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Audi A3 Limousine
30 TFSI S line

32.990€ ou 245€/mês*

Principal equipamento:

   Pintura metalizada

   Ar condicionado automático com 2 zonas de regulação

   Audi drive select

   Audi phone box

   Audi pre sense front

   Audi smartphone interface

   Bancos dianteiros desportivos

   Cruise Control

   Jantes em liga leve 17’’

   MMI Radio Plus com ecrã tátil 10,1’’

   Pacote de luzes interiores em LED

   Pacote Visual Black

   Sensores de estacionamento traseiros

   Suspensão dinâmica desportiva

   Vidros traseiros escurecidos

   Volante desportivo multifunções Plus, em couro

TAEG: 8,33% (taxa fixa)
Entrada: 12.762,39€
Prazo: 60 meses/75.000 km
Prestação final (VFG): 13.750,59€
Montante financiado: 20.227,61€

*Exemplo para Audi A3 Limousine 30 TFSI S line 110 cv. Prestação Mensal de 245€, com manutenção preventiva incluída no valor da prestação de 33,06€ mês. Contrato para 60 meses e 75.000 km. PVP 32.990€. Entrada Inicial de 12.762,39€. 
Valor Financiado de 20.227,61€ e Valor Final Garantido 13.750,59€. MTIC de 26.986,06€. TAN 6,76% e TAEG 8,33%. Inclui 250€ de comissão de abertura em Crédito Automóvel AudiFlex VN ≤ 3M, financiado por Audi Financial Services, 
uma marca Volkswagen Bank GmbH, Sucursal em Portugal. Informe-se no Volkswagen Bank (www.vwfs.pt). Condições financeiras válidas apenas para clientes particulares e até 30/06/2023. Valor Final Garantido – última prestação do contrato 
que pode ser liquidada contra a entrega do veículo, desde que observadas as condições indicadas em www.vwfs.pt. Imagem não contratual. A SIVA S.A. e todos os seus concessionários autorizados são Intermediários de Crédito a título acessório 
e atuam sem carácter de exclusividade. Mais informação em www.siva.pt. Emissões de CO2 e consumos mistos Audi A3 Limousine 30 TFSI S line 110 cv (ciclo combinado WLTP): 124 g/km e 5,5 l/100 km. As informações sobre os modelos 
e as suas características correspondem a uma definição no momento da criação deste documento, não podendo as mesmas serem consideradas como contratuais. A representação das cores de carroçaria é indicativa, uma vez que as técnicas 
de impressão não permitem uma reprodução fiel das cores. A Audi reserva-se o direito de modificar sem aviso prévio as características dos modelos apresentados, sem ter de atualizar este documento.
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Audi A3 Limousine
Abmessungen
Dimensions

04/20

1 Breite Schulterraum / Shoulder width
2 Breite Ellbogenraum / Elbow width
* maximaler Kopfraum / Maximum headroom
   Angaben in Millimeter / Dimensions in millimeters
   Angabe der Abmessungen bei Fahrzeugleergewicht / Dimensions of vehicle unloaded
Bei den angegeben Werten handelt es sich um auf Datenbasis ermittelte Nominalwerte. Sie basieren auf zum Zeitpunkt 
der Ermittlung vorliegenden Datenständen und definierter Ausstattungsvariante.
The indicated values are data based nominal values. They refer to the present data sets at the date of the determination 
and a defined set of equipment

1 Breite Schulterraum / Shoulder width
2 Breite Ellbogenraum / Elbow width
* maximaler Kopfraum / Maximum headroom
   Angaben in Millimeter / Dimensions in millimeters
   Angabe der Abmessungen bei Fahrzeugleergewicht / Dimensions of vehicle unloaded
Bei den angegeben Werten handelt es sich um auf Datenbasis ermittelte Nominalwerte. Sie basieren auf zum Zeitpunkt 
der Ermittlung vorliegenden Datenständen und definierter Ausstattungsvariante.
The indicated values are data based nominal values. They refer to the present data sets at the date of the determination 
and a defined set of equipment

Dados Técnicos

999 cm³110 cv (81 kW)

CilindradaPotência

210 km/hManual 
6 velocidades

Velocidade
máxima

Caixa 
de velocidades

5,5 l/100 km 124 g/km

Consumo
combinado WLTP

Emissões de CO₂ 
em ciclo combinado 

WLTP



Audi A3 Limousine
30 TDI S line S tronic

35.990€ ou 295€/mês*

Principal equipamento:

   Pintura metalizada

   Ar condicionado automático com 2 zonas de regulação

   Audi drive select

   Audi phone box

   Audi pre sense front

   Audi smartphone interface

   Cruise Control

   

   Espelhos retrovisores exteriores em Preto

   Jantes em liga leve 17’’

   MMI Radio Plus com ecrã tátil 10,1’’

   Sensores de estacionamento traseiros

   Suspensão dinâmica desportiva

   Vidros traseiros escurecidos

   Volante desportivo multifunções Plus, em couro

TAEG: 8,25%
Entrada: 11.562,97€
Prazo: 60 meses/75.000 km
Prestação final (VFG): 15.886,93€
Montante financiado: 24.427,03€

*Exemplo para Audi A3 Limousine Diesel 30 TDI S line S tronic 116 cv. Prestação Mensal de 295€, com manutenção preventiva incluída no valor da prestação de 28,81€ mês. Contrato para 60 meses e 75.000 km. PVP 35.990€. Entrada Inicial 
de 11.562,97€. Valor Financiado de 24.427,03€ e Valor Final Garantido 15.886,93€. MTIC de 32.297,06€. TAN 6,77% e TAEG 8,25%. Inclui 250€ de comissão de abertura em Crédito Automóvel AudiFlex VN ≤ 3M, financiado por Audi Financial 
Services, uma marca Volkswagen Bank GmbH, Sucursal em Portugal. Informe-se no Volkswagen Bank (www.vwfs.pt). Condições financeiras válidas apenas para clientes particulares e até 30/06/2023. Valor Final Garantido – última prestação 
do contrato que pode ser liquidada contra a entrega do veículo, desde que observadas as condições indicadas em www.vwfs.pt. Imagem não contratual. A SIVA S.A. e todos os seus concessionários autorizados são Intermediários de Crédito a título 
acessório e atuam sem carácter de exclusividade. Mais informação em www.siva.pt. Emissões de CO2 e consumos mistos Audi A3 Limousine 30 TDI S line S tronic 116 cv (ciclo combinado WLTP): 119 g/km e 4,5 l/100 km. As informações sobre 
os modelos e as suas características correspondem a uma definição no momento da criação deste documento, não podendo as mesmas serem consideradas como contratuais. A representação das cores de carroçaria é indicativa, uma vez que 
as técnicas de impressão não permitem uma reprodução fiel das cores. A Audi reserva-se o direito de modificar sem aviso prévio as características dos modelos apresentados, sem ter de atualizar este documento.
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Audi A3 Limousine
Abmessungen
Dimensions

04/20

1 Breite Schulterraum / Shoulder width
2 Breite Ellbogenraum / Elbow width
* maximaler Kopfraum / Maximum headroom
   Angaben in Millimeter / Dimensions in millimeters
   Angabe der Abmessungen bei Fahrzeugleergewicht / Dimensions of vehicle unloaded
Bei den angegeben Werten handelt es sich um auf Datenbasis ermittelte Nominalwerte. Sie basieren auf zum Zeitpunkt 
der Ermittlung vorliegenden Datenständen und definierter Ausstattungsvariante.
The indicated values are data based nominal values. They refer to the present data sets at the date of the determination 
and a defined set of equipment

1 Breite Schulterraum / Shoulder width
2 Breite Ellbogenraum / Elbow width
* maximaler Kopfraum / Maximum headroom
   Angaben in Millimeter / Dimensions in millimeters
   Angabe der Abmessungen bei Fahrzeugleergewicht / Dimensions of vehicle unloaded
Bei den angegeben Werten handelt es sich um auf Datenbasis ermittelte Nominalwerte. Sie basieren auf zum Zeitpunkt 
der Ermittlung vorliegenden Datenständen und definierter Ausstattungsvariante.
The indicated values are data based nominal values. They refer to the present data sets at the date of the determination 
and a defined set of equipment

Dados Técnicos

1.968 cm³116 cv (85 kW)

CilindradaPotência

210 km/hS tronic
7 velocidades

Velocidade
máxima

Caixa 
de velocidades

4,5 l/100 km 119 g/km

Consumo
combinado WLTP

Emissões de CO₂ 
em ciclo combinado 

WLTP



Acessórios
Originais Audi

Conheça os acessórios originais 
Audi concebidos a pensar nas 
suas necessidades:

Para as suas férias e tempos-livres, 
viaje em segurança com barras de 
tejadilho, porta-bicicletas e soluções
de reboque.

Transporte os seus animais 
confortavelmente e em segurança
com as grelhas de separação e tapetes 
de proteção específicos.

Dê um toque pessoal ao seu Audi,
com os nossos kits de personalização
e jantes exclusivas.

Deixamos aqui a nossa sugestão para
o seu Audi A3 Limousine mas poderá 
conhecer a gama completa junto
de um reparador autorizado Audi.

Os PVPR apresentados incluem IVA à taxa legal em vigor.
Custos de instalação dos acessórios (quando necessário) não está incluído.

PVPR 159,00 €PVPR 179,00 € 

Anéis LED
Audi de entrada

4G0052133G

Cortinas de proteção
solar, A3 Limo (3PCS)

8V5064160
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