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| Audi A3 Sportback

O conceito básico: funcionalidade

<<<<

O design progressivo que fala uma única língua,
inovações e tecnologias que enfatizam o dinamismo
e eficiência, um interior que não prioriza somente a
estética, mas também a intuição. Um carro projetado
para ser descoberto por vários ângulos.
Audi A3 Sportback.

A3

Audi A3 Sportback

O motor 1.4 Turbo de 122 cv confere ao Audi A3 Sportback não apenas agilidade,
mas também eficiência, o que o torna ideal para o trânsito urbano. O modelo
conta ainda com o sistema start-stop, que desliga o motor automaticamente
em paradas curtas (no semáforo, por exemplo), economizando combustível e
poluindo menos, além de uma série de tecnologias inovadoras da Audi, entre elas
o sistema de recuperação de energia, que converte a energia cinética em energia
elétrica quando o carro está em processo de frenagem ou em descidas.

<<<<

O conceito do interior:

acabamento excelente

<<<<

O design do Audi A3 Sportback é resultado de uma seleção
primorosa de materiais e cores, oferecendo ao modelo um
projeto robusto e elegante. A grade frontal renovada e as linhas provocantes dos faróis acentuam sua esportividade. Ao
volante, o motorista conta com as trocas de marcha suaves
e ultrarrápidas do câmbio S tronic de dupla embreagem.

Acessórios Genuínos Audi
Curta seu Audi A3 Sportback 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

3. Audi Media Box*

Jogo de rack de teto em alumínio

Um sistema de interatividade e

anodizado. Partes plásticas extraduráveis

navegação completamente inédito. Com

e com tratamento antidesbotamento. Sua

o Media Box, você pode usar o MMI para

aerodinâmica desenhada exclusivamente

acessar o Waze, ler e-mails e visualizar

para o A3 reduz ruídos de vento. Possui

páginas da internet, tudo isso enquanto

mecanismo antifurto com chave e é base

escuta sua rádio on-line preferida.

para módulos adicionais como rack de bike,
caixa de bagagem, rack de caiaque, etc.
4.

1.

Peso máximo suportado: 75 kg.
Caixa de bagagem
Caixa compacta com superfícies de fácil
limpeza. Acabamento em black piano.
Com chave para trancamento e abertura
por ambos os lados. Capacidade: 360
litros. (Para instalação, é necessário o
rack de teto.)
Kits aerodinâmicos
Kits de aerofólios, spoilers e saias
laterais que destacam ainda mais seu

2.

5.

7.
6.

Audi por onde você passa.

4. Pedaleiras em aço escovado
Pegada esportiva para o seu Audi. Feitas
em aço escovado com acabamento em
borracha de alta densidade.
5. Piloto automático
Sistema de controle de velocidade
através de uma alavanca adicional na
coluna de direção.
6. Capas de retrovisor em fibra de carbono
Com um toque de requinte e
esportividade, as capas em legítima
fibra de carbono conferem a seu A3 a
exclusividade que você procura.

2. Tapete de porta-malas
Feito em plástico PP-Flex, lavável e
robusto. Com bordas elevadas, protege
o revestimento do porta-malas de
líquidos e detritos e facilita a limpeza do
compartimento.

7. Rodas
7.1 – 5-Spoke-Velum-Design Preto Matte
Aro 18” | Medidas: 7,5J x 18 ET 51
7.2 – 5-Spoke-S-Design Grafite Aro 19”
Medidas: 8,0J x 19 ET 49

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

3.

7.1

7.2

*A utilização dos recursos on-line do Audi Media Box utiliza a tecnologia móvel de transmissão de dados, compartilhada pelo telefone celular do usuário (não inclusos no Audi Media Box). Consulte sua operadora de telefonia móvel sobre franquia e valores de
contratação de serviços de dados. Aplicativo de navegação geográfica com base em GPS Waze é uma marca registrada Google Inc.

Motorização

A3 Sportback 1.4 Turbo FSI®

O motor 1.4 Turbo FSI® que equipa o Audi A3 Sportback é a
combinação perfeita entre condução ágil e alta eficiência. Leve,
econômico e menos poluente, ele gera 122 cavalos que proporcionam
energia de sobra para acelerar o veículo de 0 a 100 km/h em 9,3
segundos.

Audi A3

Câmbio S tronic
O sistema de dupla embreagem S tronic combina as características
esportivas do câmbio manual com a comodidade da transmissão
automática. Quanto à troca de marchas, a escolha é sua: ou delega
a tarefa à sofisticada lógica do sistema, ou assume o controle você
mesmo, acionando os shift-paddles integrados ao volante ou a própria
alavanca de câmbio.

Potência (cv @ min-1)

122 @ 5000

Torque (Nm @ min-1)

200 @ 1400 - 4000

Dirigibilidade
Usando aço de alta resistência, o modelo apresenta excelente rigidez
de chassi, o que se traduz em maior estabilidade, sobretudo em
curvas. A dirigibilidade pode ficar ainda maior com o controle de
cruzeiro, que faz parte do pacote opcional Conforto (inclui também
bancos em couro sintético e pacote porta-objetos).

Cilindros
Cilindrada (cm³)

Tração

dianteira

Aceleração de 0 a 100 km/h (s)

9,3

Velocidade máxima (km/h)

203

Peso (kg)

1225

Comprimento (mm)

4313

Largura (mm)

1785

Altura (mm)

1426

Entre-eixos (mm)

2637
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Ambiente

Para informações sobre vendas corporativas, envie um e-mail para cs@audi.com.br

Imagens meramente ilustrativas.
As condições aqui expressas podem sofrer alterações sem prévio aviso.
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