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Močan.
Njegov značaj je odrasel, njegov videz še bolj samozavesten. Audi Q3 je močan, 
dinamičen SUV, ki naredi dober vtis tako v mestu kot tudi izven utrjenih poti.
Dinamične linije, privlačne površine in maksimalna tridimenzionalnost skrbijo, da 
Audi Q3 izstopa iz množice. Dvignjen sprednji del vozila izraža prezenco, opcijska 
matrična LED-žarometa pa njegovo izrazno moč dvigata na povsem novo raven. 

Audi Q3

Podatki o porabi goriva in emisijah CO₂ so navedeni na strani 11. Pri prikazani oz. opisani opremi je večinoma navedena dodatna oprema,
ki je na voljo za doplačilo. Podrobnejše informacije o serijski in dodatni opremi lahko najdete pri pooblaščenem trgovcu Audi.
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Praktičen.
Opcije, kot so: električno odpiranje vrat prtljažnika s 
komfortnim ključem, Audi smartphone interface ali predal za 
telefon. To je le nekaj od številnih funkcij, zaradi katerih je Audi 
Q3 posebej primeren za vsakodnevne vožnje in se spremeni v 
idealnega sopotnika vašega življenjskega sloga. 
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Všečen.
Preprosto upravljanje tehnike, design in udobje. Značilnosti, zaradi 
katerih je Audi Q3 posebej primeren za vsakodnevne vožnje. Dokaz 
za to je tudi serijska prilagodljiva zadnja sedežna klop plus, s 
pomočjo katere lahko v trenutku povečate prtljažni prostor. 

Audi Q3
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Povsem v ospredju.

Podatki o porabi goriva in emisijah CO₂ so navedeni na strani 11. Pri prikazani oz. opisani opremi je večinoma navedena dodatna oprema,
ki je na voljo za doplačilo. Podrobnejše informacije o serijski in dodatni opremi lahko najdete pri pooblaščenem trgovcu Audi.
1 Upoštevajte, da sistemi vozniku pri vožnji lahko pomagajo le znotraj sistemskih omejitev. Za ustrezno pozornost in nadzor nad vožnjo je vedno odgovoren voznik.

Inteligentna tehnologija modela Audi Q3 zagotavlja sproščeno 
vožnjo: Audi pre sense front1 kot tudi opozorilo za menjavo 
voznega pasu1 in nešteti opcijski asistenčni sistemi1 -
Audi Q3 vam je v pomoč po vseh pravilih inženirske dovršenosti.

Audi Q3
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Divje. Pisano. Glasno. Razburljivo. Velemesto ima več obrazov in nikoli ne spi. Enako kot 
Audi Q3 Sportback. S svojim ekstrovertiranim designom se samozavestno postavi po robu 
vsakemu izzivu. Torej je povsem vseeno, kaj vam pomeni življenje v mestu in kakšne načrte 
imate za danes: Audi Q3 Sportback je pripravljen na vse.

Urbano.
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Noč.
Matrična LED-žarometa. Spremenite noč v dan: Audi Q3 Sportback z opcijskima matričnima 
LED-žarometoma očara z neizmerno energijo – takrat, ko ostali že izključijo luči. 

Audi Q3 Sportback

Podatki o porabi goriva in emisijah CO₂ so navedeni na strani 11. Pri prikazani oz. opisani opremi je večinoma navedena dodatna oprema,
ki je na voljo za doplačilo. Podrobnejše informacije o serijski in dodatni opremi lahko najdete pri pooblaščenem trgovcu Audi.
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Povezan.
Veličina je v modelu Audi Q3 in Q3 Sportback 
prisotna v vseh dimenzijah. Naj gre za veliko 
prostora in udobja, serijski 10,25-palčni digitalni 
kombinirani instrument, opcijski 12,3-palčni 
virtualni prikazovalnik Audi plus, ki animacije 
prikazuje z izjemno ostrino, ali za opcijsko MMI 
navigacijo plus s sredinskm 10,1-palčnim zaslonom 
na dotik. Z njihovo pomočjo je upravljanje vseh 
komfortnih funkcij in funkcij infotainment sistema 
še bolj intuitivno kot kdaj prej.

Podatki o porabi goriva in emisijah CO₂ so navedeni na strani 11. Pri prikazani oz. opisani opremi je večinoma navedena dodatna oprema,
ki je na voljo za doplačilo. Podrobnejše informacije o serijski in dodatni opremi lahko najdete pri pooblaščenem trgovcu Audi.
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Notranjost.
Notranjost modelov Audi Q3 in Audi Q3 Sportback preprosto prilagodite svojemu značaju. Z opcijskim 
paketom, kot je notranji S line šport, lahko svoj Audi povsem prilagodite individualnim željam. Za pravo vzdušje 
v vsaki situaciji in popoln ritem poskrbi opcijski zvočni sistem SONOS Premium – z mogočnim 3D-učinkom

Podatki o porabi goriva in emisijah CO₂ so navedeni na strani 11. Pri prikazani oz. opisani opremi je večinoma navedena dodatna oprema,
ki je na voljo za doplačilo. Podrobnejše informacije o serijski in dodatni opremi lahko najdete pri pooblaščenem trgovcu Audi.
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Audi Q3 Sportback
Abmessungen
Dimensions

07/19

maximaler Kopfraum / Maximum headroom
ohne Dachantenne verringert sich der Fahrzeughöhe um 11 mm
The  vehicles height without the roof aerial reduces by 11 mm 
Angaben in Millimeter / Dimensions in millimeters
Angabe der Abmessungen bei Fahrzeugleergewicht / Dimensions of vehicle unloaded

*
**
**

1 Breite Schulterraum / Shoulder width
2 Breite Ellbogenraum / Elbow width

Mere Audi Q3/Audi Q3 Sportback

Audi Q3 Audi Q3 Sportback

Navedeni podatki veljajo za prazno vozilo.

Podatki so v milimetrih.

* Brez strešne antene se višina vozila pri Q3 zmanjša za 31 mm/pri Q3 Sportback za 11 mm. ** Maksimalni prostor za glavo. *** Širina ramenskega prostora. ****Širina komolčnega prostora.
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Model

Vrsta menjalnika

Poraba goriva 1 v l /100 km (kombinirana vožnja) WLTP
Emisije CO2 

1 v g/km (kombinirana vožnja) WLTP
Emisijski razred

Model

Vrsta menjalnika

Poraba goriva 1 v l /100 km (kombinirana vožnja) WLTP
Emisije CO2 

1 v g/km (kombinirana vožnja) WLTP
Emisijski razred

Model

Vrsta menjalnika

Poraba goriva 1 v l /100 km (kombinirana vožnja) WLTP
Emisije CO2 

1 v g/km (kombinirana vožnja) WLTP
Emisijski razred

Model - Priključni hibrid 
Vrsta menjalnika

Poraba goriva 1 v l /100 km (tehtana kombinirana vožnja) WLTP
Poraba električne energije1 kWh/100 km (kombinirana vožnja) WLTP
Emisije CO2 

1 v g/km (tehtana kombinirana vožnja) WLTP
Emisijski razred

Audi Q3 35 TFSI (110 kW)
6-stopenjski ročni menjalnik 6-stopenjski ročni menjalnik

Q3 Q3 Sportback
od 6,4 od 6,5
od 146 od 147
Euro 6 Euro 6

Audi Q3 45 TFSI quattro (180 kW)
7-stopenjski S tronic 7-stopenjski S tronic

Q3 Q3 Sportback
od 8,2 od 8,2
od 185 od 186
Euro 6 Euro 6

Audi Q3 35 TDI quattro (110 kW)
7-stopenjski S tronic 7-stopenjski S tronic

Q3 Q3 Sportback
od 5,8 od 5,8
od 151 od 152
Euro 6 Euro 6

Audi Q3 45 TFSI e (110 kW/skupna sistemska moč 180 kW)

6-stopenjski S tronic 6-stopenjski S tronic

Q3 Q3 Sportback
od 1,6 od 1,6
od 15,8 od 15,9
od 36 od 37
Euro 6 Euro 6

Audi Q3 35 TFSI (110 kW)
7-stopenjski S tronic 7-stopenjski S tronic

Q3 Q3 Sportback
od 6,4 od 6,5
od 145 od 147
Euro 6 Euro 6

Audi Q3 35 TDI (110 kW)
6-stopenjski ročni menjalnik 6-stopenjski ročni menjalnik

Q3 Q3 Sportback
od 5,0 od 5,1
od 132 od 133
Euro 6 Euro 6

Audi Q3 40 TDI quattro (147 kW)
7-stopenjski S tronic 7-stopenjski S tronic

Q3 Q3 Sportback
od 6,3 od 6,3
od 164 od 165
Euro 6 Euro 6

Audi Q3 40 TFSI quattro (140 kW)
7-stopenjski S tronic 7-stopenjski S tronic

Q3 Q3 Sportback
od 7,6 od 7,6
od 172 od 173
Euro 6 Euro 6

Audi Q3 35 TDI (110 kW)
7-stopenjski S tronic 7-stopenjski S tronic

Q3 Q3 Sportback
od 5,0 od 5,0
od 131 od 132
Euro 6 Euro 6

1
1

Tehnični podatki Audi Q3/Audi Q3 Sportback

Razlaga opomb:
1Navedene vrednosti porabe in emisij izpušnih plinov so bile izmerjene v skladu z merilnim postopkom WLTP. Več o tem si lahko preberete na spletni strani www.audi.si/modeli/wltp. Če so vrednosti porabe in emisij navedene v razponih, se 
ne navezujejo na eno samo vozilo in niso sestavni del ponudbe. Namenjene so zgolj primerjavi med različnimi tipi vozil. Dodatna in dopolnilna oprema (vgradni deli, oblika pnevmatik ipd.) lahko spremenita pomembne parametre vozila, kot 
so npr. masa, kotalni upor in aerodinamika, ter poleg vremenskih pogojev, prometa in individualnega načina vožnje vplivata na porabo goriva, porabo električne energije, emisije CO2 in vozne lastnosti vozila. Poraba goriva, poraba električne 
energije in emisije CO₂ niso odvisne le od učinkovitega izkoristka, temveč nanje vplivajo tudi način vožnje in drugi dejavniki, ki niso tehnične narave. Dodatne informacije o uradnih podatkih glede porabe goriva in specifičnih emisijah CO₂ za 
nova osebna vozila so na voljo v “Priročniku o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka novih osebnih avtomobilov”, ki je brezplačno na voljo na vseh prodajnih mestih in spletni strani www.audi.si.

Varovanje okolja:

CO2 kot toplogredni plin ter emisije iz prometa poslabšujejo kakovost zraka. Ogljikov dioksid (CO2) in emisije: ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega 
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 



Podatki izhajajo iz ponudbe za slovenski trg. Vozila iz tega kataloga so opremljena z dodatno opremo, ki je na voljo za doplačilo. Podatki o obsegu opreme, 
videzu, zmogljivostih, merah in masah, porabi goriva, porabi električne energije, emisijah CO2 in ostali tehnični podatki ustrezajo poznavanju razmer v času 
priprave kataloga. Pridržujemo si pravico do odstopanj od barv in oblik, prikazanih na slikah, ter do napak v vsebini in tisku. Pridržujemo si pravico do sprememb.

PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o.

Bravničarjeva ulica 5

1000 Ljubljana, Slovenija

Datum izdaje: maj 2022

Več o znamki Audi


