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model poãet pfievodovka zdvihov˘ v˘kon spotfieba emise objednací Kã Kã
válcÛ objem, litry kW/k paliva* CO2** kódy bez DPH vã. DPH

RS 4 8 6rychlostní 4,2 309/420 13,4–13,5 322–324 8EC RX9 1 863 277,- 2 217 300,-

sériová v˘bava

Audi RS 4
airbag fiidiãe a spolujezdce
airbagy pro hlavu vpfiedu a vzadu sideguard
alarm vãetnû kontroly vnitfiního prostoru, ochrany proti odtaÏení vozidla a nezávislého zdroje
Audi parking system vpfiedu a vzadu
automatická klimatizace s regulací pravé a levé strany
bezpeãnostní sloupek fiízení podélnû i v˘‰kovû nastaviteln˘
ãtecí lampiãky vpfiedu a vzadu
dálkové ovládání centrálního zamykání
dekorace v provedení karbon
determální skla – zelenû tónovaná
elektrické ovládání oken vpfiedu
elektronick˘ stabilizaãní program (ESP) vãetnû brzdového asistentu
imobilizér
informaãní systém fiidiãe s barevn˘m displejem
kola hliníková litá, v 5ramenném designu, velikost 8,5Jx18, s pneumatikami 255/40 R 18
kontrolní systém tlaku vzduchu v pneumatikách
lepicí sada tire mobility system
mlhové svûtlomety
nástupní li‰ty s nápisem RS 4
opûrka bederních obratlÛ vpfiedu, elektricky nastavitelná 
osazení pfiístroji v provedení RS 4
ozdobné li‰ty v provedení matn˘ hliník
paket odkládacích prostor
paket osvûtlení 
pedály v hliníkovém provedení
potahy sedadel v kombinaci kÛÏe perlová Nappa/tkanina Race
rádio Concert s 10 reproduktory
rohoÏky vpfiedu
servotronic
sportovní koÏen˘ volant v provedení RS 4
sportovní podvozek vãetnû Dynamic Ride Control
skofiepinová sedadla vpfiedu v provedení RS 4 – manuálnû podélnû a v˘‰kovû nastavitelná, manuálnû nastaviteln˘ sklon opûradla, 
elektricky nastavitelná ‰ífika sedáku a elektricky nastavitelná ‰ífika opûradla sedadla
stál˘ pohon v‰ech kol quattro s asymetrick˘m dynamick˘m rozdûlením toãivého momentu
tfietí opûrka hlavy vzadu vãetnû tfiíbodového samonavíjecího pásu na stfiedním sedadle vzadu 
vnûj‰í zpûtná zrcátka v provedení RS 4 – zdvojené uchycení pomocí ramének, v optice matn˘ hliník, elektricky nastavitelná 
a vyhfiívaná, asférické na stranû fiidiãe
xenonová svûtla Plus vãetnû denních potkávacích svûtel
zadní opûradlo dûlené a sklopné 
zadní spoiler integrovan˘ do kapoty zavazadlového prostoru a do boãních dílÛ vzadu

Ceny Audi RS 4

* Spotfieba paliva je uvedena dle smûrnice 1999/100/ES v l/100 km, celkem. První hodnota odpovídá pohotovostní váze vozu a váze fiidiãe. Druhá hod-
nota odpovídá váze plnû vybaveného vozu a váze fiidiãe.

** Emise CO2 je uvedena v g/km, celkem. První hodnota odpovídá pohotovostní váze vozu a váze fiidiãe. Druhá hodnota odpovídá váze plnû vybave-
ného vozu a váze fiidiãe.
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objednací Kã Kã 
kódy bez DPH vã. DPH

Zvlá‰tní v˘bava Audi RS 4

4   5

1 V˘bavu lze objednat pouze v kombinaci se skofiepinov˘mi sedadly
vpfiedu (série).

2 V˘bavu lze objednat pouze v kombinaci se sportovními sedadly
vpfiedu (PS3).

3 V˘bavu nelze objednat v kombinaci s rohoÏkami s koÏen˘mi kédry
vpfiedu a vzadu (YSR/S3G). V˘bavu lze objednat pouze v kombinaci
s v˘bavou rohoÏky vpfiedu a vzadu (0TD).

4 V˘bavu nelze objednat v kombinaci s multifunkãním koÏen˘m
volantem (2FS).

5 V˘bavu lze objednat pouze v kombinaci s ãern˘m metalick˘m
interiérem (QM nebo QN).

6 V˘bavu lze objednat pouze v kombinaci s ãern˘m metalick˘m
interiérem (QM).

R
S

 4

7 V˘bavu nelze objednat ve spojení s pfiípravou pro zabudování
mobilního telefonu vãetnû stfiední loketní opûrky vpfiedu (PT5).

8 V˘bavu nelze objednat v kombinaci s kobereãky vãetnû rohoÏek
s koÏen˘mi kédry vpfiedu a vzadu (YSQ/S3G). V˘bavu lze objednat
pouze v kombinaci s v˘bavou rohoÏky vpfiedu a vzadu (0TD).

9 V˘bavu lze objednat pouze v kombinaci s v˘bavou upevnûní dûtské
sedaãky Isofix pro sedadlo spolujezdce a vnûj‰í zadní sedadla (PID).

● = k dodání jako zvlá‰tní v˘bava     ❍ = sériová v˘bava      – = nelze objednat

Adaptivní svûtlo 8Q5 9 632,- 11 462,- ●

natáãivé ve smûru jízdy, slouÏí k osvûtlení zatáãek

Airbag

boãní airbagy vzadu 1 6C1 9 632,- 11 462,- ●

v opûradlech zadních sedadel 

boãní airbagy vzadu 2 4X4 9 632,- 11 462,- ●

v opûradlech zadních sedadel 

Automatická regulace vnitfiní cirkulace 2V5 4 276,- 5 088,- ●

regulace pomocí senzoru kvality vzduchu

Bezpeãnostní pásy Audi exclusive YTO/S3G 39 725,- 47 273,- ●

barva dle vzorníku Audi exclusive

Dálkové ovládání garáÏov˘ch vrat VC1 6 514,- 7 752,- ●

dálkové ovládání v oblasti sluneãní clony

Dekorace

kartáãovan˘ hliník, ‰ed˘ 5TG bez pfiíplatku bez pfiíplatku ●

pro palubní desku, stfiední panel a obloÏení dvefií

dekorace v optice klavírového laku 5TL bez pfiíplatku bez pfiíplatku ●

pro palubní desku, stfiední panel a obloÏení dvefií

Ïilkovaná myrta, mu‰kát 5MR bez pfiíplatku bez pfiíplatku ●

pro palubní desku, stfiední panel a obloÏení dvefií

dekorace Audi exclusive YTA/S3G 25 538,- 30 390,- ●

pro palubní desku, stfiední panel a obloÏení dvefií, dfievo dle vzorníku Audi exclusive

Dvojité sklo VW5 14 468,- 17 217,- ●

lep‰í tlumení vnûj‰ích hlukÛ a dal‰í ochrana pfied vniknutím

Elektrické ovládání oken vpfiedu a vzadu 4R4 8 233,- 9 798,- ●

Chladicí box v odkládací pfiihrádce spolujezdce 1W1 1 839,- 2 188,- ●

Kapota zavazadlového prostoru automaticky otvíratelná 4E5 1 119,- 1 332,- ●

pfii odemknutí zavazadlového prostoru se kapota automaticky otevfie

Kobereãky vãetnû rohoÏek s koÏen˘m kédrem vpfiedu a vzadu 3 YSQ/S3G 28 375,- 33 766,- ●

barva dle vzorníku Audi exclusive

Kola a pneumatiky

kola hliníková litá se sedmi dvojit˘mi paprsky, velikost 9J x 19 PR2/FC1 45 400,- 54 026,- ●

s pneumatikami 255/35 R 19

Laky

metalické laky/laky s perleÈov˘m efektem *** bez pfiíplatku bez pfiíplatku ●

laky dle vzorníku Audi exclusive 9996 62 425,- 74 286,- ●

Navigaãní systémy

navigaãní systém Plus PNA 61 826,- 73 573,- ●

vãetnû 6,5palcového barevného displeje, integrovaného rádia, ovládací logiky MMI a DVD 
pro západní Evropu 

pfiíjem televizního signálu pro navigaãní systém Plus QV1 24 139,- 28 725,- ●

analogov˘ pfiíjem

Ochranná roleta proti slunci

elektrická pro zadní okno a mechanická pro zadní postranní okna 4 3Y5 10 510,- 12 507,- ●

Ovládací prvky (vûnec volantu, hlavice fiadicí páky, manÏeta fiadicí páky a rukojeÈ ruãní brzdy) koÏené YRB/S3G 22 133,- 26 338,- ●

barva dle vzorníku Audi exclusive 

Paket Komfort WCT 28 376,- 33 767,- ●

paket obsahuje tempomat, systém reproduktorÛ BOSE soundsystém, vyhfiívání pfiedních sedadel, 
stfiední loketní opûrku vpfiedu, zafiízení pro pfiepravu dlouh˘ch pfiedmûtÛ vãetnû vaku na lyÏe, 
rohoÏky vpfiedu a vzadu a elektricky ovládaná okna vpfiedu a vzadu

Paket Optik Audi exclusive PQE/FC1 13 336,- 15 870,- ●

paket obsahuje vysoce le‰tûn˘ ãern˘ rám jednodílné masky chladiãe, ozdobné li‰ty okolo oken 
v ãerném matném provedení, li‰ty rámu stfiechy v ãerném matném provedení, li‰tu na zadním 
nárazníku v barvû vozu a koncovku v˘fukového systému v ãerném matném provedení

Paket zavazadlového prostoru PKH 2 677,- 3 186,- ●

kombinovaná síÈ na zavazadla, upevÀovací háãky pod zadní odkládací plochou, síÈka na pravé 
boãní stûnû zavazadlového prostoru a 12voltová zásuvka na pravé stranû v zavazadlovém prostoru
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Zvlá‰tní v˘bava Audi RS 4

6   7

objednací Kã Kã 
kódy bez DPH vã. DPH

10 V˘bavu lze objednat pouze v kombinaci s vnûj‰ími zpûtn˘mi zrcátky
s pamûtí (6XM nebo 6XL/6FA). Pfii souãasném objednání v˘bavy
sportovní sedadla vpfiedu (PS3) nebude v˘bava obsahovat
odkládací pfiihrádku pod sedadlem fiidiãe.

11 Adaptér na mobilní telefon je nutno objednat pfies pfiíslu‰enství
Audi. Cena adaptéru není zapoãtena v kódu 9ZF. Informace
o kompatibilních mobilních telefonech obrÏíte u prodejce Audi. 

12 Adaptér na mobilní telefon je nutno objednat pfies pfiíslu‰enství
Audi. Cena adaptéru není zapoãtena v kódu PT5. Informace
o kompatibilních mobilních telefonech obrÏíte u prodejce Audi.
V˘bavu lze objednat pouze v kombinaci s multifunkãním koÏen˘m
volantem (2FS). V˘bavu nelze objednat souãasnû s pfiihrádkou na
kazety (4W1).

13 V˘bavu lze objednat pouze v kombinaci s multifunkãním koÏen˘m
volantem (2FS) a navigaãním systémem Plus (PNA).

14 Vnûj‰í zpûtná zrcátka nejsou manuálnû ani elektricky sklopná.

15 V˘bavu lze objednat pouze v kombinaci s vnitfiním zpûtn˘m
zrcátkem automaticky zacloniteln˘m (PU9 nebo PU9/4L7).

16 V˘bavu lze objednat pouze v kombinaci se sportovními sedadly
vpfiedu (PS3) a pamûtí pro sedadlo fiidiãe (3L4).

Potahy sedadel

kÛÏe hedvábná Nappa vãetnû kédru v kontrastní barvû 2 N0Q bez pfiíplatku bez pfiíplatku ●

potahy sedadel, opûrky hlavy a obloÏení dvefií (ve vnitfiních polích)

kÛÏe Valcona N5M bez pfiíplatku bez pfiíplatku ●

potahy sedadel, opûrky hlavy a obloÏení dvefií (ve vnitfiních polích)

kÛÏe Valcona 5 PYB/S3G 112 082,- 133 378,- ●

barva dle vzorníku Audi exclusive, Paket 1

kombinace ãerná kÛÏe/Alcantara 2, 5 PYC/S3G 93 638,- 111 429,- ●

barva dle vzorníku Audi exclusive, Paket 1

kÛÏe Valcona 2, 5 PYE/S3G 140 437,- 167 120,- ●

barva dle vzorníku Audi exclusive, Paket 2

paket Audi exclusive RS 4 1, 6 PYV/S3G 127 688,- 151 949,- ●

paket obsahuje potahy skofiepinov˘ch sedadel v ãerném provedení, vnitfiní plochy boãnic 
skofiepinov˘ch sedadel v perforované kÛÏi v provedení Ïlutá goya, ‰vy pfiedních a zadních 
sedadel v provedení Ïlutá goya, vûnec volantu a manÏetu fiadicí páky v ãerném provedení 
se ‰vy v provedení Ïlutá goya, ãerné rohoÏky s koÏen˘mi kédry v provedení Ïlutá goya

paket Audi exclusive RS 4 1, 6 PYW/S3G 127 688,- 151 949,- ●

paket obsahuje potahy skofiepinov˘ch sedadel v ãerném provedení, vnitfiní plochy boãnic 
skofiepinov˘ch sedadel v perforované kÛÏi v provedení ãervená karmesin, ‰vy pfiedních 
a zadních sedadel v provedení ãervená karmesin, vûnec volantu a manÏetu fiadicí páky 
v ãerném provedení se ‰vy v provedení ãervená karmesin, ãerné rohoÏky s koÏen˘mi kédry 
v provedení ãervená karmesin

paket Audi exclusive RS 4 1, 5 PYX/S3G 127 688,- 151 949,- ●

paket obsahuje potahy skofiepinov˘ch sedadel v ãerném provedení, vnitfiní plochy boãnic 
skofiepinov˘ch sedadel v perforované kÛÏi v provedení stfiíbrná, ‰vy pfiedních a zadních 
sedadel v provedení stfiíbrná, vûnec volantu a manÏetu fiadicí páky v ãerném provedení 
se ‰vy v provedení stfiíbrná, ãerné rohoÏky s koÏen˘mi kédry v provedení stfiíbrná

Radiopfiijímaãe

rádio Symphony RSY 9 911,- 11 794,- ●

radiopfiijímaã obsahuje kazetov˘ pfiehrávaã s autoreversem a integrovan˘ CD mûniã na 6 CD

systém reproduktorÛ BOSE-soundsystém 8RY 16 186,- 19 262,- ●

vãetnû speciálnû vyladûné akustiky a dynamické kompenzace hlukÛ jízdy

mûniã CD 7A2 10 510,- 12 507,- ●

v pfiihrádce na stranû spolujezdce, zásobník na 6 CD-diskÛ

odkládací pfiihrádka na kazety 7 4W1 840,- 999,- ●

na 3 kazety, ve stfiedním panelu mezi pfiedními sedadly

RohoÏky vpfiedu a vzadu 0TD 1 119,- 1 332,- ●

RohoÏky s koÏen˘mi kédry vpfiedu a vzadu 8 YSR/S3G 11 208,- 13 338,- ●

barva dle vzorníku Audi exclusive

RohoÏky s koÏen˘mi kédry a vy‰it˘m logem RS 4 YTZ/S3G 16 741,- 19 922,- ●

rohoÏky v ãerném provedení, koÏené kédry mohou b˘t v ãerné nebo stfiíbrné barvû, logo RS 4 je vy‰ité 
pouze na pfiedních rohoÏkách

Sedadla

sportovní sedadla vpfiedu 9 PS3 bez pfiíplatku bez pfiíplatku ●

vãetnû elektricky nastaviteln˘ch pfiedních sedadel, elektricky nastavitelné opûrky bederních 
obratlÛ vpfiedu (série), boãních airbagÛ vpfiedu, odkládacích sítûk na zadní stranû opûradel 
pfiedních sedadel, odkládacích pfiihrádek pod pfiedními sedadly a zafiízení pro pfiepravu dlouh˘ch 
pfiedmûtÛ vãetnû vaku na lyÏe

pamûÈ pro sedadlo fiidiãe 2, 10 3L4 8 513,- 10 130,- ●

upevnûní dûtské sedaãky Isofix pro sedadlo spolujezdce a vnûj‰í zadní sedadla 2 PID 2 278,- 2 711,- ●

normované uchycení pro bezpeãné a praktické uchycení dûtské sedaãky Isofix, 
vãetnû deaktivaãního spínaãe airbagu spolujezdce

upevnûní dûtské sedaãky Isofix pro vnûj‰í zadní sedadla 3B4 2 278,- 2 711,- ●

normované uchycení pro bezpeãné a praktické uchycení dûtské sedaãky Isofix

vyhfiívání sedadel vpfiedu PSV 9 072,- 10 795,- ●

pro sedadlo fiidiãe a spolujezdce, s vyhfiíváním sedákÛ, opûradel a boãnic

vyhfiívání sedadel vpfiedu a vzadu PSH 15 626,- 18 595,- ●

pro sedadlo fiidiãe a spolujezdce a vnûj‰í zadní sedadla, s vyhfiíváním sedákÛ, opûradel a boãnic

vyhfiívání sedadel vpfiedu a vzadu vãetnû paketu Komfort PSH/WCT 34 930,- 41 567,- ●

R
S

 4

● = k dodání jako zvlá‰tní v˘bava     ❍ = sériová v˘bava      – = nelze objednat
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Zvlá‰tní v˘bava Audi RS 4

objednací Kã Kã 
kódy bez DPH vã. DPH R

S
 4

Sportovní podvozek plus 2ME/FC1 18 444,- 21 948,- ●

vãetnû Dynamic Ride Control

Stfiední loketní opûrka vpfiedu 6E3 4 557,- 5 422,- ●

Stfie‰ní okna

stfie‰ní okno sklenûné 3FE 26 976,- 32 102,- ●

elektrické ovládání

stfie‰ní okno solární 3FR 39 166,- 46 607,- ●

elektrické ovládání

Telefony

pfiíprava pro zabudování mobilního telefonu 11 9ZF 13 908,- 16 550,- ●

umístûna vpravo vedle panelu rádia, duální, obsahuje rozhraní Bluetooth

pfiíprava pro zabudování mobilního telefonu vãetnû stfiední loketní opûrky vpfiedu 12 PT5 18 465,- 21 973,- ●

zabudovaná do stfiední loketní opûrky vpfiedu, duální, obsahuje rozhraní Bluetooth 

pfiíprava pro zabudování mobilního telefonu vãetnû stfiední loketní opûrky vpfiedu a paketu Komfort 12 PT5/WCT 42 284,- 50 318,- ●

hlasové ovládání 13 QH1 11 350,- 13 507,- ●

Tempomat 8T1 7 114,- 8 466,- ●

Vnitfiní zpûtné zrcátko automaticky zaclonitelné vãetnû denních potkávacích svûtel PU9 6 795,- 8 086,- ●

vãetnû de‰Èového a svûtelného senzoru, funkce coming home/leaving home a ãelního skla 
s ‰ed˘m pruhem u horního okraje

Vnitfiní zpûtné zrcátko automaticky zaclonitelné vãetnû denních potkávacích svûtel PU9/4L7 9 632,- 11 462,- ●

a digitálního kompasu
vãetnû de‰Èového a svûtelného senzoru, funkce coming home/leaving home a ãelního skla 
s ‰ed˘m pruhem u horního okraje

Vnûj‰í zpûtné zrcátko ploché na stranû fiidiãe 5SG bez pfiíplatku bez pfiíplatku ●

Vnûj‰í zpûtná zrcátka v provedení RS 4

automaticky zaclonitelná 14, 15 6XJ 5 116,- 6 087,- ●

automaticky zaclonitelná s pamûtí 14, 15, 16 6XM 5 116,- 6 087,- ●

vnûj‰í zpûtná zrcátka v barvû vozu 14 6FH 2 837,- 3 376,- ●

Vnûj‰í zpûtná zrcátka v provedení A4 v barvû vozu 

elektricky sklopná 6XE/6FA 4 276,- 5 088,- ●

automaticky zaclonitelná, elektricky sklopná 15 6XK/6FA 9 352,- 11 129,- ●

automaticky zaclonitelná, elektricky sklopná, s pamûtí 15, 16 6XL/6FA 9 352,- 11 129,- ●

Volanty

multifunkãní sportovní koÏen˘ volant vãetnû vûnce volantu z perforované kÛÏe 2FS 1 439,- 1 712,- ●

tfiíramenn˘ design

sportovní koÏen˘ volant v provedení RS 4 vãetnû vûnce volantu a hlavice fiadicí páky potaÏené jelenicí YUA/S3G 16 883,- 20 091,- ●

barva ãerná

vûnec volantu koÏen˘ YRH/S3G 14 046,- 16 714,- ●

barva dle vzorníku Audi exclusive

Zafiízení pro pfiepravu dlouh˘ch pfiedmûtÛ 3X1 5 116,- 6 087,- ●

vãetnû vaku na lyÏe

● = k dodání jako zvlá‰tní v˘bava     ❍ = sériová v˘bava      – = nelze objednat
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