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Az üzemanyag-fogyasztási és CO₂-kibocsátási adatok a 44. oldaltól kezdődően találhatók.
Az itt bemutatott, illetve leírt felszerelések részben feláras extrafelszerelések.
Pontos információval a széria- és extrafelszerelésekről a wwww.audi.hu oldal vagy Audi márkakereskedője szolgálhat.

04 | 05

Az új Audi Q3

Ön:

„Erős
egyéniség!”
Mi:
„Karaktere felnőttebbé, kisugárzása pedig még magabiztosabbá vált.
Az új Audi Q3 olyan erőteljes és dinamikus SUV-modell, amely városban
és terepen egyaránt kedvező benyomást kelt.”

Az üzemanyag-fogyasztási és CO₂-kibocsátási adatok a 44. oldaltól kezdődően találhatók.
Az itt bemutatott, illetve leírt felszerelések részben feláras extrafelszerelések.
Pontos információval a széria- és extrafelszerelésekről a wwww.audi.hu oldal vagy Audi márkakereskedője szolgálhat.
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Az új Audi Q3

Ön:

„Ez igen!”
Mi:
„Dinamikus vonalak, izgalmasan kiformált felületek és a lehető
legintenzívebb háromdimenziós hatás emeli ki az Audi Q3 formáit
a tömegből. Magas eleje határozott fellépést kölcsönöz számára,
Matrix-LED-fényszórói pedig – minden értelemben – új szintre emelik
»kisugárzását«. További különleges ismertetőjegye hűtőrácsának újszerű
architektúrája, amelyben azonnal felismerhetők a Q-család génjei.”

Az üzemanyag-fogyasztási és CO₂-kibocsátási adatok a 44. oldaltól kezdődően találhatók.
Az itt bemutatott, illetve leírt felszerelések részben feláras extrafelszerelések.
Pontos információval a széria- és extrafelszerelésekről a wwww.audi.hu oldal vagy Audi márkakereskedője szolgálhat.
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Az új Audi Q3

Ön:

„Élen
jár!”
Mi:
„A meggyőző menetdinamikai képességek az új Audi Q3 alapvető
adottságai, quattro összkerékhajtása és erőteljes motorváltozatai
pedig terepen és városban egyaránt másodpercek alatt gondoskodnak a vezetés élvezetes élményéről.”

Az üzemanyag-fogyasztási és CO₂-kibocsátási adatok az 44. oldaltól kezdődően találhatók.
Az itt bemutatott, illetve leírt felszerelések részben feláras extrafelszerelések.
Pontos információval a széria- és extrafelszerelésekről a wwww.audi.hu oldal vagy Audi márkakereskedője szolgálhat.

10 | 11

Utastér

Ön:

„A
minőség!”
Mi:

Az üzemanyag-fogyasztási és CO₂-kibocsátási adatok a 44. oldaltól kezdődően találhatók.
Az itt bemutatott, illetve leírt felszerelések részben feláras extrafelszerelések.
Pontos információval a széria- és extrafelszerelésekről a wwww.audi.hu oldal vagy Audi márkakereskedője szolgálhat.

„A nagyság az új Audi Q3 minden méretében jól érzékelhető, legyen szó bőséges
térkínálatáról és színvonalas kényelméről, hangsúlyosan háromdimenziós hatású
műszerfaláról, a 12,3 col átlójú virtual cockpit plusz műszeregységéről vagy éppen
10,1 képátlójú új központi MMI-érintőképernyőjéről – minden kényelmi és
infotainment funkció kezelése intuitívebb, mint valaha.”

12 | 13

Utastér

Ön:

„Jól
hangzik!”
Mi:
„Okostelefonját az Audi smartphone interface segítségével az autó rendszerére
csatlakoztatva Ön az MMI-képernyőn is megjelenítheti mobilkészüléke alkalmazásait, így bármikor rendelkezésére állhatnak a különböző zenei streamingszolgáltatások – amelyekhez a térhatású Bang & Olufsen Premium Sound audiorendszer gondoskodhat valósághű hangzásvilágról.”

Az üzemanyag-fogyasztási és CO₂-kibocsátási adatok a 44. oldaltól kezdődően találhatók.
Az itt bemutatott, illetve leírt felszerelések részben feláras extrafelszerelések.
Pontos információval a széria- és extrafelszerelésekről a wwww.audi.hu oldal vagy Audi márkakereskedője szolgálhat.

14 | 15

Utastér

Ön:

„Mi működik
online?”
Mi:
„A központi MMI-képernyő a jól megszokott online-szolgáltatások és -funkciók
felhasználóbarát kezelését kínálja, miközben a WLAN-hotspot segítségével
akár nyolc külső eszköz is csatlakozhat az internetre. Ám korántsem csupán
az infotainment technikáknak köszönhetően repül az idő – az előretekintő
útvonalvezetés is a lehető leggyorsabban kalauzolja Önt úticéljához.”

Az üzemanyag-fogyasztási és CO₂-kibocsátási adatok a 44. oldaltól kezdődően találhatók.
Az itt bemutatott, illetve leírt felszerelések részben feláras extrafelszerelések.
Pontos információval a széria- és extrafelszerelésekről a wwww.audi.hu oldal vagy Audi márkakereskedője szolgálhat.

16 | 17

Kényelem és sokoldalúság

Ön:

„Praktikus”
Mi:
„Hosszirányban állítható hátsó ülés, variálható és sík csomagtérpadlózat, elektromos
mozgatású csomagtérajtó (a komfortkulcs esetében mozdulatvezérléssel), két integrált
LED-lámpa a csomagtérajtóban, USB-csatlakozó, 12 V elektromos csatlakozóaljzat –
mindössze néhány azon számos funkció közül, amelyek az Audi Q3 modelleket a mindennapok során is különösen jól használhatóvá és az Ön életstílusának ideális kísérőjévé
avatják.”
Az üzemanyag-fogyasztási és CO₂-kibocsátási adatok a 44. oldaltól kezdődően találhatók.
Az itt bemutatott, illetve leírt felszerelések részben feláras extrafelszerelések.
Pontos információval a széria- és extrafelszerelésekről a wwww.audi.hu oldal vagy Audi márkakereskedője szolgálhat.

18 | 19

Kényelem és sokoldalúság

Ön:

„Pont jó!”
Mi:
„530–1525 literes csomagtartó, illetve rakodóhelyek és csomagtérfelszerelések bővített összeállítása – az Audi Q3 bőséges térkínálata
azonban nem csupán a csomagoknak előnyös, hanem az első és hátsó
utasok számára is.”

Az üzemanyag-fogyasztási és CO₂-kibocsátási adatok a 44. oldaltól kezdődően találhatók.
Az itt bemutatott, illetve leírt felszerelések részben feláras extrafelszerelések.
Pontos információval a széria- és extrafelszerelésekről a wwww.audi.hu oldal vagy Audi márkakereskedője szolgálhat.

20 | 21

Technika

Mi:
„Az Audi Q3 intelligens technikáival pihentető a vezetés: az Audi
pre sense front és a további vezetői segédrendszerek egész sora figyelmeztet, illetve beavatkozik vészhelyzetben, egészen a teljes intenzitású
automatikus vészfékezésig. Legyen éppen szó sávváltásról vagy araszoló
forgalomról – az Audi Q3 a mérnöki tudományok minden tudásával
támogatja Önt.”

Kérjük, vegye tekintetbe, hogy a rendszerek csak működési határaikon belül alkalmazhatók, és a vezetésben csak segítik a sofőrt.
A járművezetés során szükséges figyelem és felelősség továbbra is a vezetőt terheli!

Ön:

„Milyen
okos!”
Az üzemanyag-fogyasztási és CO₂-kibocsátási adatok a 44. oldaltól kezdődően találhatók.
Az itt bemutatott, illetve leírt felszerelések részben feláras extrafelszerelések.
Pontos információval a széria- és extrafelszerelésekről a wwww.audi.hu oldal vagy Audi márkakereskedője szolgálhat.
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Technika

Ön:

„Ez igen!”
Mi:
„Élvezze a vezetés intenzív élményét, ami az Audi drive select szabályozórendszernek köszönhetően az Ön személyes igényeihez alkalmazkodik:
dinamikusan, gazdaságosan vagy épp az új „offroad” menetprofil révén
fokozott terepes képességekkel. Mindezt az agilitás és a kisebb kormányzási
igény szolgálatában a progresszív kormányzás támogatja.”

Az üzemanyag-fogyasztási és CO₂-kibocsátási adatok a 44. oldaltól kezdődően találhatók.
Az itt bemutatott, illetve leírt felszerelések részben feláras extrafelszerelések.
Pontos információval a széria- és extrafelszerelésekről a wwww.audi.hu oldal vagy Audi márkakereskedője szolgálhat.
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Felszereltségi szintek és csomagok

Ön:

„Milyen
stílusos!”
design selection utastér

Mi:
„A Q3 advanced felszereltségi szint a külső dizájnt állítja a középpontba: a Manhattan-szürke metál kontrasztárnyalatú fényezés mellett hangsúlyos külső stílusjegyek tűnnek fel, miközben sportülésekkel, Alcantara-bevonatú
és elegáns alumíniumoptikájú elemekkel, illetve számos további igényes részlettel különböző utastércsomagok
kínálnak lehetőséget a tökéletes összhatásra. S a legjobb: az egyes külső és belső csomagok tetszés szerint
kombinálhatók egymással.”

Az üzemanyag-fogyasztási és CO₂-kibocsátási adatok a 44. oldaltól kezdődően találhatók.
Az itt bemutatott, illetve leírt felszerelések részben feláras extrafelszerelések.
Pontos információval a széria- és extrafelszerelésekről a wwww.audi.hu oldal vagy Audi márkakereskedője szolgálhat.

Q3 advanced változat Manhattan-szürke metál kontrasztárnyalatú
fényezéssel és fekete elemek optikai csomagjával

18 col peremátmérőjű alumíniumöntvény keréktárcsák, 5-küllős dizájn,
7 J x 18 méretben, 235/55 R 18 jelzésű gumiabroncsokkal

26 | 27

Felszereltségi szintek és csomagok

Ön:

„Indulás!”
S line utastér

Mi:
„Az S line csomaggal a lehető legsportosabb oldaláról mutatkozik be az Audi Q3, markáns eleje,
nagyméretű légbeömlő nyílásai és dinamikus hátsó diffúzora jól érzékeltetik, mi rejlik benne. Természetesen utastere sem maradhat el – a perforált bőr bevonatú sportkormány, a szövet-bőr-Alcantara
kárpitozású sportülések és az alumínium dekorbetétek »csúcssebességgel« tesznek bárkit rajongóvá.”

Megvilágított küszöblécek alumínium
betéttel és „S” felirattal

19 col peremátmérőjű alumíniumöntvény keréktárcsák, 5 duplaküllős „Dynamik”
dizájn (S dizájn), 7 J x 19 méretben, 235/50 R 19 jelzésű gumiabroncsokkal

Az üzemanyag-fogyasztási és CO₂-kibocsátási adatok a 44. oldaltól kezdődően találhatók.
Az itt bemutatott, illetve leírt felszerelések részben feláras extrafelszerelések.
Pontos információval a széria- és extrafelszerelésekről a wwww.audi.hu oldal vagy Audi márkakereskedője szolgálhat.
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Felszereltség | Fényezések

Ön:

„Ha már Q3,
legyen egyéni!”
Mi:
„Pulzusnarancs, Turbókék vagy, vagy, vagy… Válassza az egyéniségéhez
legjobban illő színt! Hagyatkozzon ízlésére és a kiemelkedő minőségre!
Mi ugyanis nem egyszerűen lefényezzük az Audi Q3 modelleket,
hanem mindjárt négyszeresen – a hosszan tartó ragyogásért.”

Citrussárga
metál

Mítoszfekete
metál

Turbókék

Tangóvörös
metál

Kozmoszkék
metál

Gleccserfehér
metál

Nanoszürke
metál

Kronos-szürke
metál

Az üzemanyag-fogyasztási és CO₂-kibocsátási adatok a 44. oldaltól kezdődően találhatók.
Az itt bemutatott, illetve leírt felszerelések részben feláras extrafelszerelések.
Pontos információval a széria- és extrafelszerelésekről a wwww.audi.hu oldal vagy Audi márkakereskedője szolgálhat.
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Felszereltség | Keréktárcsák

Ön:
Mi:

„Minél nagyobb,
annál jobb!”

19 colos alumíniumöntvény
keréktárcsák,
5 duplaküllős „Dynamik”
dizájn (S dizájn)

„Keréktárcsái az Audi Q3 erőteljes és dinamikus fellépését emelik ki,
elegáns és sportos formákkal, illetve 17-től akár a mély benyomást keltő
20 col peremátmérőig. Válassza bármelyiket, mindegyiküket kiemelkedően
magas színvonalú minőség jellemzi, amit specifikus teszteljárás
és különleges ellenőrzés biztosít.”

18 colos alumíniumöntvény
keréktárcsák, 5 Y-küllős dizájn,
részben polírozott¹

18 colos alumíniumöntvény
keréktárcsák,
5 duplaküllős dizájn

18 colos alumíniumöntvény
keréktárcsák, 5-küllős dizájn

19 colos Audi Sport alumíniumöntvény
keréktárcsák, 5 duplaküllős dizájn, matt
titánoptikájú, polírozott¹, ²

19 colos Audi Sport alumíniumöntvény
keréktárcsák, 7-küllős „Rotor” dizájn,
fényes antracitfekete, polírozott¹, ²

20 colos Audi Sport alumíniumöntvény keréktárcsák,
5 V-küllős „Stern” dizájn, matt titánhatású, polírozott¹

¹ Kérjük, vegye figyelembe a keréktárcsákra téli útviszonyok közepette vonatkozó megjegyzést a 45. oldalon!

² Az Audi Sport GmbH ajánlata.

Az üzemanyag-fogyasztási és CO₂-kibocsátási adatok a 44. oldaltól kezdődően találhatók.
Az itt bemutatott, illetve leírt felszerelések részben feláras extrafelszerelések.
Pontos információval a széria- és extrafelszerelésekről a wwww.audi.hu oldal vagy Audi márkakereskedője szolgálhat.
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Felszereltség | Üléskárpitok

Ön:

„Kellemes
érzés!”

Mi:
„Normál vagy sportülésben egyaránt helyet foglalhat az Audi Q3
volánja mögött. Így vagy úgy, elöl vagy hátul – kényelmük egyaránt jól
érzékelhető, amiről mindenkor igényes anyagválasztás és precíz
kidolgozás is gondoskodik, válassza bármelyik üléskárpitot.”

Sportülések

Gyöngybézs bőr/mono.pur 550
műbőr kombináció (normál ülések)

Sportülések

Pando-szürke-acélszürke Syntax
szövet/mono.pur 550 műbőr kombináció;
sziklaszürke kontrasztárnyalatú
díszvarrások (sportülések)

Fekete-borostyánbarna design selection
bőr/mono.pur 550 műbőr kombináció;
borostyánbarna kontrasztárnyalatú díszvarrások
(sportülések)

Rotorszürke S line bőr/mono.pur 550 műbőr
kombináció; antracit kontrasztárnyalatú
díszvarrások (sportülések)

Fekete Frequenz Alcantara/mono.pur 550
műbőr kombináció; sziklaszürke
kontrasztárnyalatú díszvarrások
(sportülések)

Az üzemanyag-fogyasztási és CO₂-kibocsátási adatok a 44. oldaltól kezdődően találhatók.
Az itt bemutatott, illetve leírt felszerelések részben feláras extrafelszerelések.
Pontos információval a széria- és extrafelszerelésekről a wwww.audi.hu oldal vagy Audi márkakereskedője szolgálhat.

Fekete-vörös Puls szövet/bőr/mono.pur 550
műbőr kombináció; sziklaszürke
kontrasztárnyalatú díszvarrások
(sportülések)

Fekete-ezüst Puls szövet/mono.pur 550
műbőr kombináció; sziklaszürke
kontrasztárnyalatú díszvarrások
(sportülések)

Fekete S line bőr/mono.pur 550 műbőr
kombináció; sziklaszürke kontrasztárnyalatú díszvarrások (sportülések)

34 | 35

Felszereltség | Dekorbetétek

Ön:

„Igazán cool!”
Narancs

Acélszürke

Ezüstszínű „Dimension”
alumínium

Sötét szálcsiszolt
matt alumínium

Borostyánbarna

Sötét „Dimension”
alumínium

Szürkésbarna natúr
„Artefakt” hársfa

Mi:
„Kombinálja az új Alcantara utastércsomagot tetszése szerint dekorbetétekkel
és dizájnfelületekkel – klasszikus, visszafogott vagy éppen a férfias metálstílusban.”
Az üzemanyag-fogyasztási és CO₂-kibocsátási adatok a 44. oldaltól kezdődően találhatók.
Az itt bemutatott, illetve leírt felszerelések részben feláras extrafelszerelések.
Pontos információval a széria- és extrafelszerelésekről a wwww.audi.hu oldal vagy Audi márkakereskedője szolgálhat.
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Felszereltség | Különlegességek

Ön:

„Tetszene!”
Mi:

Bang & Olufsen Soundsystem
Intelligens térhangzású audiorendszer az intenzív és autentikus hangzásélmény szolgálatában

Matrix-LED fényszórók

„Egyszerűen kezelhető technika, illetve színvonalas
dizájn és kényelem – olyan jellegzetes tulajdonságok,
amelyek a mindennapokban is különösen jól használhatóvá
teszik az új Audi Q3 modelleket. Jól bizonyítja ezt például
a rugalmasan használható hátsó ülés plusz, amellyel
pillanatok alatt megnövelheti a csomagteret.”

Az üzemanyag-fogyasztási és CO₂-kibocsátási adatok a 44. oldaltól kezdődően találhatók.
Az itt bemutatott, illetve leírt felszerelések részben feláras extrafelszerelések.
Pontos információval a széria- és extrafelszerelésekről a wwww.audi.hu oldal vagy Audi márkakereskedője szolgálhat.

Audi virtual cockpit plus
Teljes egészében digitális kombinált műszeregység 12,3 col méretben, amely egyetlen pillantás alatt kínálja
a sokrétű funkciók, szolgáltatások és megjelenítések áttekintését

38 | 39

Audi Eredeti Tartozékok

Ön:

„Minőségi szabadidő”
A külső visszapillantó tükrök házai igényes
szénszál-erősítésű műanyagból (karbon)
– vizuális különlegesség

Lábszőnyeg minden időjáráshoz – hatékonyan védi az utasteret
a nedvességtől és a durva szennyeződésektől; „Q3” felirattal

LED-technikájú beszállófény – az Audi-karikákat vetíti
LED-fénnyel a talajra; igény szerint „quattro” felirat változatban
is rendelhető

Alumíniumöntvény téli keréktárcsák – 5-küllős „Serra” dizájn,
fényes fekete, 6,5 J x 17 méretben, 215/65 R 17 jelzésű
gumiabroncsokkal

Mi:
„Kölcsönözzön még dinamikusabb fellépést Audija számára az Audi Eredeti Tartozékokkal,
amelyek méretpontos megoldásokkal az Auditól már jól megszokott kényelmet kínálják
Önnek. Válogasson e funkcionális termékek közül, amelyek minőségében bátran bízhat –
s amelyek természetesen szintén a vonzó Audi Design szerint készülnek, ami újra és újra
örömet okoz.”

Az üzemanyag-fogyasztási és CO₂-kibocsátási adatok a 44. oldaltól kezdődően találhatók.
Kérjük, vegye figyelembe a keréktárcsákra vonatkozó megjegyzést a 47. oldalon!

Alap-kereszttartó a tetősínekre
Síléc- és csomagtartó doboz
Kerékpártartó a vonófejre
Szénszálerősítésű műanyag (karbon) ház a külső
visszapillantó tükrök számára
Alumíniumöntvény keréktárcsák, 5-küllős „Serra”
dizájn, matt fekete színben, matt Kvarcszürke
kontrasztárnyalattal; 7 J x 19 méretben,
235/50 R 19 jelzésű gumiabroncsokkal

További információkat
a tartozékkatalógusban talál vagy
forduljon Audi-partneréhez.

40 | 41

Az Audi Q3 vonzereje

Ön:

„Nekem

való”
Mi:
„Üdvözöljük az Audi Q3 fedélzetén! Foglaljon helyet a Q3 edition one különleges modellváltozatában, amely sportos Pulzusnarancs vagy elegáns Kronosszürke metál színben rendelhető – természetesen az S Line kivitelben és a belső
design selection csomaggal, illetve további exkluzív különlegességekkel.”

Az üzemanyag-fogyasztási és CO₂-kibocsátási adatok a 44. oldaltól kezdődően találhatók.
Az itt bemutatott, illetve leírt felszerelések részben feláras extrafelszerelések.
Pontos információval a széria- és extrafelszerelésekről a wwww.audi.hu oldal vagy Audi márkakereskedője szolgálhat.
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Az Audi Q3 vonzereje

Ön:

„Bővebben?”
Mi:
„Az Audi Q3 vonzereje – bővebben az interneten, ahol Ön is
felfedezheti az Audi Q3 világát. További információ, egyéni
kialakítási lehetőségek és exkluzív megoldások: wwww.audi.hu/q3”
Szkennelje be
okostelefonjával vagy
táblagépével e QR-kódot!
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Modell

Motorkonstrukció

Összlökettérfogat (cm³)

Műszaki adatok

Audi Q3 35 TFSI

Audi Q3 40 TFSI quattro

Audi Q3 45 TFSI quattro

Audi Q3 35 TDI

(110 kW/150 LE)

(140 kW/190 LE)

(169 kW/230 LE)

(110 kW/150 LE)

Soros, 4 hengeres Otto-motor közvet-

Soros, 4 hengeres Otto-motor közvet-

Soros, 4 hengeres Otto-motor közvet-

Soros, 4 hengeres dízelmotor közös

len benzinbefecskendezéssel

len benzinbefecskendezéssel

len benzinbefecskendezéssel

nyomócsöves (common-rail)

és turbófeltöltéssel

és turbófeltöltéssel

és turbófeltöltéssel

befecskendezéssel és turbófeltöltéssel

1498 (4)

1984 (4)

1984 (4)

1968 (4)

Modell

Motorkonstrukció

Összlökettérfogat (cm³)
(szelepek száma hengerenként)

(szelepek száma hengerenként)

Audi Q3 35 TDI quattro

Audi Q3 40 TDI quattro

(110 kW/150LE)

(140 kW/190 LE)

Soros, 4 hengeres dízelmotor közös

Soros, 4 hengeres dízelmotor közös

nyomócsöves (common-rail)

nyomócsöves (common-rail)

befecskendezéssel és turbófeltöltéssel

befecskendezéssel és turbófeltöltéssel

1968 (4)

1968 (4)

Max. teljesítmény¹ (kW(LE)/min¯¹)

110(150)/5000–6000

140(190)/4200–6700

169(230)/5000–6700

110(150)/3500–4000

Max. teljesítmény¹ (kW(LE)/min¯¹)

110(150)/3500–4000

140(190)/3500–4000

Max. forgatónyomaték (Nm/min¯¹)

250/1500–3500

320/1500–4200

350/1500–4400

340/1750–3000

Max. forgatónyomaték (Nm/min¯¹)

340/1750–3000

400/1750–3250

Erőátvitel

Erőátvitel
Hajtásrendszer

Elsőkerékhajtás

Összkerékhajtás

Összkerékhajtás

Elsőkerékhajtás

Hajtásrendszer

Összkerékhajtás

Összkerékhajtás

Sebességváltó

6-fokozatú manuális

7 fokozatú S tronic

7 fokozatú S tronic

7 fokozatú S tronic

Sebességváltó

6 fokozatú manuális

7 fokozatú S tronic

[7-fokozatú S tronic]
Tömeg-/térfogatadatok

Tömeg-/térfogatadatok
Saját tömeg² (kg)

1535

[1570]

1695

1695

1655

Saját tömeg² (kg)

1700

1770

Megengedett össztömeg (kg)

2000/2045

[2025/2070]

2150/2200

2150/2200

2110/2155

Megengedett össztömeg (kg)

2175/2220

2225/2280

Megengedett tető-/vonófej függőleges

75/90

[75/90]

75/90

75/90

75/90

Megengedett tető-/vonófej függőleges

75/90

75/90

terhelés (kg)

terhelés (kg)

Megengedett vontatható tömeg³ (kg)

Megengedett vontatható tömeg³ (kg)

fékezetlen

750

[750]

750

750

750

fékezetlen

750

750

12 %-os emelkedőn

1800

[1800]

2100

2100

2000

12 %-os emelkedőn

2000

2200

8 %-os emelkedőn

2000

[2000]

2100

2100

2000

8 %-os emelkedőn

2000

2200

Üzemanyagtartály térfogata, kb. (l)

60

[58]

60

60

60/AdBlue®-tartály: 18

Üzemanyagtartály térfogata, kb. (l)

60/AdBlue®-tartály:18

63/AdBlue®-tartály: 18

Menetteljesítmények/üzemanyag-fogyasztás

Menetteljesítmények/üzemanyag-fogyasztás
Max. sebesség (km/h)

211

[207]

220

233⁴

207

Max. sebesség (km/h)

211

221

Gyorsulás 0–100 km/h (s)

9,6

[9,2]

7,4

6,3

9,2

Gyorsulás 0–100 km/h (s)

9,3

8,0

Üzemanyag

kénmentes szuperbenzin, 95 oktánszámú⁵

kénmentes szuperbenzin, 95 oktánszámú⁵

kénmentes szuperbenzin, 95 oktánszámú⁵

kénmentes gázolaj⁶

Üzemanyag

kénmentes gázolaj⁶

kénmentes gázolaj⁶

városban

7,7–7,6

[6,9–6,8]

9,5–9,2

9,7–9,5

5,4

városban

6,6–6,5

6,4

városon kívül

5,4–5,1

[5,3–5,1]

6,4–6,0

6,4–6,1

4,5–4,3

városon kívül

5,2–4,9

5,2–5,0

kombinált

6,3–6,0

[5,9–5,7]

7,5–7,2

7,6–7,3

4,9–4,7

kombinált

5,7–5,5

5,6–5,5

kombinált

145–139

[134–130]

172–164

173–167

128–123

kombinált

150–145

148–145

Kipufogógáz-szabvány

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Kipufogógáz-szabvány

Euro 6

Euro 6

Üzemanyag-fogyasztás⁷ (l/100 km)

Üzemanyag-fogyasztás⁷ (l/100 km)

Szén-dioxid-kibocsátás⁷ (g/km)

Szén-dioxid-kibocsátás⁷ (g/km)

Az ¹ és ⁷ közötti megjegyzések magyarázata ezen az oldalon található.

Megjegyzések magyarázata
¹ A megadott értékeket a vonatkozó előírás szerinti mérési eljárás (az UN R-85 szabvány jelenleg érvényes változata) során határozták meg.
² A jármű saját tömege – a VO (EU) 1230/2012 rendelet jelenleg érvényes változata szerint – vezetővel (75 kg)
és 90 százalékig töltött üzemanyagtartállyal. Az extrafelszerelések megnövelhetik a jármű saját tömegét és
légellenállási együtthatóját, amelynek következtében csökken a hasznos terhelhetőség, illetve a végsebesség.
³ Növekvő tengerszint feletti magassággal szükségszerűen csökken a motor teljesítménye. 1000 méter tengerszint feletti magasságnál, valamint további 1000 méterenként 10–10 százalékkal csökkentendő a megengedett
legnagyobb szerelvény-össztömeg (maximális vontatható tömeg + a vonó jármű maximális össztömege).
A maximális vontatható tömeg megadott értéke gyárilag felszerelt vonóhorogra vonatkozik. A vonóhoroggal
ellátott járművet annak üzletszerű használata esetén a vonatkozó előírásoknak megfelelően EG-szabvány
szerinti menetíróval kell felszerelni.
⁴ Leszabályozva
⁵ Ólmozatlan, kénmentes szuperbenzin (ROZ 95, DIN EN 228) használata ajánlott. Amennyiben nem áll rendelkezésre: csekély teljesítmény-csökkenéssel ólmozatlan, kénmentes DIN EN 228 szerinti ROZ 91 normálbenzin is
alkalmazható. Ólmozatlan ROZ 95 üzemanyag legfeljebb 10 százalék etanoltartalommal (E10) szintén használható. A megadott üzemanyag-fogyasztási adatok ROZ 95 üzemanyag használatára érvényesek, a 692/2008/EG
szerint.
⁶ Kénmentes gázolaj (DIN EN 590) használata ajánlott, amennyiben nem áll rendelkezésre, DIN EN 590 szerinti
normál gázolaj is alkalmazható.
⁷ A megadott értékeket az előírás szerinti mérési eljárások során határozták meg. 2017. szeptember 1. óta bizonyos új gépkocsik típusengedélyezése már a Személygépkocsik és Könnyű Haszonjárművek Világszerte Összehangolt Teszteljárása (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure; WLTP) alapján történik, amely az
üzemanyag-fogyasztás és a szén-dioxid-kibocsátás valósághűbb mérését szolgálja. 2018. szeptember 1-től a
WLTP fokozatosan felváltja az Új Európai Menetciklust (NEFZ). A valósághűbb mérési körülmények eredményeképpen a WLTP során felvett üzemanyag-fogyasztási és szén-dioxid-kibocsátási értékek számos esetben magasabbra adódnak, mint az NEFZ szerint mért értékek. További információ a WLTP és az NEFZ közötti eltérésekről
internetes oldalunkon található.
Egyelőre az NEFZ-értékeket kötelező megadni, a már a WLTP szerint engedélyezett új gépkocsik esetében pedig
a vonatkozó NEFZ-értékeket a WLTP-értékekből kell származtatni. A WLTP kötelező érvényű használatáig igény
szerint a vonatkozó WLTP-értékek is megadhatók. A tartományként megadott NEFZ-értékek nem egy adott járműre vonatkoznak és nem képezik ajánlat részét, csupán a különböző járműtípusok közötti összehasonlítás célját szolgálják. A további felszerelések és tartozékok (például kiegészítő elemek, eltérő gumiabroncsméret) megváltoztathatják a jármű bizonyos paramétereit – például saját tömegét, gördülési ellenállását és aerodinamikai
tulajdonságait – és az időjárási, illetve forgalmi viszonyok, valamint az egyéni vezetési stílus mellett befolyásolhatják üzemanyag- illetve elektromosáram-fogyasztását, szén-dioxid-kibocsátását és menetteljesítményeit.
További információ az új személygépkocsik hivatalos üzemanyag-, illetve elektromosáram-fogyasztási és hivatalos fajlagos szén-dioxid-kibocsátási adatairól a „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und
den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen” („Tájékoztató az új személygépkocsik üzemanyag-fogyasztásáról, szén-dioxid-kibocsátásáról és elektromosáram-fogyasztásáról”) kiadványban található, amely minden értékesítési helyen, valamint a DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH társaságtól (D-73760 OstfildernScharnhausen, Hellmuth Hirth Str. 1.) vagy a www.dat.de internetes oldalról térítésmentesen beszerezhető.
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Műszaki adatok

Az alábbi táblázatban a gumiabroncsok üzemanyag-gazdaságosság, nedves tapadás és külső gördülési zajszint
szerinti besorolása szerepel, az Audi Q3 különböző gumiabroncsméreteire.
Külső gördülési

osztály

zajszint osztály

osztály

B–A

A

71–68

235/55 R 18

B

A

71–69

235/50 R 19

C

B

71

255/45 R 19

E

A

73

255/40 R 20

C

A

72

235/55 R 18

C

C

71

Téli gumiabroncsok 215/65 R 17

C

B

72

235/50 R 19

C

C–B

72–70

Négyévszakos
gumiabroncsok

748

Nyári gumiabroncsok 215/65 R 17

Nedves tapadási

976

méret

Üzemanyaggazdaságossági

4 **

abroncs-

Jogi tudnivalók az Audi connect rendszerről
Az Audi connect szolgáltatások csak navigációs rendszerrel együtt vehetők
igénybe. Az Audi connect szolgáltatásokat az AUDI AG/Importőr nyújtja.
Az Audi connect szolgáltatásokhoz szükséges adatkapcsolat a járműbe épített SIM-kártyán keresztül, egy mobilszolgáltató igénybevételével jön létre.
Ezen adatkapcsolati költségeket az Audi connect szolgáltatások árai tartalmazzák, nem foglalják azonban magukban a WLAN-hotspot költségeit.
A WLAN-hotspot adatkapcsolata valamely kiválasztott mobilszolgáltató
térítéses adattarifája megrendelésével biztosítható. További információ a
tarifákról és a megrendelésről: my.audi.com
A szükséges adatkapcsolat az ügyfél saját külső SIM-kártyájának a megfelelő
nyílásba helyezésével is létrehozható. Az opcionális Audi phone box megrendelése esetén az integrált autótelefon-funkció használatához számos modellben egy Távoli SIM-hozzáférési profil (remote SIM Access Profile; rSAP) funkcióval rendelkező, Bluetooth-kompatibilis okostelefon is csatlakoztatható.
Amennyiben a megfelelő nyílásba helyezéssel vagy rSAP kapcsolat útján külső SIM-kártya biztosítja az adatkapcsolatot, minden adatforgalom – az Audi
connect szolgáltatások és a WLAN-hotspot számára egyaránt – e külső
SIM-kártyán keresztül zajlik. Az így keletkező költségek kizárólag a külső
SIM-kártyára számolhatók el. Az Audi connect szolgáltatásainak elérhetősége országról országra változhat. Az Audi connect szolgáltatásai a járműátvételtől számított legalább egy éven át rendelkezésre állnak. Az Audi connect
szolgáltatások futamideje a járműátvételtől számított 24 hónap elteltével
egyszeri alkalommal térítésmentesen 12 hónappal meghosszabbodik.
Amennyiben Ön nem tart igényt erre a meghosszabbításra kérjük, írásban
jelezze az alábbi címen:

A méretadatok terheletlen járműre vonatkoznak
Csomagtér térfogata²: 530/1525 l (a második érték: lehajtott hátsó üléstámlával és a tetőig pakolva)
Fordulókör-átmérő: kb. 11,8 m
* Tetőantenna nélkül a járműmagasság 31 milliméterrel csökken.
** Maximális fejtér *** Szélesség könyökmagasságban **** Szélesség vállmagasságban

105

Gumi-

Az adatok milliméterben megadva

Audi Q3

A gumiabroncsok műszaki paramétereinek minősítése

2680
4484

896

908

Egy-egy konkrét gumiabroncs külön nem rendelhető meg. Az országonkénti abroncsválasztékról érdeklődjön
Audi-partnerénél.
1006

Fontos megjegyzés

1468****
1400***

1508****
1440***

1718
965

Megjegyzés a könnyűfém keréktárcsákról: A részben vagy teljes egészében polírozott alumínium keréktárcsák
használata téli útviszonyok között nem ajánlott! E keréktárcsák felülete gyárilag nem rendelkezik megfelelő
korrózióvédelemmel, így az útszóró só és más hasonló anyagok maradandó károsodást okozhatnak bennük.

1584
1849

1129

1576
2024

¹ Kérjük, vegye figyelembe az ezen az oldalon a keréktárcsákra vonatkozó megjegyzést! ² A műszaki adatok
az alapkivitelű járműre vonatkoznak, különböző országspecifikus kivitelek és extrafelszerelések nélkül.

Ë!,rÅ^]!$Ì

Az Audi Q3 edition one Kronos-szürke metál színben, Pando-szürke sportülésekkel és exkluzív, holdezüst
Alcantara bevonatú belső elemekkel is rendelhető.

1616*

Audi Q3 edition one (kivonat a 2–41. oldalakon látható Audi Q3 felszereltségéből):
– Külső szín: Pulzusnarancs
– S line kivitel, Manhattan-szürke metál kontrasztárnyalatú fényezéssel
– Fekete elemek optikai csomagja, illetve Audi exkluzív fényes fekete Audi-karikák és feliratok
– 20 colos Audi Sport alumíniumöntvény keréktárcsák, 5 V-küllős „Stern” dizájn, matt titánoptikájú, polírozott¹
– Matrix-LED fényszórók és LED-technikájú hátsó lámpák dinamikus irányjelzővel
– Design selection utastér
– Fekete szövet tetőkárpit
– Bőrbevonatú Multifunkció plusz sportkontúr-kormánykerék, 3-küllős dizájn, alul egyenesített karimával
– Sportülések elöl
– Fekete-acélszürke design selection bőr/mono.pur 550 kombináció, exkluzív narancsszínű kontrasztárnyalatú
díszvarrásokkal
– Narancsszínű Alcantara bevonatú belső elemek
– Kulcsborítás

AUDI AG
Kundenbetreuung Deutschland
85045 Ingolstadt
E-mail: kundenbetreuung@audi.de
Tel.: +49 800 28347378423
Az Audi connect szolgáltatások futamidejének csatlakozó meghosszabbítási
lehetőségeiről Audi márkakereskedője tájékoztatja. Az Audi connect a választott járműmodell függvényében Google- és Twitter-hozzáférést is kínál,
ezek hosszú távú elérhetősége a Google és a Twitter szolgáltatókon múlik.
Az Audi connect szolgáltatásaival kapcsolatban további információkért
forduljon Audi-partneréhez vagy keresse fel a www.audi.com/connect
honlapot. A mobiltelefon-tarifákról bővebb információkat mobiltelefonszolgáltatója nyújthat.

Jogi tudnivalók az Audi connect Segélyhívás és Szerviz szolgáltatásokról
E szolgáltatások nyújtását a járműbe épített SIM-kártya teszi lehetővé. A hangés adatkapcsolati költségeket a szolgáltatás ára tartalmazza. Az Audi által
nyújtott szolgáltatások kizárólag az Audi által választott mobilszolgáltató
mobilhálózatának lefedettségi területén érhetők el. A Segélyhívás, Online
műszaki segélyhívás és az Audi online szervizidőpont Audi connect szolgáltatásokat a jármű kiszállításától számított 10 évig biztosítjuk a következő
országokban: Ausztria, Belgium, Bulgária, Finnország, Franciaország,
Gibraltár, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Liechtenstein,
Litvánia, Magyarország, Málta, Monaco, Nagy-Britannia, Németország,
Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország. A további európai országokban történő bevezetésről és az extrafelszereltség elérhetőségéről az információkért forduljon Audi-partneréhez.
Általános jogi tudnivalók az Audi connect Segélyhívás és Szerviz
és az Audi connect felszerelésekről
A szolgáltatásokban zavarok keletkezhetnek vis maior és hatósági utasítások
okán, valamint olyan műszaki és egyéb intézkedések eredményeképpen,
amelyek az AUDI AG, a beszállítói vagy a hálózatok üzemeltetőinek a szolgáltatások rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges berendezéseit érintik
(például karbantartás, javítás, rendszerszintű szoftverfrissítés, bővítések).
Az AUDI AG minden tőle elvárható erőfeszítést megtesz e zavarok azonnali
vagy a lehető leggyorsabb megszüntetése érdekében.
Jogi tudnivalók az Audi Eredeti Tartozékokról
Az Audi Eredeti Tartozékok az AUDI AG feláras opcionális ajánlatai. Az egyes
elemek hatásait nem vették figyelembe a gépkocsi üzemanyag-fogyasztási
és károsanyag-kibocsátási értékeinek megállapítása során. Beépítésük kizárólag az első forgalomba helyezést követően lehetséges.

AUDI AG
Auto Union Straße 1.
85045 Ingolstadt
www.audi.com
Állás: 2018. november

Németországban nyomtatva
833/11N0.39.16

A jelen katalógusban bemutatott és leírt modellváltozatok és felszereltségek, illetve egyes szolgáltatások nem minden országban elérhetők. A képeken látható járművek részben felár ellenében rendelhető
extrafelszereléseket is tartalmaznak. Az autók felszereltségére, külsejére, teljesítményére, méreteire és
tömegadataira, illetve üzemanyag-fogyasztására és üzemeltetési költségeire vonatkozó információk a
nyomdába adás időpontjában rendelkezésre álló ismereteket tükrözik. Az eredetitől eltérő szín- és formamegjelenítésekért, az esetlegesen előforduló tévedésekért és nyomdai hibákért felelősséget nem
vállalunk. A változtatás joga fenntartva! Utánnyomás, még kivonatosan is, csak az AUDI AG írásos
engedélyével lehetséges.
Jelen katalógus papírja klórmentesen fehérített cellulózból készült.

