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Audi RS e-tron GT 440 kW (598 KM)

Kolor: szary Daytona perłowy
Wnętrze: czarne-czarne-szew szary Steel/czarna-czarna/czarna/czarna

ID konfiguracji: A8TYJWRN Kod modelowy: F83RH7\2\MASGEA3
Ilość samochodów: 1

696 780 PLN

696 780 PLN

Cena samochodu z VAT

Cena finalna z VAT

Kolor nadwozia Cena

6Y6Y szary Daytona perłowy 5 230 PLN
Kolorystyka wnętrza Cena

KH Wnętrze: czarne-czarne-szew szary Steel/czarna-czarna/czarna/czarna 
Materiał: Kombinacja perforowanej skóry z pikowaniem w romby 
Deska rozdzielcza: czarna-czarna 
Podsufitka: czarna 
Wykładzina: czarna 
Siedzenia: czarne-czarne-szew szary Steel

0 PLN

Wyposażenie dodatkowe Cena

PEG Pakiet stylistyczny RS w kolorze szarym 9 460 PLN

PCY Pakiet systemów wspomagających "plus" 22 200 PLN
PHZ Układ kierowniczy wszystkich kół z tylną osią skrętną 6 920 PLN
44I Obręcze kół ze stopu metali lekkich  9,5J|11,5Jx21",  5 - ramienne, z podwójnymi ramionami Konkav, w

kolorze czarnym z graficznym nadrukiem, z oponami 265/35|305/30 R21
12 450 PLN

4A4 Ogrzewanie przednich i tylnych siedzeń 2 000 PLN

4D5 Wentylacja i funkcja masażu dla przednich siedzeń 3 740 PLN
4ZP Pakiet optyczny Czerń "plus" 1 500 PLN

5MH Aplikacje dekoracyjne z matowego karbonu 5 980 PLN
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6FA Obudowy lusterek w kolorze nadwozia 0 PLN

6I6 Adaptacyjny asystent jazdy z asystentem niebezpieczeństwa 2 740 PLN
9ZE Audi phone box 2 490 PLN
GB1 Wzmocnienie odbioru LTE dla Audi phone box 0 PLN
KS1 Wyświetlacz Head-up 6 970 PLN

N0Q Kombinacja perforowanej skóry z pikowaniem w romby 0 PLN
Q1J Siedzenia sportowe "pro" z przodu 9 960 PLN

QL5 Szyby z dodatkową powłoką zaciemniającą 2 240 PLN

Wyposażenie dodatkowe Cena

Wyposażenie standardowe

5KA 3 siedzenia z tyłu 

4QE 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z przodu, z manualną regulacją wysokości 
KH5 3-strefowa klimatyzacja automatyczna 

1BK adaptive air suspension 
7AL Alarm samochodowy 
5MY Aplikacje dekoracyjne - lakier satynowy srebrny Palladium

zastąpione przez: Aplikacje dekoracyjne z matowego karbonu

1T3 Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odblaskowymi 
IT3 Audi connect Nawigacja & Infotainment 
IW3 Audi connect Wzywanie pomocy & Service z Audi connect Remote & Control 
EA3 Audi Extensive - Pakiet naprawczy 3 lata / 90 000 km (w tym pierwsze dwa lata bez limitu przebiegu) 
7X2 Audi parking system plus

zastąpione przez: Pakiet systemów wspomagających &quot;plus&quot;
6K8 Audi pre sense basic, Audi pre sense front 
IU1 Audi smartphone interface 
9VS Bang & Olufsen Premium Sound System z dźwiękiem 3D 

J9K Bateria wysokonapięciowa 93 kWh (brutto) 
0N1 Bez czterech kół skrętnych

zastąpione przez: Układ kierowniczy wszystkich kół z tylną osią skrętną
4X4 Boczne poduszki powietrzne z przodu i z tyłu oraz system kurtyn powietrznych chroniących głowy 
KM2 Booster 400 V plus 
KK3 Czynnik chłodzący układu klimatyzacji R1234yf 
3FG Dach szklany panoramiczny 

7HA Dolne i górne elementy wnętrza pokryte skórą ekologiczną
zastąpione przez: Pakiet stylistyczny RS w kolorze szarym

JS1 Drugie złącze do ładowania 
0TD Dywaniki z przodu i z tyłu 
QZ7 Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego

zastąpione przez: Układ kierowniczy wszystkich kół z tylną osią skrętną
GM3 e-tron Sport sound 
ES7 Gniazdo do ładowania CCS typ 2 
1LZ Hamulce tarczowe z przodu z powłoką z węglika wolframu i zaciskami hamulców w kolorze czarnym 

2EP Hamulce tarczowe z tyłu z powłoką z węglika wolframu i zaciskami hamulców w kolorze czarnym 
1XP Kierownica sportowa obszyta skórą, 3-ramienna, wielofunkcyjna plus, z ogrzewaniem i przełącznikami zmiany stopnia rekuperacji,

spłaszczona u dołu 

4F2 Kluczyk komfortowy z funkcją odryglowania zamka bagażnika za pomocą gestów, z SAFELOCK 
N7U Kombinacja mikrofibra Dinamica/skóra ekologiczna mono.pur 550

zastąpione przez: Kombinacja perforowanej skóry z pikowaniem w romby
GA2 Komfortowa klimatyzacja postojowa 



7M9 Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach ze wstawkami z aluminium, podświetlane 

6XL Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, oba lusterka automatycznie przyciemniane, z funkcją pamięci
ustawień 

4L6 Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki 

5SL Lusterko zewnętrzne po lewej stronie, asferyczne 
5RU Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera (z większym polem widzenia), konvex 
KB3 Ładowarka pokładowa 11 kW AC (przetwornik ładowania AC/DC) 
7UG MMI Navigation plus z MMI touch 

JE3 Moduł danych Europa 
47K Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9,0J|11,0Jx20", 5 - ramienne, z podwójnymi ramionami Offset, w kolorze szarym Platinum, z

oponami 245/45|285/40 R20
zastąpione przez: Obręcze kół ze stopu metali lekkich  9,5J|11,5Jx21&quot;,  5 - ramienne, z podwójnymi ramionami Konkav, w kolorze
czarnym z graficznym nadrukiem, z oponami 265/35|305/30 R21

6FJ Obudowy lusterek w kolorze czarnym
zastąpione przez: Obudowy lusterek w kolorze nadwozia

4A3 Ogrzewanie przednich siedzeń
zastąpione przez: Ogrzewanie przednich i tylnych siedzeń

C04 Operating permit, alteration 
6H2 Osłona chłodnicy Singleframe w kolorze czarnym z połyskiem 

5XC Osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i pasażera 

2Z8 Oznaczenie modelu według nowego oznakowania mocy 
4ZD Pakiet optyczny Czerń

zastąpione przez: Pakiet optyczny Czerń &quot;plus&quot;

QQ2 Pakiet oświetlenia Ambiente plus 
VF1 Pedały oraz podparcie pod lewą nogę ze stali nierdzewnej 

6NJ Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym 

4UF Poduszka powietrzna dla kierowcy i przedniego pasażera, z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera 
9M3 Pompa ciepła 
4GF Przednia szyba ze szkła z izolacją termiczną i akustyczną 
3L4 Przednie siedzenia z elektryczną regulacją i pamięcią ustawień dla fotela kierowcy 

76H Przewód Mode 3 do ładowania z publicznych stacji 
6A2 Przygotowanie do gaśnicy, prawy przedni fotel 
1X1 quattro 
GH3 quattro z regulowaną blokadą mechanizmu różnicowego tylnej osi 
QV3 Radio cyfrowe 
8IY Reflektory LED z dynamicznymi kierunkowskazami 

8G4 Reflektory Matrix LED z dynamicznymi kierunkowskazami 

2C7 Regulacja kierownicy, elektryczna 

EH1 Samochodowy przewód do ładowania 
VI6 Service indicator 2 years (fix) without km, electric vehicle 
Q2J Siedzenia sportowe "plus" z przodu

zastąpione przez: Siedzenia sportowe &quot;pro&quot; z przodu

9P6 Sygnalizacja zapięcia pasów 
7K3 System kontroli ciśnienia w oponach 

Wyposażenie standardowe



NW1 System ładowania e-tron Charging System Compact 

6I3 System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu
zastąpione przez: Adaptacyjny asystent jazdy z asystentem niebezpieczeństwa

4KC Szyby termoizolacyjne 
1PC Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą 
8VM Światła tylne w technice LED z dynamicznymi kierunkowskazami 

8T6 Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości
zastąpione przez: Pakiet systemów wspomagających &quot;plus&quot;

QL1 Tylna szyba oraz szyby w tylnych drzwiach i tylne szyby boczne bez przyciemnienia
zastąpione przez: Szyby z dodatkową powłoką zaciemniającą

3A1 Uchwyty ISOFIX i i-Size z top tether do fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu 
9JA Wariant dla niepalących 
73Q Wtyczka przemysłowa CEE 32 A / 400 V /6 h / prosta, długi kabel 

70T Wtyk do domowej instalacji elektrycznej typ E/F, do systemu ładowania e-tron 

1G8 Zestaw naprawczy do opon 
9ZX Złącze Bluetooth

zastąpione przez: Audi phone box

Wyposażenie standardowe

Dane techniczne

Zawieszenie 
Kola: Obręcze kół ze stopu metali lekkich  9,5J|11,5Jx21",  5 - ramienne, z podwójnymi
ramionami Konkav, w kolorze czarnym z graficznym nadrukiem, z oponami 265/35|305/30 R21
Opony: Tires 265/35 R21 101Y in front tires 305/30 R21 104Y in rear 

Pojemność 
Bagażnik: 350 l 

Osiągi 
Prędkość maksymalna: 250 km/h 
Przyspieszenie 0-100 km/h: 3,3 s 

Masa 
Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy:
75/- kg 
Masa własna: 2323 kg 

Dane WLTP 
Zużycie energii el. – cykl mieszany (Wh/km): 216 
Emisja CO2 – cykl mieszany (g/km): 0 
Zasięg - cykl mieszany (km): 452.4 

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.




