Q3
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Nové Audi Q3

Vy poviete:

„Presne tak.“
My povieme:
„Sloboda je veľké slovo. Urobte ho ešte väčším.“

Nové Audi Q3
Interiér
Komfort a flexibilita
Technika
Línie a pakety

04 – 09
10 – 15
16 – 19
20 – 23
24 – 27

Výbavy
Príslušenstvo
Fascinácia Audi Q3
Technické údaje

28 – 37
38 – 39
40 – 43
44 – 47

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 44.
Uvedené prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok.
Podrobné informácie o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com alebo u vášho partnera Audi.
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Nové Audi Q3

Vy poviete:

„Silné!“
My povieme:
„Jeho charakter je dospelejší, jeho charizma ešte sebavedomejšia.
Nové Q3 je energické, dynamické SUV, ktoré vyniká rovnako v meste,
ako aj v teréne.“

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 44.
Uvedené prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok.
Podrobné informácie o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com alebo u vášho partnera Audi.
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Nové Audi Q3

Vy poviete:

„Fíha!“
My povieme:
„Dynamické línie, vzrušujúco modelované plochy a maximálna
trojrozmernosť vyzdvihujú Audi Q3 z masy. Zvýšená predná
časť je impozantná, reflektory Matrix LED intenzívne žiaria.
Ďalším osobitým znakom je architektúra masky chladiča, ktorá
okamžite signalizuje gény rodiny Q.“

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 44.
Uvedené prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok.
Podrobné informácie o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com alebo u vášho partnera Audi.
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Nové Audi Q3

Vy poviete:

„Celkom
ďaleko
vpredu!“
My povieme:
„Pôsobivá jazdná dynamika je v novom Audi Q3 programom.
Jeho pohon quattro a výkonné motory zabezpečujú pôžitok z jazdy
v teréne i v meste.“

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 44.
Uvedené prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok.
Podrobné informácie o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com alebo u vášho partnera Audi.
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Interiér

Vy poviete:

„1A.“
My povieme:

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 44.
Uvedené prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok.
Podrobné informácie o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com alebo u vášho partnera Audi.

„Veľkosť sa v novom Audi Q3 prejavuje v každej dimenzii. Či je to v oblasti priestoru
a komfortu, na palubnej doske so vzhľadom 3D, združenom prístroji virtual cockpit
plus s uhlopriečkou 31,2 cm alebo novom stredovom dotykovom displeji MMI
s uhlopriečkou 25,7 cm. Vďaka tomu je ovládanie všetkých komfortných funkcií a
infotainmentu intuitívnejšie ako kedykoľvek predtým.“
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Interiér

Vy poviete:

„Znie
super!“
My povieme:
„Audi smartphone interface spája váš smartfón s vozidlom a zrkadlí jeho
aplikácie na displeji MMI. Tak môžete kedykoľvek vyvolať služby streamingu
hudby. K tomu ozvučovací systém Bang & Olufsen Premium Sound vytvára
realistický trojrozmerný zvuk.“

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 44.
Uvedené prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok.
Podrobné informácie o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com alebo u vášho partnera Audi.
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Interiér

Vy poviete:

„Čo ide
online?“
My povieme:
„Stredový displej MMI umožňuje optimálne ovládanie známych online
služieb a funkcií. Hotspot WLAN umožňuje pripojenie až ôsmich koncových
zariadení k internetu. Ale nielen infotainment skracuje pocit času jazdy,
ale aj prediktívna navigácia vás rýchlejšie dovedie do cieľa.“

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 44.
Uvedené prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok.
Podrobné informácie o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com alebo u vášho partnera Audi.
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Komfort a flexibilita

Vy poviete:

„Praktické.“
My povieme:
„Pozdĺžne posuvné zadné sedadlo, variabilná rovná podlaha batožinového
priestoru, elektricky ovládané dvere batožinového priestoru, na želanie v kombinácii
s komfortným kľúčom aktivované gestom – dve integrované svetlá z LED vo dverách
batožinového priestoru – konektory USB a zásuvka 12 V. To je iba niekoľko z množstva
funkcií, ktoré robia z Audi Q3 ideálneho každodenného spoločníka pre váš životný štýl.“
Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 44.
Uvedené prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok.
Podrobné informácie o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com alebo u vášho partnera Audi.
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Komfort a flexibilita

Vy poviete:

„Pasuje!“
My povieme:
„Objem batožinového priestoru 530 – 1 525 l a rozšírený komplet
odkladacích priestorov. Z veľkého vnútorného priestoru Audi Q3
profituje nielen batožinový priestor, ale aj pasažieri vpredu a vzadu.“

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 44.
Uvedené prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok.
Podrobné informácie o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com alebo u vášho partnera Audi.
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Technika

My povieme:
„Inteligentné technológie v Audi Q3 vám umožňujú jazdiť bez stresu:
Audi pre sense front a množstvo asistenčných systémov vás upozorňuje a
v núdzi podľa potreby môže aj zasiahnuť – až po automatické zabrzdenie
plnou intenzitou. Je jedno, či ide o automatickú zmenu jazdného pruhu
alebo premávku stop-and-go – Audi Q3 vás podporuje všetkými výdobytkami konštruktérskeho umenia.“

Prosím, majte na pamäti, že asistenčné systémy podporujú vodiča pri riadení len v rámci systémových hraníc.
Zodpovednosť za bezpečnú jazdu a potrebná pozornosť zostáva na vodičovi.

Vy poviete:

„Celkom
dobré.“
Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 44.
Uvedené prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok.
Podrobné informácie o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com alebo u vášho partnera Audi.
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Technika

Vy poviete:

„Paráda!“
My povieme:
„Môžete sa tešiť na intenzívny zážitok z jazdy, ktorý sa vďaka Audi drive select
dá prispôsobiť vašim osobným preferenciám. Dynamicky, efektívne alebo s novým
profilom „offroad“ pre zlepšenú prejazdnosť v teréne. S podporou progresívneho
riadenia, ktoré zvyšuje agilitu a uľahčuje ovládateľnosť.“

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 44.
Uvedené prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok.
Podrobné informácie o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com alebo u vášho partnera Audi.
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Línie a pakety

Vy poviete:

„Dosť
štýlové.“
Interiér design selection

My povieme:
„Línia výbavy Q3 advanced sa sústreďuje na vonkajší dizajn. Upúta kontrastným lakovaním vo farbe Manhattangrau
Metallic a výraznými akcentmi. Rozličné pakety do interiéru umožňujú celkový dojem perfektne dotvoriť športovými
sedadlami, prvkami z alcantary, elegantnými doplnkami v hliníkovom vyhotovení a mnohými ďalšími detailmi.
A najlepšie na tom je, že rozličné línie exteriéru sa dajú ľubovoľne kombinovať s paketmi interiéru.“

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 44.
Uvedené prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok.
Podrobné informácie o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com alebo u vášho partnera Audi.

Q3 advanced s kontrastným lakovaním Manhattangrau Metallic
a kompletom Optikpaket schwarz

18-palcové hliníkové liate disky s 5-ramenným dizajnom,
7 J x 18 s pneumatikami formátu 235/55 R 18
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Línie a pakety

Vy poviete:

„Tak teda
áno!“
Interiér S line

My povieme:
„S line ukazuje Audi Q3 z najšportovejšej stránky. Markantná predná časť, veľké otvory na vstup
vzduchu a dynamický zadný difúzor už zvonka dokumentujú, čo sa v ňom skrýva. Jeho interiér
v ničom nezaostáva. Prvky ako športový volant v perforovanej koži, športové sedadlá s poťahmi
látka-koža-alcantara a hliníkové dekoračné obklady okamžite oslovia každého.“

Dekoračné lišty na prahoch s hliníkovou
vložkou, osvetlené, s nápisom S

19-palcové hliníkové liate disky s 5-dvojlúčovým dynamickým dizajnom (S dizajn),
7 J x 19 s pneumatikami formátu 235/50 R 19

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 44.
Uvedené prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok.
Podrobné informácie o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com alebo u vášho partnera Audi.
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Výbavy | Laky

Vy poviete:

„Keď už,
tak už!“
My povieme:
„Pulsorange, Turboblau alebo, alebo, alebo … Vyberte si farbu laku,
ktorá sa najlepšie hodí k vašej osobnosti. Spoľahnite sa na svoj vkus
a vynikajúcu kvalitu. Lebo Audi Q3 sa nelakuje raz, ale štyri razy
– aby lesk zostal dlho zachovaný.“

Zitrusgelb
Metallic

Mythosschwarz
Metallic

Turboblau

Tangorot
Metallic

Kosmosblau
Metallic

Gletscherweiß
Metallic

Nanograu
Metallic

Chronosgrau
Metallic

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 44.
Uvedené prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok.
Podrobné informácie o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com alebo u vášho partnera Audi.
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Výbavy | Kolesá

Vy poviete:

„Čím väčšie,
tým lepšie!“

My povieme:
„Kolesá podčiarkujú energický, dynamický vzhľad Audi Q3. S elegantným
alebo športovým dizajnom a vo veľkostiach od 17 až do pôsobivých 20 palcov.
Je jedno, ktoré kolesá si vyberiete, všetky majú vysokú kvalitu.
To zaručujú špeciálne testovacie postupy a skúšky.“

18-palcové hliníkové liate disky
s 5-lúčovým Y dizajnom,
čiastočne leštené¹

18-palcové hliníkové liate disky
s 5-dvojramenným dizajnom
19-palcové hliníkové liate disky
5-dvojlúčovým dynamickým
dizajnom (S dizajn)

19-palcové hliníkové liate disky
Audi Sport s 5-dvojramenným dizajnom,
titánovo matné, lesklo sústružené¹‚ ²
20-palcové hliníkové liate disky Audi Sport
s 5-lúčovým hviezdicovým V dizajnom,
titánovo matné, lesklo sústružené¹

¹ Prosím, berte do úvahy osobitosti pri používaní kolies v zimných podmienkach na strane 45.

18- palcové hliníkové liate
disky s 5-ramenným dizajnom

² Ponuka Audi Sport GmbH.

19-palcové hliníkové liate disky
Audi Sport so 7-lúčovým rotorovým
dizajnom, antracitovo čierne lesklé,
lesklo sústružené¹‚ ²

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 44.
Uvedené prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok.
Podrobné informácie o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com alebo u vášho partnera Audi.
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Výbavy | Poťahy sedadiel

Vy poviete:

„Sú
príjemné.“

My povieme:
„Vo svojom Audi Q3 môžete sedieť na normálnych alebo športových
sedadlách. Či vpredu alebo vzadu, vždy cítite pohodlie. Je to zásluha
kvalitných materiálov a precízneho vypracovania – bez ohľadu na to,
ktorý poťah sedadiel si vyberiete.“

Športové sedadlá

Koža/koženka mono.pur 550
v perlmuttbeige
(štandardné sedadlá)

Športové sedadlá

Látka Syntax/koženka mono.pur 550
v pandograu-stahlgrau; kontrastné stehy
vo felsgrau (športové sedadlá)

Koža/koženka mono.pur 550 design selection
v schwarz-bernsteinbraun; kontrastné stehy
v bernsteinbraun (športové sedadlá)

Koža/koženka mono.pur 550 S line
v rotorgrau; kontrastné stehy v anthrazit
(športové sedadlá)

Alcantara Frequenz/koženka mono.pur
550 v schwarz; kontrastné stehy
vo felsgrau (športové sedadlá)

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 44.
Uvedené prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok.
Podrobné informácie o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com alebo u vášho partnera Audi.

Látka Puls/koženka mono.pur 550
v schwarz-rot; kontrastné stehy
vo felsgrau (športové sedadlá)

Látka Puls/koženka mono.pur 550
v schwarz-silber; kontrastné stehy
vo felsgrau (športové sedadlá)

Koža/koženka mono.pur 550 S line
v schwarz; kontrastné stehy
vo felsgrau (športové sedadlá)
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Výbavy | Dekoračné obklady

Vy poviete:

„Celkom cool!“
Orange

Stahlgrau

Aluminium
Dimension silber

Aluminium matt
gebürstet dunkel

Bernsteinbraun

Aluminium
Dimension dunkel

Drevo Linde Artefakt
graubraun naturell

My povieme:
„Skombinujte si nový paket do interiéru z alcantary s dekoračnými obkladmi a akcentnými
plochami, ako sa vám páči. Klasicky, decentne alebo v maskulínnom metalickom vzhľade.“
Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 44.
Uvedené prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok.
Podrobné informácie o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com alebo u vášho partnera Audi.
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Výbavy | Highlights

Vy poviete:

„To by sa
mi páčilo!“
My povieme:

Bang & Olufsen Soundsystem
Inteligentný ozvučovací systém s trojrozmerným zvukom pre intenzívny a autentický zážitok z hudby.

Reflektory Matrix LED

„Ľahko ovládateľná technika, dizajn a komfort.
To sú typické vlastnosti, ktoré nové Audi Q3 robia zvlášť
praktickým. Dôkazom je flexibilné zadné sedadlo plus,
ktorým môžete niekoľkými pohybmi zväčšiť batožinový
priestor podľa potreby.“

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 44.
Uvedené prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok.
Podrobné informácie o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com alebo u vášho partnera Audi.

Audi virtual cockpit plus
Plne digitálny združený prístroj s uhlopriečkou 31,2 cm, ktorý prehľadne zobrazuje rozmanité funkcie, služby a informácie.
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Audi Original Zubehör

Vy poviete:

„Quality Time.“
Kryty vonkajších spätných zrkadiel z kvalitného
karbónu – dodávajú vizuálny akcent.

Gumové rohožky – chránia podlahu kabíny pred vlhkosťou
a znečistením. S nápisom Q3.

Projekčné LED – pri otvorení dverí sa svetlom LED premietajú
na zem kruhy Audi. Na želanie k dispozícii aj s nápisom quattro.

Zimné liate disky s 5-ramenným dizajnom Serra, čierne lesklé;
6,5 J x 17 pre pneumatiky formátu 215/65 R 17.

My povieme:
„Dodajte vášmu Audi ešte dynamickejší vzhľad originálnym príslušenstvom Audi Original
Zubehör. Presnými riešeniami poskytujúcimi komfort, na ktorý ste u Audi zvyknutí. Vyberte
si funkčné produkty, na ktorých kvalitu sa môžete spoľahnúť. Samozrejme, vo fascinujúcom
dizajne Audi, ktorý vám robí radosť opätovne pri každom pohľade.“

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 44.
Prosím, berte do úvahy upozornenia k Audi Original Zubehör na strane 47.

Základný nosič na strešné lišty
Box na lyže a batožinu
Nosič na bicykle na ťažné zariadenie
Kryty vonkajších spätných zrkadiel z karbónu
Hliníkové liate disky s 5-ramenným dizajnom
Serra, matne čierne s kontrastnou farbou
quarzgrau matt; 7 J x 19 pre pneumatiky
formátu 235/50 R 19

Ďalšie informácie získate
v katalógu príslušenstva
a u vášho partnera Audi.
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Fascinácia Audi Q3

Vy poviete:

„Presne

moje.“
My povieme:
„Srdečne vitajte vo svojom Audi Q3. Teraz nasadnite do zvláštneho modelu
Q3 edition one. Je k dispozícii v športovej farbe Pulsorange alebo elegantnej
Chronosgrau Metallic – prirodzene s kompletmi S line a Interieur design
selection, ako aj ďalšími exkluzívnymi prvkami.“

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 44.
Uvedené prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok.
Podrobné informácie o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com alebo u vášho partnera Audi.
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Fascinácia Audi Q3

Vy poviete:

„Je toho
ešte
viac?!“
My povieme:
„Fascinácia Audi Q3. Viac o tom online, kde môžete objaviť svet
nového Audi Q3. Viac informácií, viac individuality a ešte viac
exkluzivity. Teraz na www.audi.com/q3.“
Naskenujte
QR kód
smartfónom
alebo tabletom.
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Model

Typ motora

Technické údaje

Audi Q3 35 TFSI

Audi Q3 40 TFSI quattro

Audi Q3 45 TFSI quattro

Audi Q3 35 TDI

(110 kW)

(140 kW)

(169 kW)

(110 kW)

Model

Typ motora

Audi Q3 35 TDI quattro

Audi Q3 40 TDI quattro

(110 kW)

(140 kW)

benzínový radový štvorvalec,

benzínový radový štvorvalec,

benzínový radový štvorvalec,

naftový radový štvorvalec,

naftový radový štvorvalec,

naftový radový štvorvalec,

priame vstrekovanie benzínu

priame vstrekovanie benzínu

priame vstrekovanie benzínu

priame vstrekovanie Common-Rail

priame vstrekovanie Common-Rail

priame vstrekovanie Common-Rail

a prepĺňanie turbodúchadlom

a prepĺňanie turbodúchadlom

a prepĺňanie turbodúchadlom

a prepĺňanie turbodúchadlom

a prepĺňanie turbodúchadlom

a prepĺňanie turbodúchadlom

Zdvihový objem v cm³ (ventily na valec)

1.498 (4)

1.984 (4)

1.984 (4)

1.968 (4)

Zdvihový objem v cm³ (ventily na valec)

1.968 (4)

1.968 (4)

Max. výkon¹ v kW (k) pri min.¯¹

110 (150)/5.000–6.000

140 (190)/4.200–6.700

169 (230)/5.000–6.700

110 (150)/3.500–4.000

Max. výkon¹ v kW (k) pri min.¯¹

110 (150)/3.500–4.000

140 (190)/3.500–4.000

Max. krútiaci moment v Nm pri min.¯¹

250/1.500–3.500

320/1.500–4.200

350/1.500–4.400

340/1.750–3.000

Max. krútiaci moment v Nm pri min.¯¹

340/1.750–3.000

400/1.750–3.250

Druh pohonu

pohon predných kolies

pohon všetkých kolies

pohon všetkých kolies

pohon predných kolies

Druh pohonu

pohon všetkých kolies

pohon všetkých kolies

Typ prevodovky

6-stupňová manuálna

7-stupňová S tronic

7-stupňová S tronic

7-stupňová S tronic

Typ prevodovky

6-stupňová manuálna

7-stupňová S tronic

[7-stupňová S tronic]
Hmotnosti/objemy

Hmotnosti/objemy

Pohotovostná hmotnosť² v kg

1.535

[1.570]

1.695

1.695

1.655

Pohotovostná hmotnosť² v kg

1.700

1.770

Prípustná celková hmotnosť v kg

2.000/2.045

[2.025/2.070]

2.150/2.200

2.150/2.200

2.110/2.155

Prípustná celková hmotnosť v kg

2.175/2.220

2.225/2.280

Zaťaženie strechy v kg

75/90

[75/90]

75/90

75/90

75/90

Zaťaženie strechy v kg

75/90

75/90

nebrzdený

750

[750]

750

750

750

nebrzdený

750

750

brzdený, stúpanie 12 %

1.800

[1.800]

2.100

2.100

2.000

brzdený, stúpanie 12 %

2.000

2.200

brzdený, stúpanie 8 %

2.000

[2.000]

2.100

2.100

2.000

brzdený, stúpanie 8 %

2.000

2.200

Objem nádrže v l

60

[58]

60

60

60/nádrž AdBlue®: 18

Objem nádrže v l

60/nádrž AdBlue®: 18

60/nádrž AdBlue®: 18

Maximálna rýchlosť v km/ h

211

[207]

220

233⁴

207

Maximálna rýchlosť v km/h

211

221

Zrýchlenie 0 – 100 km/h v s

9,6

[9,2]

7,4

6,3

9,2

Zrýchlenie 0 – 100 km/h v s

9,3

8,0

Druh paliva

Super bezsírový ROZ 95⁵

Super bezsírový ROZ 95⁵

Super bezsírový ROZ 95⁵

Diesel bezsírový⁶

Druh paliva

Diesel bezsírový⁶

Diesel bezsírový⁶

Max. hmotnosť prívesu³ v kg

Max. hmotnosť prívesu³ v kg

Výkony/spotreba

Výkony/spotreba

Spotreba paliva⁷ v l/100 km

Spotreba paliva⁷ v l/100 km
v meste (NEDC)

7,7–7,6

[6,9–6,8]

9,5–9,2

9,7–9,5

5,4

v meste (NEDC)

6,6–6,5

6,4

mimo mesta (NEDC)

5,4–5,1

[5,3–5,1]

6,4–6,0

6,4–6,1

4,5–4,3

mimo mesta (NEDC)

5,2–4,9

5,2–5,0

kombinovaná (NEDC)

6,3–6,0

[5,9–5,7]

7,5–7,2

7,6–7,3

4,9–4,7

kombinovaná (NEDC)

5,7–5,5

5,6–5,5

kombinovaná (WLTP)

7,5–6,9

[7,7–7,1]

9,2–8,7

9,1–8,5

6,3–5,8

kombinovaná (WLTP)

7,1–6,7

7,5–7,0

Emisie⁷ CO₂ v g/km

Emisie⁷ CO₂ v g/km
kombinované (NEDC)
kombinované (WLTP)

145–139
169–156

[134–130]
[175–162]

172–164
209–197

173–167
206–194

128–123
166–153

kombinované (NEDC)
kombinované (WLTP)

150–145
187–174

148–145
197–183

Emisná norma

EU6

[EU6]

EU6

EU6

EU6

Emisná norma

EU6

EU6

Vysvetlivky ¹ až ⁷ na tejto strane.

¹ Uvedené hodnoty boli určené podľa predpísaných postupov pri meraní (v súčasnosti platné znenie normy
UN-R 85).
² Pohotovostná hmotnosť vozidla s vodičom (75 kg) a nádržou naplnenou na 90 %, určená podľa v súčasnosti
platného znenia normy (nariadenia EÚ) 1230/2012. Prvky zvláštnej výbavy môžu spôsobiť zvýšenie pohotovostnej
hmotnosti a koeﬁcientu aerodynamického odporu vozidla, čím sa primerane zníži užitočná hmotnosť, resp.
maximálna rýchlosť.
³ S pribúdajúcou nadmorskou výškou sa znižuje výkon motora. Od 1 000 m nad morom a pre každých ďalších
hmotnosť prívesu). Celková hmotnosť prívesu platí pre ťažné zariadenie zabudované u výrobcu.

Prenos sily

Prenos sily

Vysvetlivky

⁴ Elektronicky limitovaná.
⁵ Odporúča sa používať bezolovnatý bezsírový benzín Super ROZ 95 podľa DIN EN 228. Ak nie je k dispozícii:
pri nepatrnom poklese výkonu motora možno použiť aj bezolovnatý bezsírový benzín Normal ROZ 91 podľa
DIN EN 228. Principiálne je vhodná kvalita bezolovnatého benzínu ROZ 95 s maximálnym podielom etanolu
10 % (E10). Údaje o spotrebe sa vzťahujú na prevádzku s benzínom ROZ 95 podľa 692/2008/ES.
⁶ Odporúča sa použiť bezsírový Diesel podľa DIN EN 590. Ak nie je k dispozícii: možno použiť Diesel podľa
DIN EN 590.
⁷ Uvedené hodnoty boli stanovené podľa zákonom predpísaných meracích postupov. Od 1. septembra 2017
sú niektoré nové automobily typovo schválené podľa celosvetovo harmonizovanej metodiky pre osobné
automobily a ľahké úžitkové vozidlá WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP),
realistickejšej metódy na meranie spotreby paliva a emisií CO₂. Od 1. septembra 2018 WLTP postupne
nahradí nový európsky cyklus NEDC (New European Driving Cycle). Kvôli realistickejším skúšobným
podmienkam sú spotreba paliva a emisie CO₂ namerané podľa WLTP v mnohých prípadoch vyššie ako
hodnoty namerané podľa NEDC. Ďalšie informácie o rozdieloch medzi WLTP a NEDC nájdete na našej
internetovej stránke. Aktuálne ešte musia výrobcovia povinne uvádzať hodnoty podľa NEDC. Ak ide o nové
vozidlá, typovo schválené podľa WLTP, uvádzajú sa hodnoty podľa NEDC prepočítané z WLTP. Výrobcovia
môžu dobrovoľne dodatočne uvádzať hodnoty podľa WLTP, až kým nebudú záväzné. Ak sú hodnoty podľa WLTP
uvedené v rozpätí, nevzťahujú sa na jednotlivé individuálne vozidlo a nie sú súčasťou ponuky. Slúžia iba na
porovnanie rôznych typov vozidiel. Doplnková výbava a príslušenstvo (namontované prvky, väčšie pneumatiky
a pod.) môžu zmeniť relevantné parametre vozidla, ako napr. hmotnosť, valivý odpor alebo aerodynamiku a
okrem poveternostných podmienok a podmienok v premávke, ako aj individuálneho spôsobu jazdy ovplyvňovať
spotrebu paliva, spotrebu elektrickej energie, emisie CO₂ a jazdné výkony vozidla.
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Technické údaje

hlučnosti

Letné pneumatiky

215/65 R 17

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

Univerzálne pneumatiky

235/55 R 18

C

C

71

Zimné pneumatiky

215/65 R 17

C

B

72

235/50 R 19

C

C–B

72–70

748

Trieda vonkajšej

za mokra

976

Trieda adhézie

4 **

Trieda
účinnosti

pneumatík

Právne podmienky pre Audi connect
Využívanie služieb Audi connect je možné iba s navigačným systémom.
Poskytovateľom služieb Audi connect je AUDI AG. Dátové spojenie pre
služby Audi connect sa uskutočňuje prostredníctvom SIM karty zabudovanej
vo vozidle a mobilnej telefónnej siete. Náklady za toto dátové spojenie sú
zahrnuté v cene služieb Audi connect. Náklady za hotspot WLAN nie sú
zahrnuté. Dátové spojenie pre hotspot WLAN sa dá priobjednať ako odplatná
dátová tarifa vybraného operátora mobilnej telefónnej siete. Informácie
o tarifách a objednaní nájdete na my.audi.com.
Alternatívne sa dá na vytvorenie dátového spojenia vložiť do čítačky na
kartu vlastná externá SIM karta zákazníka. V kombinácii s príplatkovým
prvkom výbavy Audi phone box sa dá na využívanie funkcie integrovaného
autotelefónu použiť aj smartfón s funkciou Bluetooth podporujúci remote
SIM Access Profile (rSAP). Keď sa vloží externá SIM karta do čítačky alebo
sa pripojí smartfón cez rSAP, všetky dátové spojenia tak pre služby
Audi connect, ako aj pre hotspot WLAN sa vytvárajú prostredníctvom
tejto externej SIM karty. Zúčtovanie pri tom vzniknutých nákladov sa
uskutočňuje výlučne cez externú SIM kartu.

Údaje o rozmeroch sú uvedené pri pohotovostnej hmotnosti vozidla.
Objem batožinového priestoru² 530/1 525 l (druhá hodnota pri sklopenom operadle zadného sedadla a naložení
po strop). Priemer otáčania cca 11,8 m.
* Bez strešnej antény sa výška vozidla zmenší o 31 mm.
** Maximálny priestor medzi sedadlom a stropom. *** Šírka v oblasti lakťov. **** Šírka v oblasti ramien.
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V tabuľke nájdete rozpätie tried účinnosti, tried adhézie za mokra a tried vonkajšej hlučnosti k jednotlivým rozmerom
pneumatík Audi Q3.
Rozmer

Rozmery v milimetroch

Audi Q3

Klasifikácia parametrov pneumatík

2680
4484

896

908

Rozsah poskytovaných služieb Audi connect sa v jednotlivých štátoch líši.
Služby Audi connect sú k dispozícii najmenej jeden rok po dodaní
nového vozidla. Po uplynutí 24 mesiacov od dodania vozidla sa predlžuje čas
poskytovania služieb Audi connect bezplatne jednorazovo o 12 mesiacov.

Objednanie určitej značky pneumatiky nie je možné. O špecifickej ponuke pneumatík vo vašej krajine sa informujte
u vášho partnera Audi.

Audi Q3 edition one je k dispozícii aj vo farbe Chronosgrau Metallic so športovými sedadlami v pandograu
a exkluzívnymi prvkami interiéru v alcantare mondsilber.

1006

1508****
1440***
1584
1849

AUDI AG
Kundenbetreuung Deutschland
85045 Ingolstadt
E-mail: kundenbetreuung@audi.de
Tel.: +49 800 28347378423

965

1129

1576
2024

¹ Prosím, berte do úvahy osobitosti pri používaní kolies na tejto strane. ² Technické údaje sa vzťahujú na základnú
výbavu bez špecifického prispôsobenia pre jednotlivé trhy a príplatkovej výbavy.

Ë!,rÅd]!(Ì

Audi Q3 edition one (výňatok z výbavy Audi Q3 na obrázkoch, strana 2 – 41):
– Lak Pulsorange
– S line s kontrastným lakovaním Manhattangrau Metallic
– Optikpaket schwarz a kruhy Audi a nápisy v lesklej schwarz Audi exclusive
– 20-palcové hliníkové liate disky Audi Sport s 5-lúčovým hviezdicovým V dizajnom, titánovo matné, lesklo sústružené¹
– Reflektory Matrix LED a zadné svetlá z LED s dynamickými smerovými svetlami
– Interiér design selection
– Strop kabíny v látke schwarz
– Športový trojramenný multifunkčný volant plus s vencom splošteným zospodu
– Športové sedadlá vpredu
– Poťahy koža/koženka mono.pur 550 design selection vo farbe schwarz-stahlgrau s exkluzívnymi kontrastnými
stehmi v orange
– Prvky interiéru v alcantare orange
– Kryt kľúča

1616*

Osobitosti kolies: Lesklo sústružené, lesklo frézované, leštené alebo čiastočne leštené hliníkové kolesá sa nesmú
používať v zimných podmienkach. Tieto povrchové plochy kolies nemajú vzhľadom na spôsob výroby dostatočnú
protikoróznu úpravu, a preto ich môže posypová soľ a podobné materiály trvalo poškodiť.

1468****
1400***

1718

Dôležité upozornenie

O možnostiach následného predĺženia služieb Audi connect vás poinformuje
váš partner Audi. Audi connect umožňuje v závislosti od modelu vozidla aj
prístup k službám Google a Twitter. Trvalý prístup nemôže byť zaručený,
pretože podlieha podmienkam poskytovateľov služieb Google a Twitter.
Podrobnejšie informácie o Audi connect získate na www.audi.com/connect
a u vášho partnera Audi, informácie o tarifných podmienkach u vášho operátora mobilnej telefónnej siete.

Právne podmienky pre Audi connect Núdzové volanie & servis
Služby sú poskytované prostredníctvom SIM karty pevne zabudovanej vo
vozidle. Náklady za hovory a dátové spojenie sú zahrnuté v cene služieb.
Služby poskytované Audi sú dostupné iba v rámci pokrytia mobilnej telefónnej siete zvolenej Audi. Služby Audi connect Núdzové volanie, Online
volanie asistenčnej služby a Audi termín v servise online sú k dispozícii
10 rokov po dodaní vozidla v nasledujúcich štátoch: Belgicko, Bulharsko,
Fínsko, Francúzsko, Gibraltar, Grécko, Holandsko, Írsko, Lichtenštajnsko,
Litva, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko,
Rakúsko, Rumunsko, Švédsko, Švajčiarsko, Španielsko, Taliansko, Veľká Británia.
O termíne zavedenia v ďalších európskych štátoch a dostupnosti zvláštnej
výbavy vám poskytne informácie váš partner Audi.
Všeobecné právne podmienky k obidvom výbavám Audi connect Núdzové
volanie & servis a Audi connect
Z dôvodov vyššej moci a nariadení štátnych orgánov, ako aj z technických
a iných príčin, ktoré sú podmienené technickými a inými opatreniami nevyhnutnými na riadnu prevádzku, napríklad na zariadeniach AUDI AG, dodávateľov alebo prevádzkovateľov mobilnej telefónnej siete (napr. údržba,
opravy, systémovo podmienené aktualizácie softvéru, rozšírenia), môže
dôjsť k výpadkom služieb. AUDI AG vyvinie všetko primerané úsilie, aby
takéto poruchy bezodkladne odstránilo alebo prispelo k ich odstráneniu.
Právne podmienky pre Audi Original Zubehör
Audi Original Zubehör je voliteľnou ponukou AUDI AG za príplatok.
Jednotlivé prvky neboli zahrnuté do merania hodnôt spotreby energie
a emisií vozidla. Ich montáž je preto možná až po prihlásení vozidla.

AUDI AG
Auto-Union-Straße 1
85045 Ingolstadt
www.audi.sk
Platné od februára 2019

Vytlačené v EÚ
833/11N0.39.76

Modelové varianty a výbavy, zobrazené a opísané v tomto katalógu, ako aj jednotlivé služby nie
sú k dispozícii vo všetkých krajinách. Zobrazené vozidlá sú čiastočne vybavené zvláštnou výbavou
s navýšenou cenou. Informácie o dodávkach, vzhľade, výkonoch, rozmeroch, hmotnostiach,
spotrebe a prevádzkových nákladoch vozidla zodpovedajú poznatkom existujúcim v čase tlače
tohto prospektu. Odchýlky od farby a vzhľadu obrázkov, omyly a tlačové chyby sú vyhradené.
Všetky informácie o výbavách a technických údajoch vychádzajú zo špecifikácií slovenského trhu.
Zmeny sú vyhradené. Dotlač, aj skrátená, iba s písomným povolením AUDI AG.
Papier tohto katalógu bol vyrobený z buničiny bielenej bez použitia chlóru.

