Feiten en cijfers: Audi RS Q3 en Audi RS Q3 Sportback

Design
● Compacte power: SUV en CUV van Audi Sport met RS-design
● L/B/H RS Q3: 4,51 m/1,85 m/1,60 m; RS Q3 Sportback 4,51/1,85/1,56 m
● Wielkasten 10 mm verbreed
● Singleframe-grille in hoogglans zwart met 3D honingraatstructuur; lager geplaatst
dan bij de Audi Q3
● 20 en 21 inch lichtmetalen velgen
● RS-dakspoiler en bumper met diffuser achter
● RS uitlaatsysteem met ovalen uitlaatpijpen achter
● LED-koplampen standaard; donkere RS-specifieke matrix-LED koplampen
optioneel
Motor en aandrijflijn
● Legendarische vijfcilinder: 2.5 TFSI met 294 kW/400 pk en 480 Nm met unieke
sound
● 2.5 TFSI al negen jaar op rij ‘International Engine of the Year’
● 0-100 km/u in 4,5 seconden; topsnelheid 250 km/u (280 km/u optioneel)
● 7-traps S tronic-automaat met korte schakeltijden
● quattro permanente vierwielaandrijving
Ophanging
● MacPherson voorwielophanging, multilink ophanging achter
● Rijkarakteristieken aan te passen via Audi drive select
● Nieuwe RS1 en RS2 rijmodi te configureren via MMI touch display, snel
toegankelijk via RS MODE-knop op het stuur
● 10 mm verlaagd RS-sportonderstel; optioneel: RS sportonderstel plus met
Dynamic Chassis Control (DCC)
● Precies en direct: Progressive steering met RS-afstemming
● Nieuw RS ceramic brake system: gekleurde remklauwen en keramische schijven
vóór (380 mm) en inwendig geventileerde stalen remschijven achter (310 mm)
Carrosserie
● Stijf en veilig dankzij hightech staalsoorten
● Gestroomlijnd: Cw-waarde 0,35 (Sportback: 0,37)
● Gewicht: 1.715 kg (Sportback: 1.700 kg)

Interieur, kleuren en materialen
● RS-specifieke sportieve details in combinatie met topcomfort
● RS sportstuur aan de onderzijde afgevlakt, met leer bekleed, nieuwe
schakelpaddles

●
●
●
●

Sportstoelen met RS-embleem. RS sportstoelen met geïntegreerde
hoofdsteunen en stiksels in honingraatdesign optioneel
Kleurrijke accenten: RS design pakket in rood of blauw
Contour/ambient lighting pakket voor fraaie lichteffecten in 30 kleuren
Bagageruimte met een inhoud variërend van 530 tot 1.525 liter (Sportback:
1.400 l)

Bediening, infotainment, assistentie
● 100% digitaal: MMI touch display (8,8 tot 10,1 inch) en Audi virtual cockpit (10,25
inch) met RS-design
● Audi virtual cockpit plus (12,3 inch) met unieke RS-weergave: koppel, vermogen
schakelindicator, bandenspanning, rondetijden, G-krachten en
acceleratiemetingen
● Volledig connected: MMI navigatie plus en Audi connect diensten
● Wi-Fi hotspot voor mobiele apparaten
● (Optioneel) luisterplezier: Bang & Olufsen 3D Premium Sound System met virtual
3D sound
● Vele assistentiesystemen voor veiligheid en comfort zoals adaptive cruise assist
● Audi pre sense basic, Audi pre sense front, parking system plus, zijn evenals
lane departure en lane change warning standaard
Prijzen en beschikbaarheid
● Audi RS Q3: vanaf € 104.470*
● Audi RS Q3 Sportback: vanaf € 105.970*.
● Nu te bestellen, vanaf heden bij de Nederlandse dealers

De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in modellen,
uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn te allen tijde
voorbehouden. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend.
* Alle prijzen vermeld in dit nieuwsbericht zijn, tenzij anders vermeld inclusief BTW en BPM,
kosten rijklaarmaken, recyclingbijdrage en legeskosten. Zie voor verkoopinformatie audi.nl.
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