z oponami 235/35 R19. 3-letnie
ubezpieczenie opon w cenie. 
Opony: Tires 235/35 R19 91Y xl 

Pojemność 
Bagażnik: 325 l 
Zbiornik paliwa, ok.: 55 l 

Osiągi 
Maksymalny moment obrotowy: 400 Nm przy obr. 2000 - 5450 1/min Nm przy obr. 
Moc maksymalna,: 228 kW przy obr. 5.450 - 6.500 1/min kW (KM) przy obr. 
Pojemność silnika,: 1984 cm3 

Osiągi 
Prędkość maksymalna: 250 km/h 
Przyspieszenie 0-100 km/h: 4,8 s 

Masa 
Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy:
75/- kg 
Masa własna: 1580 kg 
Dane WLTP 
Zużycie paliwa - cykl niski (l/100km): 11.7 
Zużycie paliwa - cykl średni (l/100km): 8 
Zużycie paliwa - cykl wysoki (l/100km): 6.9 
Zużycie paliwa - cykl bardzo wysoki (l/100km): 7.3 
Zużycie paliwa - cykl mieszany (l/100km): 7.9 
Emisja CO2 – cykl mieszany (g/km): 179 
Zasięg - cykl mieszany (-): - 
Dane NEDC 
Klasa paliwa : - 
Klasa emisji : - 

Od dnia 1 września 2018 r. WLTP w pełni zastąpił nowy europejski cykl jezdny (NEDC), który stanowił dotychczasową procedurę badania zużycia paliwa i emisji CO2. Ze względu na
bardziej realistyczne warunki badania wartości zużycia paliwa i emisji CO2 mierzone na podstawie WLTP są w wielu przypadkach w liczbach bezwzględnych wyższe od wartości 

mierzonych na podstawie NEDC.

Dane na podstawie świadectw homologacji typu.
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