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Pacote Brasil - 20/21 - após semana 48/20 de produção

Interior / Conforto

Q4Q/N5M Bancos esportivos RS em couro Valcona e desenho diamante 8T5/6I2 ACC e assistente de direção adaptativo

4A3/4D3 Bancos dianteiros com função aquecimento e ventilação 8G5/8IZ Faróis Full LED Matrix HD com luz de direção dinâmica 

3L4 Bancos diant. com aj. Elétr. e memória para o banco do mot. e apresentação de luzes e Audi Laser Light

7P1 Apoio lombar com ajustes elétricos para bancos dianteiros FT3/7X5 Park assist plus com sensores estacion. diant. e tras.

7HM Interior em couro/Alcântara         6K8/7W3 Audi pre sense dianteiro e traseiro

FZ4 Cintos de segurança com a borda em vermelho VH3/0K4 Sistema de assistência elétrica com bateria de 48V

5MK Acabamento interno em Fibra de Carbono 7Y1 Assist. de troca de faixa e trafego tras. e exit warning

GZ2 Fechamento das portas servo assistido KA6 Câmera 360°                                   

4F2 Keyless entry      KS1 Head-up display

4E7 Porta-malas com abert./fecham. Elétr. e sistema hands-free 7K3 Sistema de controle da pressão dos pneus (TPMS)

9AQ Ar-condicionado automático de 4 zonas 2H9 Audi drive select

QQ2 Pacote de luzes customizáveis com 30 opções de cores 8X1 Sistema de limpadores dos faróis          

9TK Projeção da inscrição Audi Sport com as portas abertas 9P3 Cintos de segurança com sensor de afivelamento                       

2PZ Volante multifuncional design de 3 raios com base aplanada com aquecimento 7AL Sistema de alarme antifurto

2C7 Regulagem elétrica do volante    4X3 Airbags laterais diant. e sistema de airbags de cabeça                     

QE1 Porta objetos 7L8 Sistema Start-Stop

VF1 Pedais e descanso de pé em aço inoxidável 3B3 Sistema ISOFIX e Top Tether para o banco traseiro

VT2 Soleiras de porta RS                              1PR Paraf. de roda antifurto e alerta de roda solta

0TP Tapetes dianteiros e traseiros com inscrição RS       1S2 Ferramentas de bordo

6NQ Revestimento do teto em tecido preto 1T2 Triângulo de segurança

6E3 Apoio de braço dianteiro 1G8 Kit de reparo dos pneus

4L6 Espelho retrovisor interno com função antiofusc. automático

3Y4 Cortina de prot. do sol nas portas tras. e acionam. manual

3NT Banco traseiro rebatível

Exterior / Chassi Infotainment

GH2 Diferencial esportivo quattro IU1 Audi smartphone interface

1N8 Direção dinâmica UF8 Audi music interface para o banco traseiro           

0N5 Eixo traseiro dinâmico 9ZV Audi Phone Box light

2MC Suspensão esportiva com DRC 7J3 Audi Virtual Cockpit Plus com Layout adicional RS

PC7 Pinças de freio dianteiras e traseiras pintadas em vermelho 7UG MMI Navegação plus com MMI touch response

1X1 Sistema de tração integral quattro 9VS Sistema de som Bang & Olufsen com som 3D para os

0P6 Sistema de escapamento esportivo RS bancos dianteiros

3FU Teto solar Panorâmico

3S2 Rack de teto em preto fosco Opcionais sem custo adicional

4ZP Audi Rings e inscrições em preto brilhante

5J3 Spoiler do teto RS na cor da carroceria WTQ Pacote de bancos dianteiros multicontornos em couro 

5L7 Pacote óptico externo em preto brilhante Valcona preto, função ventilação, memória, massagem

6FJ Capa do espelho retrovisor externo em preto

6XL Espelhos retrovisores externos com ajuste elétrico, rebatíveis, PEG Pacote RS Design Cinza com volante em Alcântara com

 aquecíveis, anti ofuscante e com função memória costuras contrastantes em cinza, cintos de segurança 

6Y4 Velocidade máxima limitada eletronicamente em 280 km/h com a borda em cinza e tapetes dianteiros com

53H Rodas de liga-leve 22" com detalhes em preto  inscrição RS

WKQ Pacote interior em couro com volante em couro,

cintos de segurança totalmente em preto e tapetes

sem inscrição RS

PQZ Pacote óptico exterior em Alumínio Fosco

PA6 Pacote óptico exterior em Preto Brilhante com

Rodas opcionais sem custo adicional Audi rings e inscrições cromados

53F Rodas de liga-leve 22" WTT Pinças de freio em preto

6NJ Revestimento do teto em tecido cinza

5MD Acabamento interno em Alumínio Race

6FA Capa do espelho retrovisor externo na cor do veículo

6FT Capa do espelho retrovisor externo em alumínio fosco

Opcionais com custo adicional

PA3/PC6¹ Freios de cerâmica RS com pinças de freio em cinza

53G Rodas de liga-leve 22" com detalhes em cinza titânio fosco e aumento da velocidade máxima para 305 km/h

PA3/PC8¹ Freios de cerâmica RS com pinças de freio em azul

e aumento da velocidade máxima para 305 km/h

PA3/PC9¹ Freios de cerâmica RS com pinças de freio em vermelho

e aumento da velocidade máxima para 305 km/h

¹O pacote PA3 só pode ser pedido em combinação com um dos pacotes de freios

V40 Rodas de liga-leve 22" pretas de cerâmica e âmbos têm custo adicional.

Cores Dados Técnicos

Exterior Motorização: 4.0 Biturbo FSI

Cilindros / Cilindrada: 8 em V / 3.996cc

O0O0¹ Pintura Audi Exclusive Fosca Potência (cv em min-1): 600 @ 6.000 - 6.250

Q0Q0¹ Pintura Audi Exclusive Metálica/ Sólida/Perolizada/Crystal effect Torque (Nm @ min-1): 800 @ 2.050 - 4.500

R5R5¹;² Preto Sebring - Crystal effect Tração: quattro®

Transmissão: Tiptronic 8 velocidades

2D2D Azul Navarra - Metálica Peso (kg): 2.230

2Y2Y Branco Geleira - Metálica Comprimento (mm):  4.995

6Y6Y Cinza Daytona - Perolizada Largura (mm): 2.110

T3T3 Cinza Nardo - Sólida Altura (mm): 1.487

L5L5 Prata Florete - Metálica Entre-eixos (mm): 2.930

0E0E² Preto Mito - Metálica Capacidade do tanque de combustível (l): 73

Y1Y1 Vermelho Tango - Metálica Capacidade do porta-malas (l): 565

¹Pintura Audi Exclusive com custo adicional Aceleração 0-100 km/h (s): 3,6

²somente compatível com 6FA ou 6FT Velocidade Máxima (km/h): 280

Interiores Material ilustrativo sem valor para efeitos jurídicos. Sujeito a alteração sem prévio aviso.

Marketing de Produto

QN¹ Marrom com costuras em cinza

QH² Preto com costuras em preto

UB² Preto com costuras em cinza

AR³ Preto com costuras em vermelho

¹somente possível selecionar essa cor em combinação com o pacote WKQ

²somente possível selecionar essa cor em combinação com o pacote WKQ ou PEG

³essa cor não é compatível com o pacote PEG

* Ao optar por modelos de rodas esportivas, é necessário que o cliente ajuste a forma de condução do veículo de acordo com as condições da via. As más condições da via podem aumentar o desgate dos pneus, afetando de 
forma negativa o conforto na condução bem como a vida útil dos pneus.
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