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A3 Sedan redefinido.
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A3
Audi A3 Sedan

Com linhas dinâmicas e imponentes, o novo Audi A3 Sedan
surge muito mais esportivo, elegante e confiante. Pronto
para redescobrir o mundo.
Uma nova perspectiva: um sedan compacto com estilo coupé. Três elementos
se destacam nas linhas precisas do novo Audi A3 Sedan: o desenho mais baixo e
aerodinâmico do teto, o contorno alargado dos para-lamas e, na versão Ambition,
as rodas de 17 polegadas com design renovado.

Produzido desde 2015 no Brasil, o A3 Sedan conta com um motor flex
desenvolvido especialmente para o nosso mercado. Esse motor bicombustível
1.4 TFSI® de 150 cv está presente nas versões Attraction e Ambiente, ambas
equipadas com a transmissão automática tiptronic de 6 velocidades.
Novo Audi A3 Sedan: o progresso da esportividade.

<<<<

Audi. Produzido no Brasil.

01_ A nova grade dianteira demonstra pura potência com linhas mais
agressivas e entradas de ar aerodinâmicas. Opcionais na versão 		
Ambition, os faróis Full LED garantem não apenas um visual imponente,
como também segurança adicional de dia e à noite.
02_ Também disponível como opcional na versão Ambition, o Audi Virtual
Cockpit é um painel de instrumentos 100% digital. Ele mostra o mapa
do GPS exatamente atrás do volante, permitindo que você “veja” a rua
onde precisa entrar segundos antes de fazer isso.
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A versão Ambition do A3 Sedan é de tirar o fôlego: o motor 2.0 TFSI conta com
impressionantes 220 cv, capazes de levar o compacto de 0 a 100 km/h em apenas
6,9 segundos. Para tirar o máximo proveito dessa máquina, a versão vem equipada
com o sofisticado câmbio S tronic de 6 velocidades.

A3 Cabriolet: para desfrutar de cabelo ao vento.

Aproveitar uma manhã de sol em sua plenitude.
Sentir o perfume dos eucaliptos em uma bela estrada
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ao entardecer. Ver e ser visto nas ruas da cidade.
Existem muitos motivos para desejar um conversível,
mas até agora não havia tantas opções para quem
queria um modelo moderno e compacto.
O novo Audi A3 Cabriolet chegou para satisfazer
quem busca o hedonismo dos conversíveis, mas
não abre mão da agilidade de um carro urbano. Sua
configuração inclui motor 2.0 Turbo FSI®, sistema
Audi drive select e ar-condicionado automático
de duas zonas. Mas é só nele, claro, que você
pode, em apenas 18 segundos, recolher a capota
automaticamente e curtir a paisagem ao máximo.
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Acessórios Genuínos Audi
Curta seu Audi A3 Sedan com a qualidade dos nossos acessórios genuínos, criados e desenvolvidos especialmente para completar
o seu veículo. São inúmeras opções que refletem seu lifestyle em qualquer lugar. Consulte seu concessionário e saiba mais.

1. Rack de teto

4. Pedaleiras em aço escovado

Jogo de rack de teto em alumínio

Pegada esportiva para o seu Audi.

anodizado. Partes plásticas

Feitas em aço escovado com

extraduráveis e com tratamento

acabamento em borracha de alta

antidesbotamento. Base para

densidade.

módulos como rack de bike, caixa de
bagagem, rack de caiaque, etc. Possui
mecanismo antifurto com chave. Peso
máximo suportado: 75 kg.
1.

2.

3.

Rack de bike

5. Piloto automático
Sistema de controle de velocidade
através de uma alavanca adicional na
coluna de direção.

Suporte para bicicletas composto
em perfil de alumínio anodizado,
com chave antifurto. Para quadros de
bicicleta de até 100 mm (quadro oval
8 x 10 cm ou redondo 2,2 a 8,0 cm).
Peso máximo: 17 kg. (Para a instalação,
é necessário o rack de teto.)
2. Retrovisor em fibra de carbono
4.

Item exclusivo e esportivo para seu
5.

6.

3. Audi A3. A capa do retrovisor externo
feita em legítima fibra de carbono
inspira-se na linha RS. Disponível
tambem o aerofólio feito em fibra de
carbono.

6. Kits lifestyle internos
Deixe seu A3 ainda mais seu. Os kits
decorativos internos estão disponíveis
em vermelho/branco ou azul/branco
e você pode escolher a edição especial
que preferir.
7. Rodas
7.1 – 5-Spoke-Twist-Design Prata
+ Grafite Aro 18”
Medidas: 7,5J x 18 ET 51
7.2 – 5-Spoke-Velum-Design Preto
Matte Aro 18”
Medidas: 7,5J x 18 ET 51

3. Kits aerodinâmicos

7.3 – 5-Spoke-S-Design Grafite Aro 19”

Kits de aerofólios, spoilers e saias

Medidas: 8,0J x 19 ET 49

laterais que destacam ainda mais seu
Audi por onde você passa.

7.1

7.2

7.3

Consulte em um concessionário a disponibilidade e compatibilidade dos acessórios genuínos Audi com seu veículo.

Motorização
O Audi A3 Sedan é o primeiro modelo Audi do mundo a oferecer motor
bicombustível. Desenhado especialmente para o mercado brasileiro, esse propulsor
1.4 Turbo FSI® de 150 cv está presente nas versões Attraction e Ambiente,
acelerando-as de 0 a 100 km/h em 8,8 segundos.
Já a versão Ambition conta com um motor 2.0 Turbo FSI® de impressionantes
220 cv que leva o A3 Sedan de 0 a 100 km/h em 6,9 segundos.
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1.4 Turbo FSI® – Flex

2.0 Turbo FSI®

2.0 Turbo FSI®

Attraction / Ambiente

Ambition

Ambition

4 em linha

4 em linha

4 em linha

1395

1984

1984

Cilindros
Cilindrada (cm³)
Potência (cv @ min )
-1

Transmissão
As versões de motor flex (Attraction e Ambiente) estão equipadas com a
transmissão tiptronic de seis velocidades, que combina o conforto do câmbio
automático com uma excelente dinâmica de pilotagem. Por sua vez, a versão
Ambition e o A3 Cabriolet contam com a transmissão S tronic, que permite a
troca de marchas sem nenhuma interrupção perceptível no fluxo de potência.

Dirigibilidade
Adaptado às necessidades brasileiras, o A3 Sedan tem uma suspensão mais
macia, que proporciona maior conforto no trânsito urbano. Item de série na
versão 2.0 Ambition e no A3 Cabriolet, o sistema Audi drive select altera as
respostas do motor, da direção e do câmbio ao simples toque de um botão,
aumentando ainda mais a dirigibilidade.

Pacotes Opcionais
A versão Ambiente permite a personalização com o pacote Ambiente Plus,
que traz controle de cruzeiro, espelho retrovisor com função antiofuscante
automática, computador de bordo com display colorido e o Audi Sound
System, entre outros itens. Também disponível nessa versão, o pacote Design
inclui o incrível Teto Solar Panorâmico “Open Sky“ e bancos em couro sintético.
Já na versão Ambition, além do pacote Ambition Plus com Smartphone
Integration, sistema de navegação e faróis Full LED, você pode optar pelo
pacote Assistance Plus, que deixa o carro incrivelmente tecnológico. Esse pacote
traz a comodidade do Park Assist, que faz o A3 Sedan estacionar sozinho: você
só precisa controlar a velocidade, e o resto fica por conta do carro. O pacote
também inclui controle de cruzeiro adaptativo com pre sense front e a função
keyless-go. Nessa versão, além dos pacotes acima, é possível optar pelo Audi
Virtual Cockpit com rádio MMI Plus e sistema de navegação.

Torque (Nm @ min-1)

Câmbio

150 @

220 @

190 @

4500 - 5500

4500 - 6200

4200 - 6000

250 @

350 @

320 @

1500 - 4000

1500 - 4400

1500 - 4200

Tiptronic

S tronic

S tronic

(6 veloc.)

(6 veloc.)

(7 veloc.)

dianteira

dianteira

dianteira

Aceleração de 0 a 100 km/h (s)

8,8

6,9

7,2

Velocidade máxima (km/h)

215

250

250

Peso (kg)

1240

1320

1465

Comprimento (mm)

4456

4456

4423

Largura (mm)

1796

1796

1793

Altura (mm)

1416

1416

1409

Entre-eixos (mm)

2637

2637

2595

50

50

50

425

425

320

Tração

Capacidade do tanque de combustível (L)
Capacidade do porta-malas (L)
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Imagens meramente ilustrativas.
As condições aqui expressas podem sofrer alterações sem prévio aviso.

