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02 | 03

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 44.
U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu.
Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi.

04 | 05

Nové Audi Q3.

Vy říkáte:

„Skvělé!“
My říkáme:
„Jeho charakter je dospělejší, výraz sebevědomější. Nové Audi Q3
je silné, dynamické SUV, které nadchne jak ve městě, tak v terénu.“

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 44.
U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu.
Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi.
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Nové Audi Q3.

Vy říkáte:

„Paráda!“
My říkáme:
„Díky dynamickým liniím, působivým plochám a maximální
trojrozměrnosti vybočuje Audi Q3 z řady. Zvýšená přední část
dodává vozu nezaměnitelný výraz, LED světlomety Audi Matrix
posouvají osvětlení na novou úroveň. Dalším výjimečným
znakem je nový tvar mřížky chladiče, ze kterého jsou na první
pohled patrné geny rodiny Q.“

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 44.
U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu.
Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi.
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Nové Audi Q3.

Vy říkáte:

„Daleko
napřed!“
My říkáme:
„Působivá jízdní dynamika je v novém Audi Q3 cílem. Pohon quattro
a silné motory nadchnou během několika sekund při jízdě v terénu
i ve městě.“

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 44.
U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu.
Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi.
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Interiér

Vy říkáte:

„Prvotřídní.“
My říkáme:

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 44.
U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu.
Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi.

„Velikost je v novém Audi Q3 patrná v každém směru. Ať se jedná o velký prostor,
vysoký komfort, přístrojovou desku v 3D optice, 12,3palcový displej přístrojové
desky Audi virtual cockpit plus nebo nový středový dotykový 10,1 palce velký
displej MMI. Ovládání všech komfortních funkcí a funkcí infotainmentu je
intuitivnější než kdy dříve.“
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Interiér

Vy říkáte:

„To zní
výborně!“
My říkáme:
„Audi smartphone interface propojuje Váš smartphone s vozidlem a přenáší
aplikace na displej MMI. Kdykoli tak máte k dispozici hudební streamovací služby.
O věrný zvuk se postará prémiový soundsystém Bang & Olufsen Premium Sound
s 3D efektem.“

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 44.
U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu.
Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi.
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Interiér

Vy říkáte:

„Co funguje
online?“
My říkáme:
„Středový displej MMI umožňuje pohodlné ovládání obvyklých online
služeb a funkcí. WiFi hotspot propojí s internetem až osm koncových
zařízení. S funkcemi infotainmentu Vám čas uplyne jako voda a prediktivní
navádění po trase Vás rychle dovede k cíli.“

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 44.
U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu.
Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi.
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Komfort & flexibilita

Vy říkáte:

„Praktické.“
My říkáme:
„Posuvné zadní sedadlo, variabilní rovné dno zavazadlového prostoru, elektricky
ovládané 5. dveře, k dostání s ovládáním gesty ve spojení s komfortním klíčem, dva
integrované LED světlomety v 5. dveřích, USB konektory a 12V zásuvka. To jsou jen
některé z mnoha funkcí, díky nimž se Audi Q3 hodí ke každodennímu používání a je
ideálním partnerem ve Vašem životě.“
Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 44.
U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu.
Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi.
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Komfort & flexibilita

Vy říkáte:

„Vše se
vejde!“
My říkáme:
„Zavazadlový prostor o objemu 530 až 1 525 l a rozšířený paket
odkládacích prostorů a zavazadlového prostoru. Z dostatku
místa v Audi Q3 mají radost nejen zavazadla, ale také pasažéři
vpředu i vzadu.“

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 44.
U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu.
Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi.
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Technika

My říkáme:
„Inteligentní technologie v Audi Q3 Vám přinášejí pohodlnou jízdu:
Audi pre sense front a řada asistentů varuje a může v nouzi zasáhnout –
až po automatické plné brzdění. Audi Q3 Vás podporuje tak, jak jen
technika dovede – například při změně jízdního pruhu nebo při popojíždění
v kolonách.“

Vy říkáte:

„To vůbec není
špatné.“
Respektujte prosím, že systémy mohou řidiče při řízení podporovat pouze v rámci svých mezí.
Zodpovědnost a potřebná pozornost při řízení zůstává vždy na řidiči.

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 44.
U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu.
Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi.
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Technika

Vy říkáte:

„Jo!“
My říkáme:
„Těšte se na intenzivní zážitek z jízdy, který se díky Audi drive select přizpůsobí
Vašim preferencím. Módy dynamic, efficiency, nebo nový jízdní režim offroad Vám
zajistí zážitek z jízdy. Progresivní řízení pro zvýšení agility a snížení úsilí při řízení
je samozřejmostí.“

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 44.
U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu.
Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi.
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Styly & pakety výbavy

Vy říkáte:

„Stylové!“
Interiér Design Selection

My říkáme:
„Styl výbavy Q3 advanced se zaměřuje na design exteriéru: Zaujme kontrastním lakováním v šedé metalíze Manhattan
a výraznými akcenty. Různé interiérové pakety nabízejí možnost završit dokonalý vzhled sportovními sedadly, prvky
z Alcantary, elegantní hliníkovou optikou a mnoha dalšími detaily. A to nejlepší: S interiérovými pakety lze libovolně
kombinovat nejrůznější exteriérové styly.“

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 44.
U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu.
Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi.

Q3 advanced s kontrastním lakováním v šedé metalíze Manhattan
a s paketem černé optiky

18palcová hliníková litá kola v 5ramenném designu, velikost 7 J × 18
s pneumatikami 235/55 R 18
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Styly & pakety výbavy

Vy říkáte:

„Tak jdeme
na to!“
Interiér S line

My říkáme:
„S line ukazuje sportovní stránku Audi Q3. Výrazná přední část, velké přívody vzduchu a dynamický
zadní difuzor již zvenčí naznačují, co se skrývá uvnitř. Interiér nijak nezaostává. Prvky, jako sportovní
kožený volant v perforované kůži, sportovní sedadla v kombinaci kůže s Alcantarou a hliníkový dekor,
si každý ihned zamiluje.“

Osvětlené lišty ve dveřích s hliníkovými
prvky a nápisem S

19palcová hliníková litá kola s 5 dvojitými paprsky v designu Dynamik (design S),
7 J × 19 s pneumatikami 235/50 R 19

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 44.
U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu.
Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi.
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Výbava | Laky

Vy říkáte:

„Když už pěkné,
tak pořádně!“
My říkáme:
„Oranžová Puls, modrá Turbo, nebo, nebo, nebo. Vyberte si barvu laku, která se
nejlépe hodí k Vaší osobnosti. Spolehněte se na svůj vkus a na vynikající kvalitu.
Protože Audi Q3 nelakujeme pouze jednou, ale hned čtyřikrát – aby se déle
zachoval jeho lesk.“

Žlutá Citrus
metalíza

Černá Mythos
metalíza

Modrá Turbo

Červená Tango
metalíza

Modrá Kosmos
metalíza

Bílá Gletscher
metalíza

Šedá Nano
metalíza

Šedá Chronos
metalíza

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 44.
U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu.
Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi.
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Výbava | Kola

Vy říkáte:
My říkáme:

„Čím větší,
tím lepší!“

„Kola podtrhují silný, dynamický výraz Audi Q3. V elegantním nebo sportovním
designu ve velikosti 17 až působivých 20 palců. Ať se rozhodnete pro jakákoli
kola, všechna se vyznačují vysokou kvalitou. Zaručují to především specifické testy
a náročné kontroly.“

18palcová hliníková litá kola
v 5paprskovém Y-designu,
částečně leštěná¹

18palcová hliníková litá kola
s 5 dvojitými rameny
19palcová hliníková litá kola
s 5 dvojitými paprsky Dynamik
(design S)

19palcová hliníková litá kola Audi Sport
s 5 dvojitými rameny, s matným
titanovým vzhledem, leštěná¹, ²
20palcová hliníková litá kola Audi Sport
v 5paprskovém hvězdicovém V-designu,
s matným titanovým vzhledem, leštěná¹

¹Respektujte prosím upozornění ke specifikům kol při zimních podmínkách na silnici uvedená na straně 45.

18palcová hliníková litá kola
v 5ramenném designu

²Nabídka Audi Sport GmbH.

19palcová hliníková litá kola Audi Sport
v 7paprskovém designu Rotor, v lesklé
antracitově černé barvě, částečně leštěná¹, ²

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 44.
U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu.
Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi.
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Výbava | Potahy sedadel

Vy říkáte:

„Příjemné
na dotyk.“

My říkáme:
„V Audi Q3 se posaďte na standardní nebo sportovní sedadla. Vpředu
i vzadu se budete vždy cítit komfortně. Zajišťují to kvalitní materiály
a precizní zpracování – bez ohledu na to, pro jaké čalounění sedadel se
rozhodnete.“

Sportovní sedadla

Kombinace kůže / syntetické kůže
mono.pur 550 v perleťově béžové
barvě (standardní sedadla)

Sportovní sedadla

Kombinace tkaniny Syntax / syntetické kůže
mono.pur 550 v barvách šedá Pando /
ocelově šedá; skálově šedé kontrastní
prošití (sportovní sedadla)

Kombinace Design Selection – kůže / syntetické
kůže mono.pur 550 v černé / jantarově hnědé
barvě; jantarově hnědé kontrastní prošití
(sportovní sedadla)

Kombinace S line – kůže / syntetické kůže
mono.pur 550 v šedé Rotor; antracitové
kontrastní prošití (sportovní sedadla)

Kombinace Alcantary Frequenz /
syntetické kůže mono.pur 550 v černé
barvě; skálově šedé kontrastní prošití
(sportovní sedadla)

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 44.
U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu.
Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi.

Kombinace tkaniny Puls / syntetické
kůže mono.pur 550 v černo-červené
barvě; skálově šedé kontrastní prošití
(sportovní sedadla)

Kombinace tkaniny Puls / syntetické kůže
mono.pur 550 v černo-stříbrné barvě;
skálově šedé kontrastní prošití (sportovní
sedadla)

Kombinace S line – kůže / syntetické
kůže mono.pur 550 v černé barvě;
skálově šedé kontrastní prošití
(sportovní sedadla)
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Výbava | Dekorace

Vy říkáte:

„To má styl!“
Oranžová

Ocelově šedá

Hliník
Dimension, stříbrný

Matný hliník
kartáčovaný, tmavý

Jantarově hnědá

Hliník
Dimension, tmavý

Lipové dřevo Artefakt
hnědošedé, přírodní

My říkáme:
„Zkombinujte nový interiérový paket Alcantara s dekoracemi a prvky interiéru
dle svých představ. V klasickém, decentním nebo mužně kovovém vzhledu.“
Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 44.
U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu.
Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi.
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Výbava | Highlights

Vy říkáte:

„To by se mi
mohlo líbit!“
My říkáme:

Bang & Olufsen Soundsystem
Inteligentní 3D soundsystém přinášející intenzivní a autentický zvuk

LED světlomety Audi Matrix

„Snadno ovladatelná technika, design a komfort.
Typické vlastnosti, které nové Audi Q3 předurčují
ke každodennímu používání. Prokazuje to například
flexibilní zadní sedadlo Plus, se kterým můžete v mžiku
zvětšit zavazadlový prostor.“

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 44.
U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu.
Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi.

Audi virtual cockpit plus
Plně digitální přístrojová deska s úhlopříčkou 12,3 palce zobrazující rozmanité funkce, služby a údaje najednou
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Audi originální příslušenství

Vy říkáte:

„Čas na kvalitu.“
Kryty vnějších zpětných zrcátek z exkluzivního karbonu –
dodávají optický akcent.

Rohožky do nepříznivého počasí – pomáhají chránit interiér před
vlhkem a hrubými nečistotami. S nápisem Q3.

My říkáme:
„Dodejte svému vozu ještě dynamičtější výraz s Audi originálním příslušenstvím.
Na míru střižená řešení, která Vám nabídnou komfort, který je pro Audi typický.
Rozhodněte se pro funkční produkty, na jejichž kvalitu se můžete spolehnout.
Samozřejmě ve fascinujícím designu Audi, který vždy potěší.“

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 44.
Respektujte prosím upozornění k Audi originálnímu příslušenství na straně 47.

Základní nosič na podélné střešní nosiče
Box na lyže a zavazadla
Nosič jízdních kol na tažné zařízení
Karbonové kryty vnějších zpětných zrcátek
Hliníková litá kola v 5ramenném designu Serra
v matně šedé barvě s kontrastní barvou šedá
Křemen; velikost 7 J × 19, pro pneumatiky
235/50 R 19

Další informace naleznete
v katalogu příslušenství nebo Vám
je poskytne prodejce Audi.

LED osvětlení prostoru přede dveřmi – promítá LED světlem na
zem kruhy Audi. Volitelně s promítáním nápisu quattro.

Zimní hliníková litá kola – v 5ramenném designu Serra, černá
lesklá, velikost 6,5 J × 17 pro pneumatiky 215/65 R 17.
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Fascinace Audi Q3

Vy říkáte:

„Přesně

pro mě.“
My říkáme:
„Srdečně vítejte ve svém Audi Q3. Nastupte do speciálního modelu Q3
edition one. K dostání ve sportovní oranžové Puls nebo elegantní šedé
metalíze Chronos – samozřejmě s vybavením S line, interiérem Design
Selection a mnoha dalšími exkluzivními prvky.“

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 44.
U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu.
Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi.
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Fascinace Audi Q3

Vy říkáte:

„Je toho
ještě
více?“
My říkáme:
„Fascinace Audi Q3. Více se dozvíte online, kde můžete
objevovat svět nového Audi Q3. Více informací, více
individuality a více exkluzivity. Nyní na www.audi.cz/q3.“
Naskenujte
smartphonem nebo
tabletem QR kód.
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Model

Technická data

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)

řadový čtyřválcový zážehový motor s

řadový čtyřválcový zážehový motor s

řadový čtyřválcový zážehový motor s

řadový čtyřválcový vznětový motor

přímým vstřikováním benzinu a

přímým vstřikováním benzinu a

přímým vstřikováním benzinu a

se systémem vstřikování common-rail

přeplňováním turbodmychadlem

přeplňováním turbodmychadlem

přeplňováním turbodmychadlem

a s přeplňováním turbodmychadlem

Zdvihový objem v cm³ (ventily/válec)

1 498 (4)

1 984 (4)

1 984 (4)

1 968 (4)

Zdvihový objem v cm³ (ventily/válec)

1 968 (4)

1 968 (4)

Max. výkon¹ v kW při min¯¹

110/5 000–6 000

140/4 200–6 700

169/5 000–6 700

110/3 500–4 000

Max. výkon¹ v kW při min¯¹

110/3 500–4 000

140/3 500–4 000

Max. točivý moment v Nm při min¯¹

250/1 500–3 500

320/1 500–4 200

350/1 500–4 400

340/1 750–3 000

Max. točivý moment v Nm při min¯¹

340/1 750–3 000

400/1 750–3 250

Druh motoru

Model

Druh motoru

Audi Q3 35 TDI quattro

Audi Q3 40 TDI quattro

(110 kW)

(140 kW)

řadový čtyřválcový vznětový motor

řadový čtyřválcový vznětový motor

se systémem vstřikování common-rail

se systémem vstřikování common-rail

a s přeplňováním turbodmychadlem

a s přeplňováním turbodmychadlem

Druh pohonu

pohon předních kol

pohon všech kol

pohon všech kol

pohon předních kol

Druh pohonu

pohon všech kol

pohon všech kol

Převodovka

6rychlostní manuální převodovka

7stupňová převodovka S tronic

7stupňová převodovka S tronic

7stupňová převodovka S tronic

Převodovka

6rychlostní manuální převodovka

7stupňová převodovka S tronic

[7stupňová převodovka S tronic]
Hmotnosti/objemy

Hmotnosti/objemy
Pohotovostní hmotnost² v kg

1 535

[1 570]

1 695

1 695

1 655

Pohotovostní hmotnost² v kg

1 700

1 770

Celková přípustná hmotnost v kg

2 000/2 045

[2 025/2 070]

2 150/2 200

2 150/2 200

2 110/2 155

Celková přípustná hmotnost v kg

2 175/2 220

2 225/2 280

Přípustné zatížení střechy/nosiče v kg

75/90

[75/90]

75/90

75/90

75/90

Přípustné zatížení střechy/nosiče v kg

75/90

75/90

nebrzděný

750

[750]

750

750

750

nebrzděný

750

750

při 12% stoupání

1 800

[1 800]

2 100

2 100

2 000

při 12% stoupání

2 000

2 200

při 8% stoupání

2 000

[2 000]

2 100

2 100

2 000

při 8% stoupání

2 000

2 200

Objem nádrže v l (cca)

60

[58]

60

60

60 / nádrž AdBlue®: 18

Objem nádrže v l (cca)

60 / nádrž AdBlue®: 18

63 / nádrž AdBlue®: 18

Maximální rychlost v km/h

211

[207]

220

233⁴

207

Maximální rychlost v km/h

211

221

Zrychlení z 0 na 100 km/h v s

9,6

[9,2]

7,4

6,3

9,2

Zrychlení z 0 na 100 km/h v s

9,3

8,0

Pohonné hmoty

bezolovnatý benzin OČ 95⁵

bezolovnatý benzin OČ 95⁵

bezolovnatý benzin OČ 95⁵

nafta bez obsahu síry⁶

Pohonné hmoty

nafta bez obsahu síry⁶

nafta bez obsahu síry⁶

město

7,7–7,6

[6,9–6,8]

9,5–9,2

9,7–9,5

5,4

město

6,6–6,5

6,4

mimo město

5,4–5,1

[5,3–5,1]

6,4–6,0

6,4–6,1

4,5–4,3

mimo město

5,2–4,9

5,2–5,0

komb. provoz

6,3–6,0

[5,9–5,7]

7,5–7,2

7,6–7,3

4,9–4,7

komb. provoz

5,7–5,5

5,6–5,5

kombinovaný provoz

145–139

[134–130]

172–164

173–167

128–123

kombinovaný provoz

150–145

148–145

Emisní norma

C–B/EU6

[B/EU6]

D–C/EU6

D–C/EU6

A/EU6

Emisní norma

B/EU6

B/EU6

Přípustná hmotnost přívěsu³ v kg

Přípustná hmotnost přívěsu³ v kg

Jízdní výkony / spotřeba

Jízdní výkony / spotřeba

Spotřeba paliva⁷ v l/100 km

Spotřeba paliva⁷ v l/100 km

Emise CO₂⁷ v g/km,

Emise CO₂⁷ v g/km,

Vysvětlivky ¹ až ⁷ na této straně.

¹ Uvedené hodnoty byly zjištěny podle předepsaného způsobu měření (ECE R85 v t. č. platném znění).
² Pohotovostní hmotnost vozidla s řidičem (75 kg) a palivovou nádrží naplněnou z 90 %, zjištěno podle nařízení
Komise (EU) 1230/2012 v t. č. platném znění. Hmotnost a hodnota odporu vzduchu se mohou zvýšit zvláštní
výbavou vozidla, stejně se pak sníží užitečná hmotnost, popř. nejvyšší rychlost.
³ S rostoucí nadmořskou výškou klesá výkon motoru. Od nadmořské výšky 1 000 metrů a na každých dalších
1 000 metrů to znamená snížení zátěže o 10 % (přípustná hmotnost přívěsu + přípustná hmotnost tažného
vozu). Hodnota hmotnosti přívěsu platí pro továrně montované tažné zařízení. Při používání vozidla s tažným
zařízením pro podnikatelské účely potřebujete za určitých předpokladů kontrolní zařízení ES.
⁴ Omezeno.

Přenos sil

Přenos sil

Vysvětlivky

⁵ Je doporučeno používání bezolovnatého benzinu s OČ 95 dle ČSN EN 228. Pokud není k dispozici: bezolovnatý
benzin s OČ 91 dle ČSN EN 228 s mírným snížením výkonu. V zásadě lze použít bezolovnatý benzin s OČ 95
s maximálním podílem bioetanolu 10 % (E10). Údaje o spotřebě se vztahují k provozu s bezolovnatým benzinem
s OČ 95 dle nařízení Komise 692/2008/ES.
⁶ Je doporučeno používání nafty bez obsahu síry dle ČSN EN 590. Pokud není k dispozici:
nafta dle ČSN EN 590.
⁷ Uvedené hodnoty spotřeby a emisí byly zjištěny podle zákonem předepsaného způsobu měření. Od 1. září 2017
se již u určitých nových vozidel provádí typová homologace dle celosvětově harmonizovaných metod měření pro
osobní automobily a lehká užitková vozidla (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), které
realističtěji odrážejí měření spotřeby paliva a emisí CO₂. Od 1. září 2018 WLTP postupně nahradí nový evropský
jízdní cyklus (NEDC). Kvůli realističtějším podmínkám měření jsou hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ naměřené
dle WLTP v mnoha případech vyšší než hodnoty naměřené dle NEDC. Další informace k rozdílům mezi WLTP
a NEDC naleznete na našich internetových stránkách.
Aktuálně je ještě povinné zveřejňování hodnot dle NEDC. Pokud se jedná o nová vozidla, která jsou
homologována dle WLTP, odvozují se hodnoty NEDC z hodnot WLTP. Uvádění doplňujících hodnot dle WLTP je do
povinnosti jejich zveřejňování dobrovolné. Pokud jsou hodnoty dle NEDC uváděny jako rozpětí, nevztahují se ke
konkrétnímu vozidlu a nejsou součástí nabídky. Slouží jen k porovnání mezi různými typy vozidel.
Přídavné vybavení a příslušenství (montované díly, rozměry pneumatik atd.) mohou změnit relevantní parametry
vozidla, jako např. hmotnost, valivý odpor a aerodynamiku, a spolu s povětrnostními vlivy, dopravní situací
a individuálním jízdním stylem mohou ovlivnit spotřebu paliva, spotřebu elektrické energie, emise CO₂ a jízdní
výkony vozidla. Další informace o oficiálních hodnotách spotřeby paliva a konkrétních oficiálních hodnotách
emisí CO₂ nových osobních vozů naleznete v „Informacích o spotřebě paliva, emisích CO₂ a spotřebě elektrického
proudu nových automobilů“, které jsou k dostání zdarma u všech prodejců a společnosti DAT (Deutsche
Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen [www.dat.de]).
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Technická data
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A
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255/40 R 20

C
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Vnější hlučnost

976

Letní pneumatiky

Přilnavost na
mokré vozovce

4 **

Spotřeba paliva

pneumatik

Právní upozornění k Audi connect
Využívání služeb Audi connect je možné pouze ve spojení s navigačním
systémem. Služby Audi connect poskytuje AUDI AG.
K vytvoření datového spojení je nutné zasunout do slotu na kartu vlastní
SIM kartu zákazníka. Ve spojení Audi phone box (na přání) lze u mnoha
modelů pro využívání integrované funkce autotelefonu připojit také
smartphone s rozhraním Bluetooth s remote SIM Access Profile (rSAP).
Jestliže se do slotu na kartu zasune externí SIM karta nebo je připojena přes
rSAP, tak se všechna datová spojení jak pro služby Audi connect, tak pro WiFi
hotspot vytvoří přes tuto externí SIM kartu. Vyúčtování vzniklých nákladů
pak probíhá výhradně přes externí SIM kartu. Disponibilita služeb
podporovaných Audi connect se v jednotlivých zemích liší. Služby Audi
connect jsou poskytovány minimálně jeden rok od expedice vozidla. Po
uplynutí 24 měsíců od expedice vozidla se doba platnosti služeb Audi
jednorázově bezplatně prodlužuje o 12 měsíců. Pokud o toto prodloužení
nemáte zájem, sdělte to prosím písemně na následující adresu:

Rozměry při pohotovostní hmotnosti vozidla.
Objem zavazadlového prostoru² 530/1 525 l
(druhá hodnota: při sklopených zadních opěradlech a naložení po střechu).
Průměr otáčení cca 11,8 m.
*Bez střešní antény se výška vozidla snižuje o 31 mm.
**Maximální prostor pro hlavu. ***Šířka v oblasti loktů. ****Šířka v oblasti ramen.
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V tabulce naleznete třídy spotřeby paliva, přilnavosti na mokru a vnější hlučnosti k různým velikostem pneumatik
Audi Q3.
Velikost

Údaje v mm

Audi Q3

Klasifikace parametrů pneumatik

Objednávka určitého typu pneumatik není možná. Ohledně nabídky pneumatik specifické pro jednotlivé země se
obraťte na prodejce Audi.
2680
4484

896

AUDI AG
Kundenbetreuung Deutschland
85045 Ingolstadt
E-mail: kundenbetreuung@audi.de
Tel.: +49 800 28 347 378 423

908

Důležitá informace
Specifika kol: Leštěná nebo částečně leštěná hliníková kola se nesmějí používat v zimním období. Povrch ráfků nemá
kvůli metodě výroby dostatečnou ochranu proti korozi a posypová sůl a podobné materiály ho mohou trvale poškodit.

O dalších možnostech prodloužení služeb Audi connect se informujte
u prodejce Audi. Audi connect umožňuje, v závislosti na modelu vozidla,
přístup na Google a Twitter. Trvalá disponibilita nemůže být zaručena
a závisí na provozovatelích Googlu a Twitteru. Bližší informace k Audi
connect naleznete na www.audi.com/connect nebo Vám je poskytne
prodejce Audi. Informace o tarifních podmínkách Vám poskytne Váš
mobilní operátor.

1584
1849

1006

965

1129

1576
2024

¹Respektujte prosím specifika kol uvedená na této stránce. ²Technické specifikace se vztahují k základnímu vozidlu
bez specifických úprav v jednotlivých zemích a bez vybrané zvláštní výbavy.

Ë!,rÅ^S!'Ì

Audi Q3 edition one je k dostání i v šedé metalíze Chronos se sportovními sedadly v šedé Pando a exkluzivními
interiérovými prvky z Alcantary ve stříbrné Mond.

1616*

Audi Q3 edition one (výběr z vybavení zobrazeného Audi Q3, strana 2–41):
– vnější barva oranžová Puls
– S line s kontrastním lakováním v šedé metalíze Manhattan
– paket černé optiky a kruhy Audi a nápisy v lesklé černé barvě Audi exclusive
– 20palcová litá kola Audi Sport v 5paprskovém hvězdicovém V-designu, s matným titanovým vzhledem, leštěná¹
– LED světlomety Audi Matrix včetně zadních LED světel s dynamickými směrovkami
– interiér Design Selection
– potah stropu tkaninový, černý
– sportovní konturovaný kožený volant v 3ramenném designu, dole zploštělý, s multifunkční výbavou Plus
– sportovní přední sedadla
– kombinace Design Selection – kůže / mono.pur 550 v černé / ocelově šedé barvě s exkluzivním oranžovým
prošitím
– prvky v interiéru v oranžové Alcantaře
– kryt klíče

1468****
1400***

1508****
1440***

1718

Právní upozornění k Audi connect pro tísňové volání & servis
Poskytování služeb probíhá přes SIM kartu zabudovanou ve vozidle. Náklady
na telefonická a datová spojení jsou obsaženy v ceně služby. Služby
poskytované firmou Audi jsou k dispozici jen v rámci pokrytí mobilní sítě
mobilního operátora vybraného firmou Audi. Služby Audi connect „tísňové
volání“, „on-line přivolání asistenční služby“ a „on-line servisní termín Audi“
jsou poskytovány 10 let od expedice vozidla v následujících zemích: Belgie,
Bulharsko, Finsko, Francie, Gibraltar, Irsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva,
Maďarsko, Malta, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko,
Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko,
Velká Británie. O termínu zavedení v dalších evropských zemích
a disponibilitě zvláštní výbavy se informujte u prodejce Audi.
Všeobecné právní upozornění k oběma prvkům výbavy – Audi connect pro
tísňové volání & servis a Audi connect
Za určitých podmínek může dojít k výpadku služeb. Tato situace může nastat
z důvodu vyšší moci, úředních nařízeních či technických a jiných opatření.
Tato nedopatření vycházejí z údržby, systémové aktualizace softwaru,
rozšíření apod. AUDI AG vyvine veškeré úsilí k tomu, aby byly tyto výpadky
neprodleně a co nejdříve odstraněny.
Právní upozornění k Audi originálnímu příslušenství
Audi originální příslušenství je nabízeno společností AUDI AG za příplatek.
Audi originální příslušenství není zahrnuto do zjišťování hodnot spotřeby
paliva a emisí vozidla. Montáž je proto možná až po první registraci.

AUDI AG
Auto-Union-Straße 1
85045 Ingolstadt
www.audi.cz
Stav: leden 2019
Tištěno v Německu.
833/11N0.39.15

Vozidla a výbava zobrazená a popsaná v tomto katalogu a některé služby nejsou k dostání ve všech
zemích. Vyobrazené automobily zčásti disponují zvláštní výbavou za příplatek. Údaje o obsahu dodávky,
vzhledu, výkonech, rozměrech a hmotnostech, spotřebě pohonných hmot a provozních nákladech
odpovídají znalostem, které jsou k dispozici ke dni tisku. Odchylky v barvě a tvaru, omyly a tiskové
chyby zůstávají vyhrazeny. Změny jsou vyhrazeny. Přetisk (i v případě výňatků) je povolen pouze
s písemným souhlasem AUDI AG.
Papír na tento katalog byl vyroben z celulózy bělené bez použití chloru.

