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Audi A3 

Jest tylko jeden kierunek: do przodu.
Jakby to było, gdyby technologia była obsługiwana intuicyjnie? 

Gdyby purystyczny design połączył się z innowacyjną 

funkcjonalnością? Gdyby sportowy charakter i postęp stanowiły 

jedno? 

Odpowiedź na te pytania jest prosta – Audi A3. 

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 88 

i kolejnych.

02  03

Powiększona przewaga. Audi A3. Sportback > 06

Limousine > 16

Highlights > 24

Zachwyca od pierwszego spojrzenia.
Audi S3. Sportback > 42

Limousine > 52

Najważniejsze elementy wyposażenia > 64

Wyposażenie i akcesoria > 68

Dane techniczne > 88

Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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Audi A3.

Powiększona przewaga.
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Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂

podane są na stronie 88 i kolejnej.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 

Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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Przewagę można mierzyć 

w kilometrach. Lub w ideach.
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Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 88.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.

Sportback
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Podstawowa idea: nadać funkcjonalności piękną formę.
Nowoczesny design fascynujący formą. Innowacyjne 

technologie przekładające się na dynamikę i efektywność. 

Wnętrze, które w intrygujący sposób łączy estetykę 

z funkcjonalnością. W Audi A3 Sportback przewaga 

ma wiele wymiarów.

Sprawdź, jak dobre pomysły pozwalają uzyskać jeszcze większą przewagę.
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Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 88.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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Wyraziste i muskularne.
Smukłą sylwetkę Audi A3 Sportback definiuje wyrazista linia 

Tornado wzdłuż krawędzi okien i linia Dynamik powyżej progów. 

Pełne napięcia, plastyczne powierzchnie, na których spotyka się 

światło i cień, sprawiają, że samochód wygląda kompaktowo 

i muskularnie.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 88.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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Dynamiczna linia dachu Audi A3 Sportback podkreśla sportowy charakter. 

Masywny tył nadwozia nadaje mu wyrazistości. Długi rozstaw osi połączony 

z krótkimi zwisami w dolnej części karoserii optycznie wydłuża Audi A3 Sportback, 

akcentując elegancję i dynamikę.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 88.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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Płynne przyspieszenie.
Szybka zmiana biegów jest jeszcze łatwiejsza dzięki opcjonalnej, 

dwusprzęgłowej, 7-stopniowej przekładni S tronic. Teraz prawie bez 

spadku momentu obrotowego. Do tego na życzenie jeszcze więcej 

możliwości zindywidualizowania dynamiki jazdy dzięki Audi drive select 

i Audi magnetic ride.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 88.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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Za nowymi trendami można podążać. 

Lub je definiować.
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Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 89.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.

Limousine
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Nowa definicja limuzyny.
Dynamiczne kontury. Charakterystyczne płaszczyzny. 

Lekkość coupé. Audi A3 Limousine na nowo definiuje 

pojęcie limuzyny – w pełni sportowej, eleganckiej, 

o zdecydowanej stylistyce. Gotowej, by odkrywać świat.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 89.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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Audi A3 Limousine: kompaktowa limuzyna z cechami coupé. 

Szeroka, z precyzyjnie poprowadzonymi liniami. Niski, płynnie 

wykreślony dach sygnalizuje dynamikę. Atletycznie wysunięte 

błotniki z wyraźnie zaznaczonymi nadkolami obejmują duże, 

nawet 19-calowe, opcjonalne obręcze kół ze stopu metali lekkich.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 89.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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Audi A3 

Osłona chłodnicy z podwójnymi listwami podkreślająca sportową stylistykę. 

Aerodynamiczne wloty powietrza. Opcjonalne, w pełni diodowe reflektory 

lub reflektory Matrix LED z dynamicznymi kierunkowskazami, perfekcyjnie 

wkomponowane w sylwetkę. Do tego wyrazista krawędź i dyskretna elegancja 

tylnych świateł.

Audi A3 Limousine: progresywny, sportowy charakter.
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Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 89.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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Audi A3/S3

Technikę można udoskonalić. 

Lub wprowadzić na nowy poziom.
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Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 88 i kolejnej.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.

               Nowe, interesujące 
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Audi A3/S3 > Highlights > Wirtualny kokpit Audi
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Więcej niż dobry widok.
Komplet najważniejszych danych zawsze wyraźnie 

widoczny z pozycji kierowcy dzięki opcjonalnemu, 

w pełni cyfrowemu wirtualnemu kokpitowi Audi. 

Nowy poziom funkcjonalności oraz stylistyki. 

Wszystkie istotne informacje w zasięgu wzroku 

kierowcy. Liczne opcje wyświetlania na 

12,3-calowym ekranie o wysokiej rozdzielczości.

Doskonała widoczność – wirtualny kokpit Audi 

zachwyca ostrym, jasnym i kontrastowym obrazem. 
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Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 88 i kolejnej.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 

Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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Audi A3/S3 > Highlights > Audi smartphone interface / MMI Navigation plus z MMI touch

To dobrze znany świat Twojego 

smartfona w menu MMI 

z opcjonalnym Audi smartphone 

interface¹, ² prezentowany na 

wyświetlaczu MMI o wysokiej 

rozdzielczości. Reagujący bez 

opóźnień dzięki udoskonalonej 

koncepcji obsługi MMI z opcjonalnym 

systemem nawigacji MMI Navigation 

plus z MMI touch. Intuicyjna obsługa 

przy zredukowanej liczbie przycisków, 

szybkie wprowadzenie celu bez 

podmenu. Dotykowe pole 

wprowadzania rozpoznające pismo 

odręczne i gesty. Także dla usługi Audi 

connect³.

W ten sposób przyszłość staje się 

bardziej kompleksowa. I prostsza.
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Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 88 i kolejnej.
¹ Informacje o kompatybilnych modelach telefonów komórkowych dostępne są u Partnerów Audi.  ² Audi nie ma wpływu 
na możliwość wyświetlania poszczególnych aplikacji przy użyciu Audi smartphone interface. Odpowiedzialność za treści i funkcje aplikacji 
ponosi producent danej aplikacji. ³ Informacje prawne i wskazówki dotyczące użytkowania podane są na stronie 93. 
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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Audi A3/S3 > Highlights > Wnętrze
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Każdy detal charakteryzuje wysoka jakość i innowacyjny 

design. Pozioma architektura tablicy rozdzielczej 

podkreśla wielkość wnętrza, aplikacje dekoracyjne 3D¹ 

optycznie otaczają kierowcę. Stylowymi akcentami, 

dostępnymi również jako opcja, są aplikacje dekoracyjne 

ze szczotkowanego, matowego aluminium Design Light 

oraz dysze wentylacji w stylistyce dysz samolotu 

odrzutowego.
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Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 88 i kolejnej. 
¹ Wyposażenie standardowe w połączeniu z A3 design.

Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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Audi A3/S3 > Highlights > Wnętrze
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Wnętrze z tyłu charakteryzuje przestronność i komfortowe siedzenia. 

Tylna kanapa jest dzielona w stosunku 40:60 lub – opcjonalnie – 40:20:40. 

Przy całkowicie złożonej tylnej kanapie pojemność bagażnika¹ 

Audi A3 Sportback wynosi aż 1220 litrów.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 88 i kolejnej. 
¹ Specyfikacje techniczne odnoszą się do samochodu w wersji podstawowej bez uwzględnienia opcji specyficznych dla danego kraju 
i wybranego wyposażenia dodatkowego. 
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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Audi A3/S3 > Highlights > Reflektory Matrix LED
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Nowoczesna technika w nowym świetle.
Reflektory zapewniające jasne i równomierne oświetlenie drogi – wiązka 

światła dynamicznie zmienia się w zależności od sytuacji na drodze. Funkcja 

doświetlania zakrętów i automatyczna, dynamiczna regulacja zasięgu. 

Wszystko dzięki precyzyjnie pojedynczo sterowanym diodom opcjonalnych 

reflektorów Matrix LED. Całości dopełniają dynamiczne kierunkowskazy. 

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 88 i kolejnej.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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Audi A3/S3 > Highlights > Silniki
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Tam, gdzie powstaje przewaga.

Najnowocześniejsze technologie silników Audi umożliwiają 

wyjątkowo dynamiczną, a jednocześnie efektywną jazdę. 

4-cylindrowy silnik TFSI o pojemności 2,0 litra w Audi A3 

rozwija moc 140 kW i zapewnia dynamikę oraz oszczędność 

nawet przy sportowym stylu jazdy. Silnik o mocy 221 kW 

w Audi S3 pozwala na przyspieszenie od 0 do 100 km/h 

w 4,7 sekundy, a jego moment obrotowy 400 Nm gwarantuje 

szybki rozwój mocy przy emisji w cyklu mieszanym 

na poziomie 181 g/km CO₂.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 88 i kolejnej.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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Audi S3 
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Audi S3. 

Zachwyca od pierwszego spojrzenia.
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Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 88 i kolejnych.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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Audi S3 
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Audi 
S3 Sportback
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Przewaga może być celem. 

Lub początkiem.
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Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 88.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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Audi S3 
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Przewaga jako element stały.
Większa siła, bardziej sportowy charakter, więcej przyjemności jazdy – 

przeniesione na drogę przez niezwykły samochód: Audi S3 Sportback. 

Zdecyduj, czy chcesz mieć przewagę jeszcze zanim ruszysz. 

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 88.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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Audi S3 
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Sportowy charakter w czystej postaci.
Obudowy lusterek w tonacji aluminium. 

Audi Singleframe z emblematem S i podwójnymi, 

chromowanymi listwami. W Audi S3 Sportback 

sportowy charakter widoczny jest w każdym 

detalu – np. w nakładkach na progi oraz kształtach 

i liniach przedniego i tylnego zderzaka.
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Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 88.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 

Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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Audi S3 
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Wyrazisty tylny dyfuzor z charakterystycznym 

dla modeli S dwustrumieniowym układem 

wydechowym z dwoma owalnymi końcówkami 

rur wydechowych prawej i lewej strony, 

podkreślającymi optycznie szerokość nadwozia. 

Na życzenie fascynujące dynamiką, 19-calowe 

obręcze ze stopu metali lekkich i wyrazisty spojler 

na krawędzi dachu, dzięki któremu Audi S3 

jeszcze lepiej przylega do drogi.

Czy sportowemu charakterowi potrzebne jest 

coś więcej?

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 88.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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Audi S3 
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Imponujące możliwości.
Wentylowane, 17-calowe hamulce z efektownymi czarnymi lub na życzenie 

czerwonymi zaciskami podkreślają optycznie dynamikę Audi S3 Sportback 

oraz dają absolutną pewność, że zahamujesz bezpiecznie i dynamicznie.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 88.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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Audi S3 

                                                                                                                                                                                                                                            Dynamika może docierać do granic.
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Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 89.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Audi S3
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Lub otwierać nowe perspektywy.
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Limousine
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Limuzyna z czynnikiem „S“.
Mocniejsza. Bardziej sportowa. Fascynująca od pierwszego spojrzenia 

niepowtarzalnym wyglądem, typowym dla modeli S. Tylny dyfuzor 

i dwustrumieniowy układ wydechowy. Owalne końcówki rur 

wydechowych. Wygląd, który budzi oczekiwania i spełnia je w 100%. 

Po prostu – zachwycające Audi S3 Limousine.
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Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 89.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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Audi S3 

Audi S3 Limousine zna tylko jeden kierunek: 

do przodu. Dynamicznie prosto przed siebie.
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Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 89.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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Audi S3 
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S jak stabilność.
Napęd quattro rozdziela siłę napędową na wszystkie cztery koła i gwarantuje 

stabilność toru jazdy oraz doskonałą trakcję. Dodatkowo Audi drive select pozwala 

dopasować charakter samochodu do Twojego stylu jazdy. Pomaga w tym opcjonalny 

system Audi magnetic ride – dla jeszcze dynamiczniejszej, sportowej i komfortowej 

jazdy.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 89.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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Wybitnie sportowa atmosfera, którą możesz poczuć na opcjonalnych fotelach 

sportowych S z przodu, w otoczeniu charakterystycznych dla modeli S elementów. 

Na życzenie sportowa kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą, spłaszczona u dołu 

i aplikacje dekoracyjne z matowego, szczotkowanego aluminium Design Light. 

Dla większego wrażenia – pedały ze szczotkowanej stali nierdzewnej. 

W Audi elegancja może być sportowa lub odwrotnie.
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Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 89.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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Dynamika, którą odbierasz wszystkimi zmysłami – na przykład Audi Singleframe 

ze specyficznymi, chromowanymi, podwójnymi listwami i opcjonalne, nawet 

19-calowe obręcze ze stopu metali lekkich. Charakterystyczne dla modeli S 

i podkreślające ich osiągi.
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Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 89.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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Audi A3 > Wyposażenie > Highlights

                    Bardziej różnorodne. Krótki przegląd możliwości.
Audi A3 – wyjątkowy samochód, fascynujący wysoką jakością i różnorodnością 

wyposażenia. Pozwól się zainspirować.

01 _ System nagłaśniający Bang & Olufsen Sound System 
02 _ Lakier specjalny Audi exclusive pomarańczowy i pakiet optyczny Czerń Titan Audi exclusive
03 _ Składany dach z izolacją akustyczną w kolorze czarnym, szarym lub czerwonym Granat
04 _  Pakiet systemów wspomagających obejmujących następujące systemy: adaptive cruise control (funkcja Stop&Go ze skrzynią S tronic), 

Audi active lane assist, asystent jazdy w korkach i Audi Emergency Assist (tylko S tronic), Audi pre sense front, system rozpoznawania 
znaków drogowych, asystent świateł drogowych i Audi parking system plus

05 _ Audi phone box¹ z funkcją ładowania bezprzewodowego (standard Qi)²

<
<

<
<

02

<
<

<
<

01

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 88 i kolejnej. 
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi. 
¹ Informacje o kompatybilnych modelach telefonów komórkowych dostępne są u Partnerów Audi lub na www.audi.com/bluetooth. ² Informacji o dostępności w danym kraju udzielają Partnerzy Audi.

A3_Det11_2019_01_WLTP.indd   64 25.09.19   11:18

64  65

<
<

<
<

05

<
<

<
<

04

<
<

<
<

03

A3_Det11_2019_01_WLTP.indd   65 06.09.19   13:34



Audi A3 > Wyposażenie > Highlights
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66  6701 _ Pakiet oświetlenia wnętrza
02 _ Komfortowa klimatyzacja automatyczna
03 _  3-ramienna kierownica sportowa, wielofunkcyjna plus, 

spłaszczona u dołu, obszyta skórą
04 _ Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą
05 _ Podświetlane listwy progowe i aplikacje dekoracyjne
06 _ Składane oparcie tylnej kanapy
07 _  Siedzenia sportowe S z przodu, obszyte skórą Feinnappa w kolorze czarnym 

z kontrastowym szwem w kolorze szarym, pikowane

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 88 i kolejnej. 
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.

<
<

<
<

07

<
<

<
<

06

A3_Det11_2019_01_WLTP.indd   67 25.09.19   11:18



Audi A3 > Wyposażenie > A3 sport

                            Bardziej sportowe. A3 sport.
Pokaż sportowe oblicze, wybierając wersję wyposażenia A3 sport z detalami, 

które wyraziście podkreślą temperament Twojego Audi A3 i pozwolą od razu 

dostrzec jego wielkie możliwości.

<
<

<
<

01 | 02

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 88 i kolejnej. 
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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01 _ Wloty powietrza z pionowymi listwami w tonacji aluminium
02 _ 17-calowe, 5-ramienne obręcze ze stopu metali lekkich
03 _ Aplikacje dekoracyjne aluminium Mistral
04 _  Sportowe siedzenia z przodu obszyte tkaniną Rallye
05 _ Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą
06 _ Sportowe zawieszenie i Audi drive select
07 _  Wirtualny kokpit Audi
08 _  Chromowane końcówki rur wydechowych, w zależności od silnika – pojedyncze lub podwójne
09 _ Dyfuzor w tonacji aluminium

<
<

<
<
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Audi A3 > Wyposażenie > Pakiet sportowy S line

<
<

<
<

01 | 02 | 03 | 04 | 05

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 88 i kolejnej. 
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi. 
¹ Prosimy zwrócić uwagę na informacje dotyczące kół na stronie 90.
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70  71Sportowy charakter Audi A3 możesz jeszcze mocniej podkreślić, 

wybierając pakiet sportowy S line.

01 _  Sportowe siedzenia S z przodu, tapicerka S line z opcjonalnej, czarnej skóry Feinnappa z kontrastowym szwem w kolorze szarym, pikowane 
(w połączeniu z pakietem sportowym S line siedzenia sportowe z przodu z tapicerką S line z tkaniny Sequenz/skóry należą do wyposażenia standardowego)

02 _ Aplikacje dekoracyjne ze szczotkowanego, matowego aluminium
03 _ Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym
04 _ Wirtualny kokpit Audi
05 _ Pakiet schowków i wyposażenia bagażnika
06 _ Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta czarną, perforowaną skórą
07 _ Zawieszenie sportowe S line
08 _ Podświetlone listwy progowe w przednich drzwiach z aluminiowymi wstawkami i logo S
09 _ Nakładki na pedały i podparcie pod lewą nogę ze stali nierdzewnej
10 _ Kontrastowy szew w kolorze szarym na siedzeniach, kierownicy, gałce dźwigni zmiany biegów i dywanikach
11 _ 18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich, 5-ramienne, z równoległymi ramionami, częściowo polerowane¹
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<
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Audi A3 > Wyposażenie > Pakiet S line Exterieur

Podkreśl sportowy charakter Twojego Audi A3. 

Pakiet S line Exterieur nada wyrazistym liniom 

jeszcze więcej dynamiki, a wyjątkowe detale 

uwydatnią jego temperament.

                                                              Bardziej wyraziste. Pakiet S line Exterieur. 

01 _ Czarna kratownica wlotów powietrza o strukturze plastra miodu
02 _ Chromowane końcówki rur wydechowych, w zależności od silnika – pojedyncze lub podwójne
03 _ Dyfuzor o strukturze plastra miodu
04 _ Spojler dachowy S line
05 _ Zderzaki i listy na progach o wyrazistej, sportowej stylistyce
06 _ Emblemat S line na przednich błotnikach

<
<

<
<
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<
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Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 88 i kolejnej. 
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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biały Glacier metalik szary Nano metalik czarny Mythos metalik niebieski Ara krystaliczny czerwony Tango metalik żółty Vegas lakier specjalny 
Audi exclusive 
zielony Java metalik

<<<<<
<<<<<<<<<<<<<

<<<<<
<<<<<

A3_Det11_2019_01_WLTP.indd   75 06.09.19   13:34



Audi A3 > Wyposażenie > Obręcze kół

01

19-calowe

02

19-calowe

03

19-calowe

04

17-calowe

<
<

<
<
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76  77Solidne podstawy.
Z obręczami Audi podkreślisz indywidualny styl Twojego Audi A3 – możesz wybrać dokładnie takie, 

które najbardziej odpowiadają Twojemu charakterowi. Niezależnie, które z nich wybierzesz, 

obręcze Audi zadbają o Twoje bezpieczeństwo, ponieważ poddawane są specjalnym testom 

gwarantującym ich wysoką jakość.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 88 i kolejnej.

05

18-calowe

06 07 08

<
<

<
<

01 _ 19-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Audi Sport, z 10 ramionami w kształcie litery Y 02 _ 19-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Audi Sport, z 10 ramionami 
w kształcie litery Y, czarne z połyskiem¹ 03 _ 19-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Audi Sport, 5-ramienne Rotor, w tonacji tytanu, matowe, polerowane¹ 
04 _ 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich, z 5 podwójnymi ramionami 05 _ 18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich, z 5 równoległymi ramionami (stylistyka S), 
częściowo polerowane¹ 06 _ 18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Audi Sport, z 5 ramionami w kształcie trapezoidów, antracytowoczarne z połyskiem, polerowane¹ 
07 _ 18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich, z 5 podwójnymi ramionami w kształcie gwiazdy (stylistyka S), szare, częściowo polerowane¹ 08 _ 19-calowe obręcze ze 
stopu metali lekkich Audi Sport, 5-ramienne Wing, w tonacji tytanu, z połyskiem, polerowane¹ 

Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl 
lub u Partnerów Audi. Informacje o parametrach technicznych opon znajdują się na stronie 90.
¹ Prosimy zwrócić uwagę na informacje dotyczące kół na stronie 90. Więcej obręczy na www.audi.pl

18-calowe
18-calowe 19-calowe
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Audi A3 > Wyposażenie > Siedzenia/tapicerki

tkanina Rallye czarna/niebieska Alcantara Frequenz/

skóra szara Rotor

z kontrastowym szwem

tkanina Sequenz/skóra czarna

z kontrastowym szwem
tkanina Trophy/skóra czarna

z kontrastowym szwem

<
<

<
<

01

<
<

<
<

02
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skóra Milano szaraskóra Feinnappa czarna

z kontrastowym szwem
Alcantara/skóra czarna skóra Feinnappa czarna

pikowana, z kontrastowym szwem 

Najwyższa jakość. 

Tapicerki tkaninowe i skórzane.
W Twoim Audi zasługujesz na najlepsze miejsce. Dlatego zarówno przednie, 

jak i tylne siedzenia oferują równie wysoki komfort podróżowania. 

Gwarantują to starannie dobrane materiały i perfekcyjne wykończenie. 

Niezależnie, jaką tapicerkę wybierzesz dla Twojego Audi, 

każda zapewni wyjątkowy komfort.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 88 i kolejnej.

Więcej tapicerek na www.audi.pl

01 _ Siedzenia sportowe S z przodu obszyte czarną skórą Feinnappa z kontrastowym szwem 

02 _ Siedzenia sportowe z przodu obszyte tkaniną Plenum/skórą czarną/niebieską Kosmos 

z kontrastowym szwem 03 _ Siedzenia standardowe z przodu obszyte tkaniną Regatta 
w kolorze czarnym

Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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Audi A3 > Wyposażenie > Aplikacje dekoracyjne

3D Luv w kolorze tytanowoszarym

aluminium Mistral

<
<

<
< <

<
<

<
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Idealnie dobrane. Aplikacje dekoracyjne.
Ekskluzywny charakter to kwestia stylu. Twojego stylu. Charakter wnętrza Twojego Audi 

możesz dopracować do najmniejszego szczegółu, na przykład zamawiając wysokiej klasy 

aplikacje dekoracyjne Audi. Daj się zafascynować wybranymi materiałami – eleganckimi 

aplikacjami 3D Luv w kolorze tytanowoszarym, aluminium Mistral, Micrometalic 

w kolorze srebrnym, elementami z karbonu lub matowego, szczotkowanego aluminium 

Design Light. Wybierz aplikacje, które najbardziej pasują do Twojego stylu.

Więcej aplikacji dekoracyjnych na www.audi.pl

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 88 i kolejnej. 
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi. 

szczotkowane, matowe aluminium Design Light

karbon

micrometalic srebrny
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Audi A3 > Oryginalne akcesoria Audi

01_ Łańcuchy śniegowe – poprawiają przyczepność na śniegu i lodzie. Dostępne w różnych rozmiarach.
02_ Uchwyt na rower wyścigowy – umożliwia wygodny transport rowerów na belkach bazowych bagażnika
03_ Diody w drzwiach – wyświetlają napis quattro lub pierścienie Audi na podłożu
04_ Adapter USB – do ładowania różnych modeli telefonów komórkowych w połączeniu z Audi phone box
05_ Foteliki dziecięce – różne warianty dla pasażerów od narodzin do 12 roku życia (do 36 kg)
06_  Pojemniki na narty i bagaż – w stylistyce Audi, w kolorze srebrnym Platinum lub czarnym Brillant, zamykane na zamek, 

otwierane z dwóch stron. Dostępne pojemności 300 l, 360 l i 405 l.

                                              Tak indywidualne, jak Twoje życie. 
Oryginalne akcesoria Audi stwarzają wiele możliwości wzbogacenia Twojego 

samochodu o kolejne atuty. Nasze produkty codziennie udowadniają swoją jakość 

– dokładnie dopasowane rozwiązania zachwycają wyglądem i funkcjonalnością. 

Szczegółowych informacji udzielają Partnerzy Audi.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 88 i kolejnej. 

Prosimy zwrócić uwagę na informacje dotyczące Oryginalnych akcesoriów Audi 

na stronie 90.

01

<
<

<
<

02

Szczegółowe informacje dostępne w katalogu 
akcesoriów i u Partnerów Audi.

Produkty oferowane przez Oryginalne akcesoria Audi stanowią 
oddzielną ofertę AUDI AG i są dostępne za dopłatą.

<
<

<
<
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¹ Informacje o kompatybilnych modelach telefonów komórkowych 
dostępne są u Partnerów Audi lub na www.audi.com/bluetooth.
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Audi A3 > Oryginalne akcesoria Audi

<
<
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<
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01_  Obręcze ze stopu metali lekkich Velum, 7,5 J x 18, 5-ramienne, podkreślają dynamikę Audi A3.
02_  Espresso mobil – prawdziwe espresso z pianką. Ciśnienie: 19 barów. Podłączany do gniazdka zapalniczki. Zestaw obejmuje: 

2 nietłukące filiżanki, ściereczkę z mikrofibry, szczoteczkę do czyszczenia, pojemnik na odpadki, eleganckie etui.
03_  Wanna bagażnika – chroni bagażnik przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Tylko dla A3 Sportback. 
04_ Tylny spojler z karbonu – poprawia aerodynamikę. 
05_ Obudowy lusterek zewnętrznych wykonane z karbonu – stanowią intrygujące akcenty optyczne.
06_ Dywaniki na złą pogodę – pomagają ochronić wnętrze samochodu przed wilgocią i zabrudzeniem. Z logo A3.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 88 i kolejnej.

Prosimy zwrócić uwagę na informacje dotyczące Oryginalnych akcesoriów Audi na stronie 90.

Produkty oferowane przez Oryginalne akcesoria Audi stanowią oddzielną ofertę AUDI AG i są dostępne za dopłatą.
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Auuddi AA33 >> FaFascynacjaa AAududii

FFFFFaaaaaasssssccccyyynnaccjjaa AAAAAAAuudi A33.. WWiięęcceejj iinnffooormmaaaaaaaaaaaaaaccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ooooooooooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnlllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee..........
PoPoznznnajajj śświatt Audi A3A . 
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Aplikacja myAudi¹

Aplikacja myAudi umożliwia sprawdzenie w każdej chwili 
informacji dotyczących samochodu, znalezienie autoryzowanego 

serwisu Audi, planowanie tras i wysyłanie ich bezpośrednio 
do samochodu. Aplikację można pobrać bezpłatnie z App Store™² 

oraz Google Play Store. Dostępna dla iOS i Android.
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Audi A3 > Dane techniczne

[ ] Dane dla automatycznej skrzyni biegów 
S tronic 
Objaśnienia ¹ do ⁶ podane są na stronie 90.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy 
wyposażenia dostępne są za dopłatą. 
Szczegółowe informacje o wyposażeniu 
standardowym i dodatkowym na www.audi.pl 
lub u Partnerów Audi.

Model Audi A3 Sportback 35 TFSI 

(110 kW)

Audi A3 Sportback 40 TFSI quattro

(140 kW)

Typ silnika rzędowy, 4-cylindrowy silnik benzynowy 

z bezpośrednim wtryskiem, turbosprężarką, 

pośrednim chłodzeniem powietrza 

doładowującego, techniką 4-zaworową, 

2 górnymi wałkami rozrządu

rzędowy, 4-cylindrowy silnik benzynowy 

z bezpośrednim wtryskiem, turbosprężarką 

i systemem Audi valvelift (po stronie dolotu)

Pojemność w cm³ 

(liczba zaworów na cylinder)

1498 (4) 1984 (4)

Maks. moc¹ w kW przy min¯¹ 110/5000–6000 140/4200–6000

Maks. moment obrotowy w Nm 

przy min¯¹

250/1500–3500 320/1500–4100

Przenoszenie napędu

Napęd napęd na oś przednią napęd na cztery koła quattro

Skrzynia biegów 6-biegowa manualna skrzynia biegów

[7-stopniowa skrzynia S tronic]

[7-stopniowa skrzynia S tronic]

Masa/pojemność

Masa własna² w kg 1325 [1345] [1490]

Dop. masa całkowita w kg 1840 [1855] [1995]

Maks. obciążenie dachu/na haku w kg 75/75 [75/75] [75/75]

Dop. masa holowanej przyczepy³ w kg

bez hamulców

przy 12% wzniesieniu

przy 8% wzniesieniu

660

1500

1700

[670]

[1500]

[1700]

[740]

[1600]

[1800]

Pojemność zbiornika paliwa ok. w l 50 [50] [55]

Osiągi/zużycie paliwa

Prędkość maks. w km/h 220 [220] [236]

Przyspieszenie 0–100 km/h w s 8,2 [8,2] [6,2]

Rodzaj paliwa benzyna 95-oktanowa⁴ benzyna 95-oktanowa⁴

Zużycie paliwa⁵ w l/100 km:

cykl mieszany 7,0–6,4 [7,9–7,3]

Poziom emisji CO₂⁵ w g/km 

cykl mieszany 158–145 [158–146] [178–165]

Norma emisji spalin EU6 [EU6] [EU6]

Audi S3 Sportback TFSI quattro

(221 kW)

rzędowy, 4-cylindrowy silnik benzynowy 

z bezpośrednim wtryskiem, turbosprężarką, 

pośrednim chłodzeniem powietrza 

doładowującego, techniką 4-zaworową, 

2 górnymi wałkami rozrządu

1984 (4)

221/5300–6500

400/2000–5200

napęd na cztery koła quattro

[7-stopniowa skrzynia S tronic]

[1565]

[2045]

[75/–]

[–]

[–]

[–]

[55]

[250]⁶

[4,7]

benzyna 98-oktanowa⁴

[8,4–8,0]

[190–181]

[EU6]
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Model Audi A3 Limousine 35 TFSI 

(110 kW)

Audi A3 Limousine 40 TFSI quattro

(140 kW)

Audi S3 Limousine TFSI quattro

(221 kW)

Typ silnika rzędowy, 4-cylindrowy silnik benzynowy 

z bezpośrednim wtryskiem, turbosprężarką, 

pośrednim chłodzeniem powietrza 

doładowującego, techniką 4-zaworową, 

2 górnymi wałkami rozrządu

rzędowy, 4-cylindrowy silnik benzynowy 

z bezpośrednim wtryskiem, turbosprężarką 

i systemem Audi valvelift (po stronie dolotu)

rzędowy, 4-cylindrowy silnik benzynowy 

z bezpośrednim wtryskiem, turbosprężarką, 

pośrednim chłodzeniem powietrza 

doładowującego, techniką 4-zaworową, 

2 górnymi wałkami rozrządu

Pojemność w cm³ 

(liczba zaworów na cylinder)

1498 (4) 1984 (4) 1984 (4)

Maks. moc¹ w kW przy min¯¹ 110/5000–6000 140/4200–6000 221/5300–6500

Maks. moment obrotowy w Nm 

przy min¯¹

250/1500–3500 320/1500–4100 400/2000–5200

Przenoszenie napędu

Napęd napęd na oś przednią napęd na cztery koła quattro napęd na cztery koła quattro

Skrzynia biegów 6-biegowa manualna skrzynia biegów

[7-stopniowa skrzynia S tronic]

[7-stopniowa skrzynia S tronic] [7-stopniowa skrzynia S tronic]

Masa/pojemność

Masa własna² w kg 1335 [1355] [1495] [1570]

Dop. masa całkowita w kg 1835 [1850] [1990] [2045]

Maks. obciążenie dachu/na haku w kg 75/75 [75/75] [75/75] [75/–]

Dop. masa holowanej przyczepy³ w kg

bez hamulców

przy 12% wzniesieniu

przy 8% wzniesieniu

660 [670]

1500 [1500]

1700 [1700]

[740]

[1600]

[1800]

[–]

[–]

[–]

Pojemność zbiornika paliwa ok. w l 50 [50] [55] [55]

Osiągi/zużycie paliwa

Prędkość maks. w km/h 224 [224] [242] [250]⁶

Przyspieszenie 0–100 km/h w s 8,2 [8,2] [6,2] [4,7]

Rodzaj paliwa benzyna 95-oktanowa⁴ benzyna 95-oktanowa⁴ benzyna 98-oktanowa⁴

Zużycie paliwa⁵ w l/100 km:

cykl mieszany 6,9–6,3 [6,9–6,3] [7,7–7,2] [8,3–7,9]

Poziom emisji CO₂⁵ w g/km 

cykl mieszany 156–143 [156–144] [176–163] [188–181]

Norma emisji spalin EU6 [EU6] [EU6] [EU6]
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Klasyfikacja wg parametrów opon

Tabela przedstawia klasyfikację opon według efektywności zużycia paliwa, przyczepności do mokrego podłoża 
i zewnętrznego hałasu toczenia dla różnych rozmiarów opon oferowanych w modelach Audi A3 Sportback, 
Audi A3 Limousine, Audi S3 Sportback, Audi S3 Limousine.

Zamówienie opony ściśle określonego producenta jest niemożliwe. Informacje o oponach oferowanych na polskim 
rynku u Partnerów Audi.

Rozmiar 

opony

Klasa 

efektywności 

zużycia paliwa

Klasa 

przyczepności 

do mokrego 

podłoża

Klasa emisji hałasu 

zewnętrznego

Opony letnie 205/55 R 16 C–B B–A 71–68 –

225/45 R 17 C–B B–A 71–68 –

225/40 R 18 E–C B–A 72–68 –

235/35 R 19 E–C B–A 72–68 –

Ważna wskazówka

Informacje o obręczach kół: polerowane, frezowane, szlifowane lub częściowo polerowane obręcze ze stopu 
metali lekkich nie powinny być stosowane w zimowych warunkach drogowych. Metoda wykonania powierzchni 
zewnętrznej obręczy nie gwarantuje wystarczającego zabezpieczenia przed korozją. Sól drogowa lub podobne 
środki mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenie obręczy.

Wskazówki dotyczące Oryginalnych akcesoriów Audi

Oryginalne akcesoria Audi są opcjonalną ofertą AUDI AG dostępną za dopłatą. Elementy te nie zostały uwzględnione 
przy określaniu wartości zużycia paliwa i emisji. Z związku z tym mogą zostać zamontowane dopiero po pierwszej 
rejestracji samochodu.

Objaśnienia

¹  Wartości zmierzone zgodnie z procedurą pomiarową UN-R 85 (w aktualnie obowiązującej wersji).

²  Masa własna pojazdu z kierowcą 75 kg i wypełnionym w 90% zbiornikiem paliwa (zgodnie z Rozporządzeniem 
Komisji (WE) 1230/2012 w aktualnie obowiązującej wersji). Wyposażenie dodatkowe może zwiększyć masę 
własną i współczynnik oporu powietrza, przez co może odpowiednio ulec zmniejszeniu ładowność względnie 
prędkość maksymalna.

³  Wraz ze wzrostem wysokości n.p.m. mogą ulec zmniejszeniu osiągi silnika. Począwszy od 1000 m n.p.m. 
i dla każdego następnego 1000 m należy odpowiednio odjąć 10 % masy zestawu holującego (dopuszczalna
masa holowana + masa całkowita pojazdu holującego). Obowiązująca wartość masy holowanej dotyczy haka
holowniczego montowanego fabrycznie.

⁴  Zaleca się stosowanie benzyny bezołowiowej bezsiarkowej 95-oktanowej, zgodnie z normą DIN EN 228. 
W przypadku braku dostępności można stosować benzynę bezołowiową bezsiarkową 91-oktanową, która może 
jednak spowodować nieznaczne obniżenie osiągów silnika. Dopuszczalne jest także stosowanie benzyny 
bezołowiowej 95-oktanowej z domieszką etanolu nieprzekraczającą 10% (E10). Wartości zużycia paliwa odnoszą 
się do benzyny 95-oktanowej zgodnie z dyrektywą 692/2008/EG.

⁵  Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane 
i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. 
WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji 
CO₂ w porównaniu do stosowanej do tej pory metody NEDC. Dane na podstawie świadectw homologacji typu. 
Zużycie paliwa i emisja CO₂ zostało określone zgodnie z procedurą WLTP.

⁶  Ograniczona elektronicznie.
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Audi A3 Sportback Wartości w milimetrach.

Podane wymiary dotyczą masy własnej pojazdu. Pojemność bagażnika¹: napęd na przednią oś 380/1220 l; 
napęd na cztery koła quattro 340/1180 l (druga wartość przy złożonym oparciu tylnej kanapy i załadunku 
do wysokości dachu). Średnica zawracania: ok. 10,9 m. * Maksymalna odległość między siedziskiem a podsufitką. 
** Szerokość na wysokości łokci. *** Szerokość na wysokości ramion.

Audi S3 Sportback Wartości w milimetrach.

Podane wymiary dotyczą masy własnej pojazdu. Pojemność bagażnika¹: 340/1180 l (druga wartość przy złożonym 
oparciu tylnych siedzeń i załadunku do wysokości dachu). Średnica zawracania: ok. 10,9 m. 
* Maksymalna odległość między siedziskiem a podsufitką. ** Szerokość na wysokości łokci. 
*** Szerokość na wysokości ramion.
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Audi A3 Limousine Wartości w milimetrach.

Podane wymiary dotyczą masy własnej pojazdu. Pojemność bagażnika¹: napęd na przednią oś 425/880 l; 
napęd na cztery koła quattro 390/845 l (druga wartość przy złożonym oparciu tylnej kanapy i załadunku do 
wysokości tylnej półki). Średnica zawracania: ok. 11,0 m. * Maksymalna odległość między siedziskiem a podsufitką. 
** Szerokość na wysokości łokci. *** Szerokość na wysokości ramion.

Audi S3 Limousine Wartości w milimetrach.

Podane wymiary dotyczą masy własnej pojazdu. Pojemność bagażnika¹: 390/845 l (druga wartość przy złożonym 
oparciu tylnych siedzeń i załadunku do wysokości tylnej półki). Średnica zawracania: ok. 11,0 m.
* Maksymalna odległość między siedziskiem a podsufitką. ** Szerokość na wysokości łokci. 
*** Szerokość na wysokości ramion.

1
0

0
6

*

9
2

4

6
8

8

2637

4458

870 951

1
0

0
6

*

9
2

4

6
6

4

2631

4466

870 965

951

1
0

0
0

1
4

5
3

**

1
4

2
3

**

1
3

4
5

**
*

1
3

9
2

**
*

951

1
0

0
0

1
4

5
3

**

1
4

2
3

**

1
3

4
5

**
*

1
3

9
2

**
*

1
4

1
6

1555

1796

1
3

9
2

1551

1796

942

1526

1960

942

1526

1960

A3_TD11_2019_01_WLTP.indd   91 06.09.19   13:36



Wyposażenie Audi A3 Sportback przedstawionego na zdjęciach (str. 4–15):
lakier: szary Nano metalik
obręcze: ze stopu metali lekkich, z 5 podwójnymi ramionami w kształcie 
gwiazdy (stylistyka S), szare, częściowo polerowane¹
siedzenia/tapicerka: sportowe siedzenia obszyte tkaniną Sequenz/skórą 
w kolorze czarnym z kontrastowym szwem w kolorze szarym
aplikacje dekoracyjne: aluminium matowe szczotkowane Design Light
inne elementy wyposażenia: pakiet S line Exterieur

Wyposażenie Audi A3 Limousine przedstawionego na zdjęciach 
(str. 16–23):
lakier: niebieski Kosmos metalik
obręcze: ze stopu metali lekkich Audi Sport, 5-ramienne, 
antracytowoczarne, z połyskiem, polerowane¹
siedzenia/tapicerka: sportowe siedzenia obszyte tkaniną Plenum/skórą 
w kolorze czarnym/niebieskim z kontrastowym szwem w kolorze 
niebieskim Space
aplikacje dekoracyjne: aluminium matowe szczotkowane
inne elementy wyposażenia: pakiet S line Exterieur

Wyposażenie Audi S3 Sportback przedstawionego na zdjęciach 
(str. 42–51):
lakier: szary Daytona perłowy
obręcze: ze stopu metali lekkich Audi Sport, z 5 równoległymi ramionami 
(stylistyka S), częściowo polerowane¹
siedzenia/tapicerka: siedzenia sportowe obszyte skórą Feinnappa 
w kolorze czarnym/czerwonym Express
aplikacje dekoracyjne: aluminium matowe szczotkowane Design Light

Wyposażenie Audi S3 Limousine przedstawionego na zdjęciach 
(str. 52–63):
lakier: czarny Panther krystaliczny
obręcze: ze stopu metali lekkich Audi Sport, 5-ramienne Wing, w tonacji 
tytanu, z połyskiem, polerowane
siedzenia/tapicerka: siedzenia sportowe S obszyte skórą Feinnappa 
w kolorze czarnym z kontrastowym szwem w kolorze czerwonym Express
aplikacje dekoracyjne: aluminium matowe szczotkowane Design Light

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 88 i kolejnej. 
¹ Prosimy zwrócić uwagę na informacje dotyczące kół na stronie 90.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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Wskazówki prawne dotyczące nawigacji i Infotainment Audi connect z własną kartą SIM klienta.

Korzystanie z usług Audi connect jest możliwe tylko w połączeniu z opcjonalnym systemem nawigacji i Audi 
connect (z opcją telefonu – w zależności od modelu). Dodatkowo, w zależności od modelu samochodu, konieczna 
jest karta SIM z opcją transmisji danych a do korzystania z LTE¹ – także z opcją transmisji LTE, oraz – w przypadku 
telefonu samochodowego – karta SIM z opcją telefoniczną i transmisji danych względnie smartfon z Bluetooth 
i remote SIM Access Profile (rSAP)². Warunkiem korzystania z usług online jest posiadanie umowy z operatorem 
sieci telefonii komórkowej oraz dostępność sieci w danym regionie. W zależności od taryfy opłat za korzystanie 
z sieci telefonii komórkowej, pobieranie danych z Internetu, zwłaszcza za granicą, może wiązać się z dodatkowymi 
kosztami; z uwagi na dużą objętość danych zalecany jest stały abonament z opcją transmisji danych. 

Dostęp i korzystanie z usług Audi connect nawigacja i Infotainment jest zależne od kraju, w którym jest oferowane. 
Usługi są udostępniane na okres co najmniej 1 roku od daty zakupu samochodu. Jeżeli usługi Audi connect opierają 
się na usługach innych operatorów, Audi nie może gwarantować ich dostępności. Odpowiedzialność za dostępność 
usług spoczywa na zewnętrznych operatorach. Po 24 miesiącach od daty zakupu samochodu umowa na usługi Audi 
connect przedłuża się jednorazowo nieodpłatnie o 12 miesięcy. O rezygnacji z bezpłatnego 3 miesięcznego okresu 
próbnego prosimy poinformować nas pisemnie na adres:

AUDI AG
Kundenbetreuung Deutschland
85045 Ingolstadt
E-Mail: kundenbetreuung@audi.de
Tel.: +49 800 28347378423

Informacji o możliwościach przedłużenia udzielają Partnerzy Audi. W zależności od modelu samochodu, Audi 
connect umożliwia dostęp do usług Google i Twitter. Dostępność tych usług uzależniona jest od operatorów portali 
Google i Twitter. Więcej informacji o Audi connect dostępnych jest na www.audi.com/connect i u Partnerów Audi; 
informacje o taryfach dostępne są u operatorów sieci komórkowych.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 88 i kolejnej.
¹ Wymagana umowa na korzystanie ze standardu LTE. Informacji o dostępności i korzystaniu z LTE udzielają Partnerzy Audi. ² Informacje o kompatybilnych modelach telefonów komórkowych dostępne są u Partnerów Audi 
lub na www.audi.com/bluetooth. Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.

Wskazówki prawne dotyczące nawigacji i Infotainment Audi connect z zainstalowaną na stałe w samochodzie 

kartą SIM.

Korzystanie z usług Audi connect jest możliwe tylko w połączeniu z opcjonalnym systemem nawigacji. Usługi Audi 
connect świadczone są przez AUDI AG/importerów. Transmisja danych dla usług Audi connect następuje na 
podstawie umowy z operatorem telefonii komórkowej przez zainstalowaną na stałe w samochodzie kartę SIM. 
Koszty transmisji danych są zawarte w cenie usług Audi connect. 
Koszty transmisji danych dla hotspotu WLAN, online media streaming i innych usług oferowanych przez aplikację 
Audi Smartphone nie są ujęte w cenie. Transmisja danych dla hotspotu WLAN, online media streaming i innych 
usług oferowanych przez aplikację Audi Smartphone może następować również przez wbudowaną na stałe 
w samochodzie kartę SIM w oparciu o taryfę operatora wybranego przez Audi. Informacje o taryfach i zamawianiu 
podane są na www.audi.com/myaudi.

Alternatywnie transmisja danych może następować przez własną kartę SIM klienta umieszczoną w porcie kart SIM. 
W połączeniu z opcjonalnym Audi phone box, dla korzystania ze zintegrowanych funkcji telefonu konieczny jest 
smartfon z Bluetooth i remote SIM Access Profile (rSAP)². Po włożeniu dodatkowej karty SIM do portu kart lub 
połączeniu przez rSAP, wszystkie przesyły danych dla usług Audi connect oraz hotspotu WLAN będą następowały 
przez dodatkową kartę SIM. Związane z tym koszty będą rozliczane wyłącznie przez dodatkową kartę SIM. 

Dostęp i korzystanie z usług Audi connect Navigation & Infotainment jest zależne od kraju, w którym jest 
oferowane. Oferowany okres próbny jest dostępny przez 3 miesiące od daty pierwszej rejestracji samochodu 
i kończy się automatycznie po upływie 3 miesięcy. W przypadku zakupu usług Audi connect Navigation & 
Infotainment trzy miesiące okresu próbnego nie są wliczane do łącznego okresu dostępności usług Audi connect. 
Usługi są udostępniane na okres co najmniej 1 roku od daty zakupu samochodu. Jeżeli usługi Audi connect opierają 
się na usługach innych operatorów, Audi nie może gwarantować ich dostępności. Odpowiedzialność za dostępność 
usług spoczywa na zewnętrznych operatorach. Po 24 miesiącach od daty zakupu samochodu umowa na usługi Audi 
connect przedłuża się jednorazowo nieodpłatnie o 12 miesięcy. O rezygnacji z bezpłatnego 3 miesięcznego okresu 
próbnego prosimy poinformować nas pisemnie na adres:

AUDI AG
Kundenbetreuung Deutschland
85045 Ingolstadt
E-Mail: kundenbetreuung@audi.de
Tel.: +49 800 28347378423

Informacji o możliwościach przedłużenia udzielają Partnerzy Audi. W zależności od modelu samochodu, Audi 
connect umożliwia dostęp do usług Google i Twitter. Dostępność tych usług uzależniona jest od operatorów portali 
Google i Twitter. Więcej informacji o Audi connect dostępnych jest na www.audi.com/connect i u Partnerów Audi; 
informacje o taryfach dostępne są u operatorów sieci komórkowych.



Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub 
parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą 
ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia 
w rozumieniu art. 5561 § 2 Kodeksu cywilnego. Marka Audi zastrzega sobie możliwość wprowadzenia 
zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji 
przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące 
ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie 
parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane w niniejszym katalogu 
są aktualne na dzień składania materiału do druku.

W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Audi.

AUDI AG 

Auto-Union-Straße 1
85045 Ingolstadt
www.audi.com
Stan: wrzesień 2019
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