
 

Audi A3 Sportback Standardudstyr

Udstyr markeret med "●" angiver inkluderet standardudstyr.

A3
Sportback 

Attitude

A3
Sportback 

Prestige

A3
Sportback 

S line

16" Alufælge
7,0 x 16, 205/55 R16 dæk

17" Alufælge
8,0 x 17, 225/45 R17-dæk

18" alufælge
8,0 x 18, 225/40 R18-dæk

3-eget multifunktionslæderrat plus
Ved S tronic medfølger skiftefunktion bagpå rattet

6 højtalere

Advanced kofangere

Airbags med frakobling af forsædepassagerens airbag

Aluminiumslook i interiøret

Anhængertræk, forberedelse

Audi adaptiv hastighedsassistent

Audi connect Nødopkald & Service inklusive bilstyring

Audi drive select

Audi phone box light
med induktiv opladning

Audi pre sense front

Audi smartphone interface

Automatisk nedblændeligt bakspejl

Bluetooth interface

Bundmåtter foran og bagi

 



 

Audi A3 Sportback Standardudstyr

Udstyr markeret med "●" angiver inkluderet standardudstyr.

A3
Sportback 

Attitude

A3
Sportback 

Prestige

A3
Sportback 

S line

Dagskørelys

Dekorindlæg i platinumgrå silkeeffektlak
--kunststof i grafitgrå--

Digitalt cockpit
Komplet digitalt kombiinstrument på 10,25"

Dækreparationssæt

Dæktrykkontrol

Forsæder med højdeindstilling

Førstehjælpsudstyr og advarselstrekant

Højglanspakke, blanke rudelister
Gælder ikke 45 TFSI e

Isofixbeslag og Top Tether på bagsædet

Komfortklimaanlæg - 2 zoner

LED forlygter

LED-baglygter med dynamisk blinklys

Lys- og regnsensor

Midterarmlæn foran

MMI Radio plus med MMI touch
10,1" touchskærm

Panellister med aluminiumsindlæg

Panellister med aluminiumsindlæg, S-logo, med lys

Parkeringsassistent

 



 

Audi A3 Sportback Standardudstyr

Udstyr markeret med "●" angiver inkluderet standardudstyr.

A3
Sportback 

Attitude

A3
Sportback 

Prestige

A3
Sportback 

S line

Parkeringsbremse, elektromekanisk

Radiomodtagelse, digital
DAB+ radio

S / S line tagkantspoiler

S line interiør (WQS)

S line kofangere

Sideairbags foran, med hovedairbag

Sidespejle, elopvarmelige

Sidespejlhuse i bilens farve

Splitbagsæde 40:60
Bagsæderyglænet kan klappes frem i forholdet 40:60 eller komplet

Sportssæder foran

Sportsundervogn

Start-stop system

Sædebelastningsregistrering

Sædebetræk i stof "Dynamik"

Sædebetræk i stof "Puls"/Kunstlæder kombination m/S prægning

Sædevarme, foran

Udvidet standardudstyr, DK (WAA)

Vognbaneafvigelsesadvarsel

 



 

Audi A3 Sportback Standardudstyr

Udstyr markeret med "●" angiver inkluderet standardudstyr.

A3
Sportback 

Attitude

A3
Sportback 

Prestige

A3
Sportback 

S line

Værktøjssæt

 



 

Audi A3 Sportback Ekstraudstyr

De i parentes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved.
"," skal læses som "og". "/" skal læses som "eller". Udstyr markeret med "-" angiver udstyr, der ikke kan tilkøbes den valgte model.

Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover
påvirke den grønne ejerafgift.

Prisen er udregnet med udgangspunkt i 150% afgift.

A3
Sportback 

Attitude

A3
Sportback 

Prestige

A3
Sportback 

S line

7P1 4-vejs-lændestøtte til forsæderne - 5.853 kr. 5.853 kr.

6I2 Adaptiv kørselsassistent
Rattet ændres til HOD rat (1XW/1XX)

- 5.183 kr. 5.183 kr.

6I6 Adaptiv kørselsassistent inkl. nødsituationsassistent
Kan kun købes til biler med S tronic - og rattet ændres til HOD rat (1XW/1XX)

- 5.608 kr. 5.608 kr.

4GH Akustisk forrude
med grå stribe

- 2.163 kr. 2.163 kr.

N2B
Alcantara/Kunstlæder kombination m/S prægning (3NT, WQS,
1XW/1XX/2PF/2PK) - 11.928 kr. 11.928 kr.

QQ1 Ambientebelysningspakke - 5.183 kr. 5.183 kr.

QQ2 Ambientebelysningspakke plus (WK8/WQS/5TD/7TN) - 7.595 kr. 7.595 kr.

1D2 Anhængertræk, aftageligt - 13.640 kr. 13.640 kr.

7HF Armlæn i kunstlæder (WK8/WQS)
med læderpakke -- med kontrastsyning IT

- 3.473 kr. 3.473 kr.

9JD Askebæger foran og lighter - 635 kr. 635 kr.

PCE WAA
Assistentpakke m. MMI Navigation plus med MMI touch (8G1/PXC/PFM,
9S1/9S9)
Kan kun tilkøbes til biler med S tronic - og kan ikke kombineres med 2PK, da der kræves HOD rat (1XX)

- 40.145 kr. 40.145 kr.

PCE WAA WBG Assistentpakke m. MMI Navigation plus med MMI touch (8G1/PXC/PFM, WBG)
Kan kun tilkøbes til biler med S tronic - og kan ikke kombineres med 2PK, da der kræves HOD rat (1XX)

- 1.275 kr. 1.275 kr.

IT3
Audi connect Navigation & Infotainment Plus (7UG, 9S1/9S9,
1XW/1XX/2PF/2PK) - 4.758 kr. 4.758 kr.

2F1 Audi connect nøgle (PG3/4K5) - 2.163 kr. 2.163 kr.

WK8 WAA Audi design selection interiør (N2U/N4F, 3NT) - 29.065 kr. -

WK8 WAA WBF Audi design selection interiør (N2U/N4F, 3NT, WBF) - 17.125 kr. -

2I0 Audi drive select (PDE/1JP)
til biler med støddæmperregulering. Kan ikke tilkøbes til 30 TFSI, 40 TFSI e eller 45 TFSI e.

- 0 kr. 0 kr.

De angivne priser er i DKK inkl. moms.

Genereret 21-02-2021 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.



 

Audi A3 Sportback Ekstraudstyr

De i parentes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved.
"," skal læses som "og". "/" skal læses som "eller". Udstyr markeret med "-" angiver udstyr, der ikke kan tilkøbes den valgte model.

Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover
påvirke den grønne ejerafgift.

Prisen er udregnet med udgangspunkt i 150% afgift.

A3
Sportback 

Attitude

A3
Sportback 

Prestige

A3
Sportback 

S line

PXC WAA Audi Matrix-LED-forlygter m. digitalt kørelys
inkl. dynamisk blinklys og animation

- 15.165 kr. 15.165 kr.

9ZE WAA Audi phone box - 5.395 kr. 5.395 kr.

7W1 Audi pre sense basic - 4.328 kr. 4.328 kr.

9VD Audi sound system - 6.278 kr. 6.278 kr.

9S1 Audi virtual cockpit (1XW/1XX/2PF/2PK, 7UG)
10,25"

- 0 kr. 0 kr.

9S9 Audi virtual cockpit Plus (1XW/1XX/2PF/2PK)
12,3" Kan ikke tilkøbes til 40 TFSI e eller 45 TFSI e

- 5.183 kr. 5.183 kr.

4E6 Bagklap med elektrisk åbning og lukning (PG3/4K5) - 7.808 kr. 7.808 kr.

KA2 Bakkamera (7X5) - 8.875 kr. 8.875 kr.

9VS Bang & Olufsen Sound System - 17.153 kr. 17.153 kr.

9VS WBG Bang & Olufsen Sound System (WBG) - 10.835 kr. 10.835 kr.

QQ5 Belyste makeup spejle - 1.520 kr. 1.520 kr.

1S1 Bilens værktøj og donkraft - 540 kr. 540 kr.

2Z0 Bortfald af modelbetegnelse og ydelses-/teknologibeteg. - 0 kr. 0 kr.

2Z7 Bortfald af ydelses-/teknologibetegnelse - 0 kr. 0 kr.

4H5 Børnesikring, elektrisk betjent - 328 kr. 328 kr.

3A5 Børnesædefastgørelse, ISOFIX, på passagersædet - 848 kr. 848 kr.

5TD Dekorindlæg i aluminium i designet Spektrum, mørkt - 4.328 kr. 4.328 kr.

5MY Dekorindlæg i satinlak, turboblå - 3.260 kr. 3.260 kr.

HS3 Dæk 225/45 R17 med lav rullemodstand
Obs. dette udstyr kan påvirke bilens forbrug

- 3.260 kr. -

De angivne priser er i DKK inkl. moms.

Genereret 21-02-2021 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.



 

Audi A3 Sportback Ekstraudstyr

De i parentes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved.
"," skal læses som "og". "/" skal læses som "eller". Udstyr markeret med "-" angiver udstyr, der ikke kan tilkøbes den valgte model.

Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover
påvirke den grønne ejerafgift.

Prisen er udregnet med udgangspunkt i 150% afgift.

A3
Sportback 

Attitude

A3
Sportback 

Prestige

A3
Sportback 

S line

YYB Farvede syninger i rød (WQS, N4X/N2B/N2Y/N4L, 3NT, 1XX/2PX)
Kan ikke tilkøbes til 30 TFSI, biler med manuelt gear, 40 TFSI e og 45 TFSI e

- 9.333 kr. 9.333 kr.

8G1 Fjernlysassistent - 2.163 kr. 2.163 kr.

8X8 Forlygtesprinkleranlæg (PX2/PXC) - 5.515 kr. 5.515 kr.

3L5 Forsæder med elektrisk indstilling (7P1/8I6) - 15.165 kr. 15.165 kr.

PV3
Forsæder med elektrisk indstilling inklusive memoryfunktion til førersædet
(7P1/8I6)
inkl. memoryfunktion i sidespejle (6XL)

- 26.038 kr. 26.038 kr.

PV3 WBF
Forsæder med elektrisk indstilling inklusive memoryfunktion til førersædet
(7P1/8I6, WBF)
inkl. memoryfunktion i sidespejle (6XL)

- 18.888 kr. 18.888 kr.

3PB Førersæde med elektrisk indstilling (7P1) - 8.328 kr. 8.328 kr.

VC2 Garageportsåbner - 5.090 kr. 5.090 kr.

KS1 Head-up-display - 17.365 kr. 17.365 kr.

UH2 Igangsætningsassistent (Hold assist) - 1.733 kr. 1.733 kr.

9M9 Kabinevarmer m/ fjernbetjening
Kan ikke tilkøbes til 40 TFSI e eller 45 TFSI e

- 30.375 kr. 30.375 kr.

QR9 Kamerabaseret vejskiltegenkendelse (7UG, 9S1/9S9, 1XW/1XX/2PF/2PK) - 5.423 kr. 5.423 kr.

KH5 Komfortklimaanlæg, 3 zoner
Kan ikke tilkøbes til 40 TFSI e eller 45 TFSI e.

- 6.498 kr. 6.498 kr.

4K5 Komfortnøgle - 9.303 kr. 9.303 kr.

PG3 Komfortnøgle i forbindelse med tyverialarm - 18.650 kr. 18.650 kr.

PG3 WBF Komfortnøgle i forbindelse med tyverialarm (WBF) - 9.303 kr. 9.303 kr.

U52
Letmetalfælge i 5-eget dobbelt V-design (S-design), grafitgrå, 8,0J x 18, 225/40
R18-dæk
Obs - dette udstyr kan påvirke bilens forbrug.

- - 2.253 kr.

De angivne priser er i DKK inkl. moms.

Genereret 21-02-2021 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.



 

Audi A3 Sportback Ekstraudstyr

De i parentes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved.
"," skal læses som "og". "/" skal læses som "eller". Udstyr markeret med "-" angiver udstyr, der ikke kan tilkøbes den valgte model.

Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover
påvirke den grønne ejerafgift.

Prisen er udregnet med udgangspunkt i 150% afgift.

A3
Sportback 

Attitude

A3
Sportback 

Prestige

A3
Sportback 

S line

CL9 Letmetalfælge i 5-eget paralleldesign, 8,0J x 17, 225/45 R17-dæk
Obs - dette udstyr kan påvirke bilens forbrug.

15.815 kr. - -

CG0 Letmetalfælge i 5-eget W-design, 8,0J x 17, 225/45 R17-dæk
Obs - dette udstyr kan påvirke bilens forbrug.

15.815 kr. 0 kr. -

U53
Letmetalfælge i 5-eget Y-design, grafitgrå, glanspolerede, 8,0J x 18, 225/40
R18-dæk
Obs - dette udstyr kan påvirke bilens forbrug.

35.113 kr. 19.258 kr. 3.400 kr.

CA6 Letmetalfælge i multieget paralleldesign, 8,0J x 17, 225/45 R17-dæk
Obs - dette udstyr kan påvirke bilens forbrug.

- 0 kr. -

V29 Letmetalfælge, 10-eget stjernedesign, 8,0J x 18, 225/40 R18-dæk, Audi Sport
Obs - dette udstyr kan påvirke bilens forbrug.

43.010 kr. 27.153 kr. 11.298 kr.

U92
Letmetalfælge, 5-eget blade-design, antracitsorte, glanspolerede, 8,0J x 18,
225/40 R18-dæk, Audi Sport
Obs - dette udstyr kan påvirke bilens forbrug.

49.823 kr. 33.963 kr. 18.108 kr.

C2T
Letmetalfælge, 5-eget dobbelt edge-design, antracitsorte, glanspolerede, 8,0J x
19, 235/35 R19-dæk, Audi Sport (1JF)
Obs - dette udstyr kan påvirke bilens forbrug. Kan ikke tilkøbes til 30 TFSI, 40 TFSI e eller 45 TFSI e.

- 46.160 kr. 30.310 kr.

U72 Letmetalfælge, 5-eget dynamisk design, 8,0J x 18, 225/4
Obs - dette udstyr kan påvirke bilens forbrug.

31.675 kr. 15.815 kr. -

V98
Letmetalfælge, 5-eget flag-design, platingrå, glanspolerede, 8,0J x 18, 225/40
R18-dæk, Audi Sport
Obs - dette udstyr kan påvirke bilens forbrug.

50.715 kr. 34.863 kr. 18.998 kr.

C1I
Letmetalfælge, 5-eget trapez-design, mat titangrå, glanspolerede, 8,0J x 19,
235/35 R19-dæk, Audi Sport (1JF)
Obs - dette udstyr kan påvirke bilens forbrug. Kan ikke tilkøbes til 30 TFSI, 40 TFSI e eller 45 TFSI e.

- 45.270 kr. 29.413 kr.

C1J Letmetalfælge, 5-eget V-design, 8.0Jx18, 225/40 T18 dæk
Obs. dette udstyr kan medføre ændret forbrug!

24.890 kr. 18.108 kr. 2.253 kr.

C6H
Letmetalfælge, 5-eget Y-strukturdesign, mat titangrå, glanspolerede, 8,0J x 19,
235/35 R19-dæk, Audi Sport (1JF)
Obs - dette udstyr kan påvirke bilens forbrug. Kan ikke tilkøbes til 30 TFSI, 40 TFSI e eller 45 TFSI e.

- 45.270 kr. 29.413 kr.

6NQ Loftbeklædning i sort stof - 5.090 kr. 5.090 kr.

N4X Læder af typen Valcona bicolor (3NT, WQS, 1XW/1XX/2PF/2PK) - 28.203 kr. 28.203 kr.

N1D Læder/kunstlæder kombination (WK8, 1XW/1XX/2PF/2PK, 3NT)
Design selection

- 5.423 kr. 5.423 kr.

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
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Audi A3 Sportback Ekstraudstyr

De i parentes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved.
"," skal læses som "og". "/" skal læses som "eller". Udstyr markeret med "-" angiver udstyr, der ikke kan tilkøbes den valgte model.

Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover
påvirke den grønne ejerafgift.

Prisen er udregnet med udgangspunkt i 150% afgift.

A3
Sportback 

Attitude

A3
Sportback 

Prestige

A3
Sportback 

S line

N4F Læder/kunstlæder kombination (3NT) - 20.635 kr. 20.635 kr.

N4L Læder/Kunstlæder m/S line-prægning (3NT, WQS, 1XW/1XX/2PF/2PK) - 5.423 kr. 5.423 kr.

8I6 Lændestøtte med pneumatisk indstilling med massagefunktion (PV3/3L5)
Kan ikke tilkøbes til 30 TFSI S tronic og 35 TFSI S tronic.

- 9.763 kr. 9.763 kr.

7UG MMI Navigation plus (9S1/9S9, 1XW/1XX/2PF/2PK) - 38.863 kr. 38.863 kr.

2PF WAA Multifunktionssportslæderrat i 3-eget design med flad bund
Fås kun til biler med manuel gear

- 2.490 kr. 2.490 kr.

2PK WAA Multifunktionssportslæderrat i 3-eget design med flad bund og skiftekontakter
Gælder kun til biler med S tronic

- 2.490 kr. 2.490 kr.

QE1 Opbevaringspakke - 4.328 kr. 4.328 kr.

4ZD WAA Optikpakke, sort, Audi exclusive
Kan ikke tilkøbes til 45 TFSI e.

- 6.498 kr. 6.498 kr.

VT4 Panellister med aluminiumsindlæg foran, belyste 3.260 kr. 3.260 kr. -

3FB Panoramaglastag (WK8/QQ1/QQ2/QQ5) - 23.873 kr. 23.873 kr.

WBF

Plus Selection
Indeholder: Audi connect nøgle (2F1) + Komfortnøgle (4K5) + Ambientebelysningspakke plus (QQ2) +
Panoramaglastag (3FB) + Audi Matrix-LED-forlygter (PXC) + USB-ladestik ved bagsæde, 2 stk (7B9) +
Sidespejle, el.indst., el.indkl. og aut. nedblændelige (6XI) + Dekorindlæg i aluminium i designet
Spektrum, mørkt (5TD). Ved tilkøb af dette udstyr på 40 TFSI e og 45 TFSI e bortfalder mulighed for
træk

- 24.995 kr. 24.995 kr.

1N7 Progressiv styring - 5.423 kr. 5.423 kr.

1G9 Reservehjul, pladsbesparende (1S1)
Kan ikke tilkøbes til 40 TFSI e eller 45 TFSI e.

- 2.708 kr. 2.708 kr.

WQS WBF YET S line interiørpakke (WBF) - 10.863 kr. -

WQS WAA S line interiørpakke 23.135 kr. - -

WQS WAA WBF S line interiørpakke (WBF) 18.800 kr. - -

WQS WAA YET S line interiørpakke - 14.995 kr. -

5J1 S/S line-tagkantsspoiler 5.515 kr. 5.515 kr. -

De angivne priser er i DKK inkl. moms.

Genereret 21-02-2021 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.



 

Audi A3 Sportback Ekstraudstyr

De i parentes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved.
"," skal læses som "og". "/" skal læses som "eller". Udstyr markeret med "-" angiver udstyr, der ikke kan tilkøbes den valgte model.

Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover
påvirke den grønne ejerafgift.

Prisen er udregnet med udgangspunkt i 150% afgift.

A3
Sportback 

Attitude

A3
Sportback 

Prestige

A3
Sportback 

S line

6C4 Sideairbags bagi - 7.595 kr. 7.595 kr.

6XI Sidespejle, el.indst., el.indkl. og aut. nedblændelige
Sidespejl sænkes automatisk i passagersiden når bilen sættes i bakgear. 

- 7.138 kr. 7.138 kr.

6FQ Sidespejlhuse i Carbon - 13.640 kr. 13.640 kr.

6FJ Sidespejlhuse i sort højglans (4ZD) - 2.285 kr. 2.285 kr.

3NT
Splitbagsæde, 40-20-40 split og midterarmlæn bag
(N1D/N2U/N4F/N4L/N4X/N5B/N7B) - 4.328 kr. 4.328 kr.

1JC Sportsundervogn
Kan ikke tilkøbes til 40 TFSI e

4.758 kr. 4.758 kr. -

1JF Sportsundervogn
Til 19" fælge. Kan ikke tilkøbes til 40 TFSI e eller 45 TFSI e.

- 4.758 kr. 0 kr.

1JA Standardundervogn
Kan ikke tilkøbes til 40 TFSI e eller 45 TFSI e

- - 0 kr.

N2Y Stof "Puls"/Kunstlæder kombination m/S prægning (WQS, 1XW/1XX/2PF/2PK) - 0 kr. 0 kr.

N7B Sædebetræk i stof "Metrik" - 1.733 kr. 1.733 kr.

N2U Sædeindtræk stof "Torsion"/Kunstlæder (WK8, 1XW/1XX/2PF/2PK, 3NT) - 0 kr. 0 kr.

3S2 Tagræling i sort
Kan ikke købes i kombination med Panoramaglastag

- 4.970 kr. 4.970 kr.

3S1 Tagræling, blank
Kan ikke købes i kombination med Panoramaglastag. Kan ikke tilkøbes til 45 TFSI e.

- 6.498 kr. 6.498 kr.

WBG
Technology Selection
Indeholder: MMI Navigation Plus (7UG) + Audi virtual cockpit plus (9S8/9S9) + Audi sound system
(9VD)  På 40 TFSI e og 45 TFSI e vil pakken indeholde Audi virtual cockpit plus (9S8).

- 19.995 kr. 19.995 kr.

QL5 Tonede ruder, bag (4ZB/4ZD) - 7.595 kr. 7.595 kr.

PG2 Tyverialarm - 9.303 kr. 9.303 kr.

1PE Tyverihæmmende hjulbolte - 540 kr. 540 kr.

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
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Audi A3 Sportback Ekstraudstyr

De i parentes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved.
"," skal læses som "og". "/" skal læses som "eller". Udstyr markeret med "-" angiver udstyr, der ikke kan tilkøbes den valgte model.
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påvirke den grønne ejerafgift.

Prisen er udregnet med udgangspunkt i 150% afgift.

A3
Sportback 

Attitude

A3
Sportback 

Prestige

A3
Sportback 

S line

PDE Undervogn med indstillelige støddæmpere inkl. Audi drive select®
Kan ikke tilkøbes til 30 TFSI, 40 TFSI e eller 45 TFSI e.

- 21.273 kr. 16.515 kr.

1JP Undervogn med støddæmperregulering (PDE/2I0)
Kan ikke tilkøbes til 30 TFSI, 40 TFSI e eller 45 TFSI e.

- 21.273 kr. 16.515 kr.

7B9 USB-ladestik ved bagsæde, 2 stk - 1.088 kr. 1.088 kr.

79H
Vognbaneskiftadvarsel med udstigningsadvarsel og assistent til registrering af
tværgående trafik bagved (7X5) - 11.473 kr. 11.473 kr.

7Y1 Vognbaneskiftsadvarsel - 11.473 kr. 11.473 kr.

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
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Audi A3 Sportback Lakfarver

A3
Sportback 

Attitude

A3
Sportback 

Prestige

A3
Sportback 

S line

3F3F Atollblå Metallak 8.195 kr. 8.195 kr. -

Q0Q0 Audi exclusive speciallak 49.953 kr. 49.953 kr. 49.953 kr.

A2A2 Brillantsort 0 kr. 0 kr. -

6Y6Y Daytonagrå Perleeffekt - - 8.195 kr.

L5L5 Florettsølv Metallak 8.195 kr. 8.195 kr. -

2Y2Y Gletsjerhvid Metallak 8.195 kr. 8.195 kr. 8.195 kr.

T9T9 Ibishvid 0 kr. 0 kr. 0 kr.

H1H1 Manhattangrå Metallak 8.195 kr. 8.195 kr. -

0E0E Mythossort Metallak 8.195 kr. 8.195 kr. 8.195 kr.

2D2D Navarreblå Metallak 8.195 kr. 8.195 kr. 8.195 kr.

R1R1 Pythongul Metallak 8.195 kr. 8.195 kr. 8.195 kr.

Y1Y1 Tangorød Metallak 8.195 kr. 8.195 kr. 8.195 kr.

N6N6 Turboblå - - 7.595 kr.

De angivne priser er i DKK inkl. moms.

Genereret 21-02-2021 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.


