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Desempenho que impressiona.
esportiviDaDe em caDa linha.

O novo Audi RS 3 Sportback traz o rugido de um motor cinco cilindros que é música para os amantes da velocidade. Esse clássico do automobilismo 
esportivo recebeu aperfeiçoamentos técnicos que o tornaram incrivelmente potente: são 400 cv e um torque de 480 Nm, que fica disponível já a 1.700 
rpm e permanece constante até 5.850 rpm. Na prática, isso se traduz em retomadas espantosamente rápidas e precisas. Por fora, o Audi RS 3 evidencia 
ainda mais sua esportividade nas rodas de 19 polegadas e na grade frontal e acabamento da linha RS.

Audi RS 3 Sportback
RS 3



no corpo De um seDan.
o coração De um esportivo

O novo Audi RS 3 Sedan, além do potente motor, impressiona com 
suas linhas arrojadas, características da linha RS, ao mesmo tempo 

em que oferece todo o conforto e a tecnologia dignos de um 
verdadeiro sedan premium.

Audi RS 3 Sedan

RS 3



Com traços imponentes, os modelos mostram toda a 

sua performance em cada detalhe. O volante em couro 

multifuncional com shift-paddles deixa o interior ainda mais 

esportivo e garante ao condutor uma perfeita dirigibilidade.

O motorista conta também com o sistema de som 

premium Bang & Olufsen, além do Audi Virtual Cockpit, 

um painel digital de 12,3 polegadas de TFT (Transistor Film 

Technology) que mostra as informações mais importantes 

por meio de brilhantes gráficos de alta resolução.

fascinação à 
primeira vista.



1.

*A disponibilidade dos itens pode ser alterada sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas. 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. Waze é marca registrada Google Inc. Sistema de 
navegação MapTrip disponível pelo período de teste de 14 dias; licença de uso adquirida separadamente.

3.

2.

4.

acessÓrios eXclusivos

1. Capas de retrovisores em fibra de carbono
As capas para retrovisores externos são feitas em legítima fibra 
de carbono, trazendo ainda mais esportividade para seu RS 3.

2. Capas de cobertura em tecido
Capa de tecido durável e lavável, 
na cor cinza (antracite) para 
proteção do veículo em ambientes 
internos. Acompanha bolsa de 
armazenamento na mesma cor.

3. Audi MediaBox
Navegação com informações de 
tráfego em tempo real Waze, mais 
de 30.000 rádios via broadcast 
de internet, leitura de e-mails e 
acesso a websites de internet. 
Opcionalmente, o sistema de 
navegação MapTrip pode ser 
ativado. Tudo isso em seu MMI.

4. Audi Beam
Versão diferenciada 
em LED das luzes 
de série. Projeta as 
argolas Audi ou o 
logo quattro no piso 
quando as portas são 
abertas.



Motorização
Os modelos RS 3 Sportback e Sedan estão equipados com um motor 2.5 Turbo 
FSI® de 400 cv de potência, que leva ambos os veículos de 0 a 100 km/h 
em 4,1 segundos. Os modelos contam com a tecnologia FSI, que injeta o 
combustível em doses precisas na câmara de combustão, o que contribui para 
diminuir o consumo e a emissão de poluentes.

Transmissão
Presente nos dois modelos, o câmbio S tronic de 7 velocidades proporciona 
trocas de marcha extremamente rápidas. Essa moderna transmissão trabalha 
em conjunto com a tração integral quattro®, que distribui a força entre os 
eixos conforme a necessidade, aumentando a dirigibilidade nas curvas ou em 
pistas molhadas.

Dirigibilidade
O volante multifuncional esportivo aplanado em couro com shift-paddles, 
aliado a uma direção progressiva, proporciona aos modelos uma perfeita 
dirigibilidade. Até mesmo em curvas fechadas, você sentirá o carro 
literalmente nas mãos.

Áudio e Comunicação
Os itens tecnológicos do Audi RS 3 Sportback e Sedan vão fascinar você. 
Para começar, o sistema de som premium Bang & Olufsen, projetado para 
se integrar perfeitamente ao interior do veículo. Há também o Smartphone 
Interface, com duas entradas USB para você conectar seu smartphone 
ao sistema multimídia do carro, podendo até reproduzir determinados 
aplicativos* do celular bem à altura dos seus olhos.

Audi RS 3

 

Cilindros

Cilindrada (cm³)

Potência (cv @ min-1)

Torque (Nm @ min-1)

Câmbio

 

Tração

Aceleração de 0 a 100 km/h (s)

Velocidade máxima (km/h)

Peso (kg)

Comprimento (mm)

Largura (mm)

Altura (mm)

Entre-eixos (mm)

Capacidade do tanque de combustível (L)

Capacidade do porta-malas (L)

RS 3 Sedan

 2.5 Turbo FSI

 

5 em linha

2480

400 @ 

5850 - 7000 

480 @ 

1700 - 5850

S tronic 

7 velocidades

quattro®

4,1

250

1515

4479

1802

1397

2631

55

315
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Imagens meramente ilustrativas. As condições aqui expressas podem sofrer alterações sem prévio aviso.
*Os aplicativos serão reproduzidos conforme a disponibilidade do fabricante em seu sistema operacional.

Para Vendas Corporativas, consulte uma de nossas concessionárias.

RS 3 Sportback

 2.5 Turbo FSI

5 em linha

2.480

400 @

5.850 - 7.000

480 @

1.700 - 5.850

S tronic 

7 velocidades

quattro®

4,1

250

1510

4335

1800

1411

2631

55

335


