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Interior / Conforto

VOS/SIB Q1J/N0Q Bancos esportivos RS Pro em couro perfurado e desenho colméia GRA/SRH 8T5/6I2 ACC e assistente de direção adaptativo

SIH/KMS 4A3/4D3 Bancos dianteiros com função aquecimento e ventilação LIA/HSW 8G4/8IZ Faróis Full LED Matrix com luz de direção dinâmica 

HKA/VOK KH5/GA1 Ar-condicionado automático de 3 zonas c/ programação de climatização e apresentação de luzes e Audi Laser Light

do interior do veículo PGA/EPH FT3/7X5 Park assist plus com sensores estacion. diant. e tras.

SIE 3L4 Bancos diant. com aj. Elétr. e memória para o banco do mot. AWV 6K8 Audi pre sense dianteiro

LUM 7HM Interior em couro/Dinamica         SPU 7Y1 Audi pre sense traseiro com assist. de mudança de faixa, assistente

EIH 5MH Acabamento interno em Fibra de Carbono d e trafego tras. e exit warning

TKV 4F2 Keyless entry e porta malas com abert. e fecham. elétr. e sistema hands-free SKA JX1 Assistente de cruzamento

LCP QQ2 Pacote de luzes customizáveis com 30 opções de cores KSU KA6 Câmera 360°                                   

LRA 2PF Volante multifuncional design de 3 raios com base aplanada em Alcantara HUD KS1 Head-up display

LSS 2C7 Regulagem elétrica do volante    ASM GM3 e-tron sports sound

FHW VF1 Pedais e descanso de pé em aço inoxidável RDK 7K3 Sistema de controle da pressão dos pneus (TPMS)

EIL 7M9 Soleiras de porta RS                              SGK 9P3 Cintos de segurança com sensor de afivelamento                       

ZFM 0TD Tapetes dianteiros e traseiros EDW 7AL Sistema de alarme antifurto

HIM 6NC Revestimento do teto em Dinamica preto SAB 4X4 Airbags laterais dianteiros e traseiros e sistema de airbags de cabeça                     

IRS 4L6 Espelho retrovisor interno com função antiofusc. automático ZKV 3B4 Sistema ISOFIX e Top Tether para o banco traseiro

HIS 5KA Banco traseiro para até 3 ocupantes ABR 1PC Parafuso de roda antifurto

GRT VC2 Abertura de portão de garagem VBK 1T3 Triângulo de segurança, kit primeiros socorros e coletes de segurança

BLG KB3 Capacidade de Carga de até 11 kW no modo AC RER 1G8 Kit de reparo dos pneus

LKA 70Q Tomada doméstica convencional para Audi Compact charger ASG EA5 Garantia de fábrica do veículo de 4 anos

LKB 73Q Tomada industrial trifásica para Audi Compact charger 32A/400V

LDD NJ2 Suporte de parede para o Audi Compact charger

LDB NW1 Audi compact charger potência até 11kW

ZLD JS1 Acesso para carregamento do lado do motorista e do passageiro

Exterior / Chassi Infotainment

HAG GH3 quattro com bloqueio do diferencial traseiro regulável - Audi Virtual Cockpit Plus

LEN 1N8 Direção progressiva plus CPB IU1 Audi smartphone interface

HIA 0N5 Eixo traseiro dinâmico VTV 9ZV Audi Phone Box light

DAE 1BK Suspensão a ar adaptativa NAV 7UG MMI Navegação plus com MMI touch response. 2 portas USB C com função

BAH/BAV PC3 Discos de freio de aço com revestimento de carboneto de tungstênio e pinças de transmissão de dados e carregamento na dianteira e 2 portas USB 

de freio dianteiras e traseiras pintadas em vermelho com função carregamento para os bancos traseiros

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

ABO 6H1 Grade Singleframe na cor do veículo bancos dianteiros - 710 Watts de potência

DEI 3FG Teto solar Panorâmico fixo

ZIE 4ZP Acabamento externo, Audi Rings e inscrições em preto brilhante Opcionais sem custo adicional

BBO 6FJ Capa do espelho retrovisor externo em preto

ASE 6XL Espelhos retrovisores externos com ajuste elétrico, rebatíveis, PEF Pacote RS Design vermelho

 aquecíveis, anti ofuscante e com função memória PEG Pacote RS Design cinza

RAD 44I Rodas de liga-leve 21" com detalhes em preto 7HD Pacote interior em couro Nappa fina/microfibra Dinamica

1XP Volante multifuncional design de 3 raios com base aplanada em couro

e função aquecimento

5MT Acabamento interno em cinza grafite

5MY Acabamento interno prata paládio

7TN Acabamento interno em madeira

4ZD Acabamento externo em preto brilhante, Audi Rings e inscrições cromados

4ZC Acabamento externo em cinza Manhattan, Audi Rings e inscrições cromados

6H0 Grade Singleframe em cinza Hekla

6H2 Grade Singleframe em preto brilhante

PC1 Discos de freio de aço com revestimento de carboneto de tungstênio

e pinças de freio dianteiras e traseiras pintadas em preto

Rodas opcionais sem custo adicional PC2 Discos de freio de aço com revestimento de carboneto de tungstênio

e pinças de freio dianteiras e traseiras pintadas em laranja

47J Rodas de liga-leve 21" com detalhes em preto 6FA Capa do espelho retrovisor externo na cor do veículo

Opcionais com custo adicional

9R1¹ Night Vision Assist

47L Rodas de liga-leve 21" com detalhes em cinza platina 3FI¹ Teto em carbono

5L3¹ Pacote exterior em fibra de carbono

6FQ¹ Capa do espelho retrovisor externo em fibra de carbono

VT3¹ Soleiras de porta RS em fibra de carbono

WDI¹ Carbon Package

- Teto em carbono

- Pacote exterior em fibra de carbono

- Capa do espelho retrovisor externo em fibra de carbono

54C Rodas de liga-leve 21" com detalhes em cinza titânio fosco - Soleiras de porta RS em fibra de carbono

¹Equipamento opcional com custo adicional.

Cores Dados Técnicos

Exterior Motorização: Elétrica (2 motores)

Potência [com overboost por até 2,5s] (cv): 598 [646]

Torque (Nm): 830

Q0Q0¹ Pintura Audi Exclusive Metálica/Sólida/Perolizada Tração: quattro®

Tipo de Bateria: Íons de Lítio

9W9W Azul Ascari Metálica Capacidade da Bateria (kWh): 93

T9T9 Branco Ibis Sólida Peso (kg): 2.405

6Y6Y Cinza Daytona Perolizada Comprimento (mm): 4.989

8R8R Cinza Kemora Metálica Largura (mm): 2.158

M1M1 Cinza Suzuka Metálica Altura (mm): 1.414

L5L5 Prata Florete Metálica Entre-eixos (mm): 2.900

0E0E Preto Mito Metálica Capacidade do porta-malas (l): 350

V0V0 Verde Tactical Metálica Capacidade do porta-malas frontal (l): 85

Y1Y1 Vermelho Tango Metálica Aceleração 0-100 km/h (s): 3,3

¹Pintura Audi Exclusive com custo adicional Velocidade Máxima (km/h): 250 - limitada eletronicamente

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

Marketing de Produto

FO¹ Bordeaux com costuras em vermelho

FQ¹ Cinza Mônaco com costuras em cinza

FI¹ Marrom Santos

JN¹ Preto

KH² Preto com costuras em cinza
AR³ Preto com costuras em vermelho

¹Somente possível em conjunto com o Pacote interior em couro Nappa fina/microfibra Dinamica (7HD)

²Somente possível em conjunto com o Pacote RS Design cinza (PEG)

³Somente possível em conjunto com o Pacote RS Design vermelho (PEF)

* 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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Audi RS e-tron GT quattro (F83RH7 + EA5)

Principais Equipamentos

Tecnologia / Segurança

“Alguns itens do veículo poderão sofrer alterações em virtude da disponibilidade de fornecimento de componentes, motivados pela pandemia de COVID-19.”


