04

05

06

19

18

20

01

07

04. Tapetes de carpete ‘Premium Floor Mats’
4 peças (jogo dianteiro e traseiro).
01. Capa de cobertura para ambientes internos
Capa de tecido durável e lavável para proteger o veículo em ambientes internos.
Acompanha bolsa de armazenamento na mesma cor.
02. Cruise Control
Sistema de controle de velocidade, permite manter a velocidade programada
através de um clique na alavanca.
03. Telas de proteção solar – 2 e 3 peças
As telas para janelas laterais traseiras e vidro traseiro são afixadas por encaixe e
filtram os raios solares que incidem sobre o vidro. Podem ser utilizadas com os
vidros abertos, em uma velocidade de até 120 km/h.
02

03

05. Tapetes de borracha dianteiros e
traseiros
Borracha de alta densidade, com encaixes de fixação
no assoalho. Suas bordas protegem o revestimento do
veículo de líquidos e detritos. Com logo A3 nos tapetes
dianteiros.
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08

Caixa de bagagem
Caixa compacta com superfícies de fácil limpeza. Acabamento
em black piano. Com chave para trancamento. Suas linhas
aerodinâmicas reduzem o ruído de vento com mais eficácia.
Capacidade: 360 litros. (É necessário o rack de teto.)

06. Tapetes de carpete linha ‘Red’ e ‘Blue’
Carpete preto/vermelho, ou preto/azul, 4 peças (jogo
dianteiro e traseiro).
07. Tapete protetor do porta-malas
Borracha de alta densidade, com encaixes de fixação
no assoalho. Suas bordas protegem o revestimento do
veículo de líquidos e detritos.
08. Película de proteção da linha do porta-malas
Película transparente, evita arranhões na área do
compartimento de carga.
09. Sensor de estacionamento
4 pontos.

09

18. Rack de teto
Encaixe perfeito em seu A3 Sportback ou A3 Sedan. Testado
em túnel de vento para um perfeito encaixe e melhor
minimização de ruídos quando utilizado em viagens.
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19. Rack de bike
Feito em alumínio anodizado, com proteção antidesbotamento
nas partes plásticas. Possui chave antifurto para maior
segurança de sua bike. Carga máxima: 17 kg.

21. Audi MediaBox
Navegação on-line Waze, mais de 30.000 rádios via internet
leitura de e-mails e acesso à internet. Tudo isso em seu MMI.
22. Capa de chave em couro
A capa de chave com as argolas Audi é o resultado de um
elaborado trabalho manual revestido com couro de alta
qualidade e pode ser facilmente montada pelo cliente.
Para todos os modelos de chave canivete.
Cores: Cognac (marrom), Branco magnólia, Vermelho
carmim, Vermelho begônia, Alabastro (branco puro),
Prata pérola, Laranja signal.
23. Cabos adaptadores AMI
Cabos de conexão de dispositivos com
o Audi Music Interface, para

20. Cobertura de proteção interna para pets
Cobertura de proteção interna para bancos traseiros,
acolchoada para o conforto de seu melhor amigo. Protege
também as paredes laterais e portas traseiras da sujeira.

reprodução de músicas.
Diversos cabos individuais
compatíveis com iPhone®
(com função de carga de
bateria) / iPod®, entrada
USB, P2 e RCA.

iPhone® / iPod® são marcas registradas Apple Inc. Consulte a disponibilidade dos Acessórios Originais Audi em um concessionário autorizado.
A disponibilidade dos itens pode ser alterada sem aviso prévio. Waze é marca registrada Google Inc. Imagens meramente ilustrativas.
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14. Ponteira dupla de escape cromada
Arremata o tubo de escape, deixando a traseira de seu veículo
mais esportiva. Encaixe via clipe que não necessita de solda.

10
10. Kit aerodinâmico
Acentue ainda mais seu espírito esportivo com os kits
aerodinâmicos de perfeito encaixe em seu A3.

15. Kits lifestyle internos
Deixe seu A3 ainda mais seu. Os kits decorativos internos estão
disponíveis nas combinações de cores vermelho/branco ou azul/
branco, e você pode escolher a combinação de personalização
nas portas, painel, retrovisor interno ou console central.

11. Spoiler traseiro
Com acabamento na cor do veículo.
12. Aerofólio – fibra de carbono
Aerofólio feito em fibra de carbono, não exige furação da carroceria
por ser fixado com adesivo específico de alta resistência.

16. Frisos da soleira, com iluminação LED e
acabamento em alumínio
Com iluminação LED, que acende quando a porta é aberta.
Conjunto com 4 unidades, para portas traseiras e dianteiras.

13. Capas de retrovisor – fibra de carbono

17. Pedaleiras em aço escovado
Jogo de pedaleiras para acelerador, freio e descansa-pé.

15

11

Parabéns por ter escolhido um veículo Audi! Essa decisão revela que você
valoriza qualidade técnica, desempenho e eficiência – além, é claro, da
sofisticação e da modernidade associadas à marca Audi.
Para celebrar essa conquista e deixá-la ainda mais exclusiva, oferecemos
neste catálogo uma série de itens de customização. Com eles, você poderá
aumentar o conforto e a funcionalidade de seu Audi A3, ou então dar um
toque personalizado à sua aparência.
Seja bem-vindo ao mundo Audi e aproveite tudo que ele tem a lhe oferecer!
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