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S Önnek  
mit jelent  
a nagyváros?
Urban / 
jelentsen 
bármit isBevezető / Az éjszakai felhőkarcolók, 

az első napsugarak a háztetők felett, a 
reggeli kávé csodálatos kilátás mellett, 
az ország legjobb bárja. A hosszú függő-
hidak munkába menet, át a kikötő felett, 
oda majd vissza. Fél kettőkor irány a 
sport, négy órakor pedig a klub. A curry 
illata, a mélysugárzók basszusa, a kon-
certterem Bach-muzsikája, a legmenőbb 
DJ szabadtéri koncertje, színház, tánc. 
Ötven nemzet, ötezer étterem, az éjsza-
kai városi autópálya – ez az energia,  
ez az életérzés.

Az üzemanyag-fogyasztási és CO₂-kibocsátási adatok a 18. oldalon 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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A hang /  
nem  
hangerő  
kérdése

Külső színek

Chronosszürke metál

Külső szín: Harmatezüst metál

URBAN / 
jelentsen bármit is 
Vad, tarka, zajos, vérpezsdítő – a nagyvá-
ros ezerarcú és sohasem alszik. Akárcsak 
az új Audi Q3 Sportback, amely extrover-
tált formavilágával magabiztosan szem-
benéz mindenfajta kihívással. Az Audi  
legendás rali-szellemisége ihlette, spor-
tosan progresszív SUV-kupé széles körű 
mindennapos használhatóság mellett  
kínálja minden mennyiségben a vezetés 
élvezetes élményét. Aligha számít tehát, 
mit is jelent személy szerint Önnek a 
nagyvárosi élet és épp mit tervez mára – 
az új Q3 Sportback bizonyosan készen áll rá.

Az üzemanyag-fogyasztási és CO₂-kibocsátási adatok a 18. oldalon 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.

Tangóvörös metál

Turbókék
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Éjszaka / 
a nap  
fénypontja 

Az üzemanyag-fogyasztási és CO₂-kibocsátási adatok a 18. oldalon 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.

Matrix-LED / Varázsolja Ön is nap-
pallá az éjszakát: extrafelszerelésként 
rendelhető Matrix-LED fényszóróival az 
új Audi Q3 Sportback mindig tettre kész 
– akkor is, amikor másoknál már „villany- 
oltás” van. Új nyolcszögletű Singleframe 
hűtőrácsával és dinamikus légbeömlő 
nyílásaival kiegészülve e kalandra ter-
mett modell orrkialakítása csupán egyet-
len irányt ismer – előre.
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Extrovertált / 
belülről fakadóan

Hálózatba kapcsolva / 
a való világgal 
Connectivity / A digitális cockpit új 
kapcsolatokat kínál – az úttal, a várossal 
és a külvilággal. A Q3 Sportback ugyanis 
egyenesen a felsőkategóriából vette át 
az infotainment technikák legújabb ge-
nerációját és már alapkivitelben 10,25 col 
képátlójú digitális kombinált műszer- 
egységgel készül. 12,3 colos kijelzőfelü-
lete tűéles animációival extrafelszerelés-
ként az Audi virtual cockpit plus kelthet 
mély benyomást, igény szerint pedig az 
MMI touch rendszer 8,8 vagy 10,1 col 
képátlójú érintőképernyője teheti teljes-
sé a Q3 Sportback digitális világát. A kü-
lönböző interfészeknek és csatlakozá-
soknak köszönhetően – amennyiben 
kompatibilisek – mobileszközeit is  
egyszerűen a jármű rendszerére kapcsol-
hatja. A lehető legmagasabb fokú kénye-
lemmel szolgál telefonáláskor az Audi 
phone box, míg az Audi connect szolgál-
tatásai¹ keretében Ön számos igényes  
digitális megoldást vehet igénybe ké-
nyelmesen és intuitív módon.

Az üzemanyag-fogyasztási és CO₂-kibocsátási adatok a 18. oldalon 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.

¹ Jogi információk és használati útmutató az 19. oldalon olvashatók.

Utastér / Alakítsa az Audi Q3 Sportback 
belterét egyszerűen személyes karakteré-
nek megfelelően: az egyaránt extrafelsze-
relésként kínált design selection, illetve  
S line belső összeállításokkal pontosan 
egyéni kívánságai szerint alakíthatja ki  
a Q3 Sportback utasterét. Az igényes  
Alcantara bevonatú belső elemek példá-
ul különböző színekben állnak rendelke-
zésre, s kifejezetten e modell számára az 
új holdezüst árnyalatban is rendelhetők.  
A különböző dekorbetétek bőséges vá-
lasztéka szintén a Q3 Sportback sokolda-
lúságát hangsúlyozza, a mindenkor kel-
lemes környezetről pedig a harmincféle 
színárnyalatot kínáló hangulatvilágítás  
gondoskodik, miközben a B&O Premium 
Sound System igazi nagyvárosi ritmusok-
kal szolgál – mégpedig mély benyomást 
keltő térhangzással.
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Imázs / 
Önnek  
és nem  
másoknak 

Audi Sport vörös díszvarrások¹: karmazsinvörös kontraszt- 
árnyalatú díszvarrások az üléseken, az ajtók kartámaszain,  
a középső kartámaszon, a kormánykerék karimáján, a sebes-
ségváltókar mandzsettáján és a lábszőnyegeken

Az üzemanyag-fogyasztási és CO₂-kibocsátási adatok a 18. oldalon 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.
¹ Az Audi Sport GmbH ajánlata. Számos további szín: wwww.audi.hu

Audi exkluzív¹ / Az első benyomásra 
csupán egyetlen lehetőség kínálkozik – 
használja hát ki és válassza az Audi  
exkluzív¹ semmi mással össze nem té-
veszthető Katalónia-vörös metál egyéni 
fényezését, míg az utastérben az Audi 
Sport vörös díszvarrások¹ szolgálhatnak 
dinamikus stílusjegyként – így minden-
kor biztosított az Önre irányuló figyelem.
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Senkit / 
ne kövessen,  
csakis  
önmagát 

Síléc- és csomagtartó doboz – Briliánsfekete vagy Briliánsfekete pengemotívummal kiegészített Platinaszürke színben, 300, 360 és 405 literes méretben kaphatók  
Tetőcsomagtartó-alaptartó – különböző tetőcsomagtartó-felépítmények, például kerékpár-/kajaktartó vagy csomagtartó doboz számára; egyszerűen szerelhető; lopásgátló zárszerkezettel

Komplett téli kerék 5-küllős „Secare” keréktárcsával –  
a dinamikus fellépés szolgálatában; matt fekete színben 
Kvarcszürke kontrasztárnyalattal, 7 J x 19 méretben,  
235/50 R 19 jelzésű gumiabronccsal 

Csomagtér-tálca: méretre szabott csomagtérvédelem,  
lemosható és robusztus kivitelben; szegélye hatékonyabban 
óvja a csomagtartó padlózatát a folyadékoktól és a szennye-
ződésektől

Kerékpár és e-bike kényelmes és biztonságos szállítása a vonófejre rögzíthető tartón: lehajtható és zárható;  
két kerékpár számára; igény szerint bővítőkészlet egy harmadik kerékpárhoz; maximális terhelhetőség 60 kilogramm

Audi Eredeti Tartozékok / Hozza 
ki a legtöbbet Audi Q3 Sportback mo-
delljéből – az Audi Eredeti Tartozékokkal. 
Élvezze e vonzó megoldások élményét, 
amelyek tág lehetőségeket kínálnak a 
város és az Ön környezetének önálló 
meghódítására. A már szériafelszerelés-
ként rendelkezésre álló, hosszirányban 
állítható, dönthető támlájú és lehajtható 
hátsó ülés, valamint a tágas csomagtér 
bőséges helyet kínál az Ön legközelebbi 
kalandjához. Kertészkedés a harmincadik 
emeleten, beltéri síelés, jelmezparádé a 
kínai negyedben – az Audi Eredeti Tarto-
zékokkal élményei még kevésbé ismer-
nek határokat. Amikor pedig hidegre  
fordul az idő, az alumíniumöntvény téli 
keréktárcsák még a nagy mínuszokban is 
előnyös megjelenést kölcsönöznek az 
Audi Q3 Sportback számára. Senkit ne 
kövessen, csakis önmagát – a városban 
és azon kívül egyaránt.

Az üzemanyag-fogyasztási és CO₂-kibocsátási adatok a 18. oldalon találhatók. 
Az Audi Eredeti Tartozékok az AUDI AG feláras opcióként kínált ajánlatai. 
Kérjük, vegye figyelembe az Audi Eredeti Tartozékokra, a gumiabroncsok műszaki paramétereire, valamint a keréktárcsákra vonatkozó megjegyzést a 18. oldalon!
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Nyár / 
365 napon 
át  

Látni / 
és látszani

Menetteljesítmények / A legen-
dás quattro állandó összkerékhajtás vál-
tozó arányban osztja el a forgatónyoma-
tékot az új Audi Q3 Sportback négy 
kereke között, ami csaknem mindenfajta 
útfelületen és talajon hatékony vonóerő- 
átadási képességeket és élvezetes veze-
tést jelent. Mindemellett az alapkivitel-
hez tartozó progresszív kormányzás a 
sportfutóművel közösen – s különösen 
kanyarban – még dinamikusabb menet-
tulajdonságokról gondoskodik, az Audi 
drive select szabályzórendszer révén  
pedig mindenkor Ön dönt, mennyire 
sportos, kényelmes vagy épp takarékos 
stílusban kíván közlekedni – egyszerűen, 
gombnyomásra.

Vezetői segédrendszerek / Az új  
Q3 Sportback mindenkor kellemes és nyugodt  
közérzetről gondoskodik, számos extrafelsze-
relésként rendelhető vezetői segédrendszere¹ 
ugyanis fokozott kényelemet biztosít az Ön 
egyéni nagyvárosi kalandjai során. Egyebek 
mellett e technikák közé tartozik az adaptív 
sebességszabályzás funkcióit az éppen igénybe 
vett forgalmi sáv tartását segítő rendszerrel 
ötvöző, s a 0–200 kilométer/óra közötti sebes-
ségtartományban működő adaptív menet-asz-
szisztens, valamint a sávváltáskor figyelmeztető 
berendezés és a hátsó keresztirányú forgalo-
masszisztens. A környezet-megfigyelő kamerák 
jól áttekinthető, 360 fokos körkörös kilátásról 
gondoskodnak, míg a vészhelyzet-asszisztens a 
kritikus szituációkban siethet az Ön segítségére.

Az üzemanyag-fogyasztási és CO₂-kibocsátási adatok a 18. oldalon 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.
¹  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!
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A műszaki adatok az alapkivitelű járműre vonatkoznak, országspecifikus kivitelek és extrafelszerelések nélkül.
⁵ A maximális kihasználhatóság érdekében feltétele az LTE-kártyaszerződés. Az LTE-támogatás elérhetőségéről és használatáról kérjük, tájékozódjon Audi-partnerénél.  
⁶ A kompatibilis mobilkészülékekről további információkért, kérjük forduljon Audi-partneréhez vagy keresse fel a www.audi.com/bluetooth oldalt!

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

Gumiab-
roncsméret 

Üzemanyag- 
gazdaságossági 

osztály

Nedves tapadási 
osztály 

Külső gördülési  
zajszint osztály 

Nyári gumiabroncsok 215/65 R 17 B–A A 71–68

235/55 R 18 B B–A 71–67 –

235/50 R 19 C B–A 71

255/45 R 19 C A 73

255/40 R 20 C A 72

Négyévszakos  
gumiabroncsok

235/55 R 18 C–B C–B 72–71 

Téli gumiabroncsok 215/65 R 17 E–C B 72–69 –

235/50 R 19 C C–B 72–70

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

Műszaki adatok

Fontos megjegyzés
Megjegyzés a könnyűfém keréktárcsákról: A mart, illetve részben vagy teljes egészében polírozott felületű 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.

Jogi tudnivalók az Audi Eredeti Tartozékokról
Az Audi Eredeti Tartozékok az AUDI AG feláras opcionális ajánlatai. Az egyes elemek hatásait nem vették figyelem-
be a gépkocsi üzemanyag-fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékeinek megállapítása során. Beépítésük kizá-
rólag az első forgalomba helyezést követően lehetséges.

A 1–11., illetve 16–20. oldalakon látható Audi Q3 Sportback felszereltsége:  
„Edition one” kivitel Harmatezüst színben 
Külső: S line csomag, S line lökhárító, Manhattan-szürke külső kontrasztfényezés, 5 duplaküllős „Rotor” dizájn szerinti 
Audi Sport alumíniumöntvény keréktárcsák matt fekete, polírozott felülettel², ³, ⁴, 8,5 J x 20 méretben, 255/40 R 20² 
jelzésű gumiabroncsokkal, sötétített kivitelű Matrix-LED fényszórók, fényszórótisztító berendezés, LED-technikájú 
hátsó lámpák dinamikus irányjelzővel, fekete elemek optikai csomagja, a külső visszapillantó tükrök házai fekete 
színben, Audi exkluzív⁴ fényes fekete Audi-karikák és feliratok, dizájnfólia, platinaszürke oldalsó Audi-karikák 
Belső: design selection utastér, fekete szövet tetőkárpit, bőrbevonatú, háromküllős Multifunkció plusz sportkon-
túr-kormánykerék alul egyenesített karimával, sportülések elöl, bőr/mono.pur 550 műbőr kombináció kárpitozás, 
acélszürke/holdezüst design selection beltér, középső kartámasz elöl, holdezüst Alcantara bevonatú belső elemek, 
kulcs-díszborítás, Audi exkluzív⁴ zongoralakk-fekete dekorbetétek, kontúr-/hangulatvilágítás-csomag (többszínű, 
szabályozható), alumíniumhatású elemek

A képeken (12–13. oldal) szereplő Audi Q3 Sportback felszereltsége:  
Külső: S line csomag, Audi exkluzív Katalónia-vörös metál egyéni fényezés⁴, 5 duplaküllős „Rotor” dizájn szerinti 
Audi Sport alumíniumöntvény keréktárcsák matt fekete, polírozott felülettel², ³, ⁴, 8,5 J x 20 méretben, 255/40 R 20² 
jelzésű gumiabroncsokkal 
Belső: S line beltér, Audi Sport vörös díszvarrások⁴, Dimension sötét alumínium dekorbetétek

Jogi tudnivalók az ügyfél saját SIM-kártyájával működő Audi connect navigációs és infotainment szolgáltatásokról
Az Audi connect szolgáltatásai csak valamelyik opcionális navigációs rendszer és az Audi connect (a választott mo-
dell függvényében autótelefonnal együtt) segítségével vehetők igénybe. Ezenkívül a választott járműtípustól füg-
gően szükséges: egy adatkapcsolati szolgáltatással, az LTE⁵ hálózat használatához LTE-előfizetéssel rendelkező 
SIM-kártya – az autótelefon esetében pedig egy telefon- és adatkapcsolati szolgáltatással rendelkező SIM-kártya 
vagy egy Bluetooth-kompatibilis okostelefon Távoli SIM-hozzáférési profil (Remote SIM Access Profile – rSAP)⁶ 
funkcióval. A szolgáltatások csak meglévő vagy külön kötendő mobiltelefon-előfizetéssel és kizárólag a mobilháló-
zatok lefedettségi területén érhetők el. Az internetes adatcsomagok fogadása során a személyes mobilszerződés 
szerint, s különösen külföldön kiegészítő költségek merülhetnek fel. Tekintettel a magas adatmennyiségre feltét-
len a megfelelő adatforgalomra optimalizált, rögzített díjas mobiltelefon-előfizetés ajánlott! 

Az Audi connect navigációs és infotainment szolgáltatásainak elérhetősége országonként változhat. Az Audi  
connect szolgáltatásai a járműátvételtől számított legalább egy éven át rendelkezésre állnak. Amennyiben az Audi 
connect szolgáltatások harmadik fél tevékenységére épülnek, nem garantálható tartós elérhetőségük, az ezirányú 
felelősség ekkor a harmadik felet terheli. A jármű kiszállítását követő 24. hónap elteltével az Audi connect szolgál-
tatások futamideje – egyszeri alkalommal – 12 hónappal díjmentesen meghosszabbítható. Amennyiben Ön nem 
tart igényt erre a meghosszabbításra, kérjük írásban jelezze az alábbi címen:

AUDI AG 
Kundenbetreuung Deutschland 
D-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-, Twitter- és Amazon Alexa hozzáfé-
rést is kínál, amelyek hosszú távú elérhetősége nem garantálható, hanem a Google, a Twitter és az Amazon szol-
gáltatókon múlik. Az Audi connect szolgáltatásaival kapcsolatban további információkért forduljon Audi-partneré-
hez vagy keresse fel a www.audi.com/connect honlapot. A mobiltelefon-tarifákról bővebb információkat 
mobiltelefon-szolgáltatója nyújthat.

Jogi tudnivalók a járműbe épített SIM-kártyával működő Audi connect navigációs és infotainment szolgáltatásokról
Az Audi connect szolgáltatások csak valamelyik opcionális 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 költsé-
geket az Audi connect szolgáltatások árai tartalmazzák. Kivételt képez ez alól a WLAN-hotspot, továbbá az online-rá-
dió, a hibridrádió, az Amazon Alexa integrációval kínált audio-streaming, illetve az Online Media Streaming szolgálta-
tás, valamint a további, egy Audi okostelefonos alkalmazás (Audi Smartphone App) révén kínált szolgáltatások 

adatkapcsolata. A WLAN-hotspot, továbbá az online-rádió, a hibridrádió, az Amazon Alexa integrációval kínált au-
dio-streaming, illetve az Online Media Streaming szolgáltatás, valamint a további, egy Audi okostelefonos alkalma-
zás (Audi Smartphone App) révén kínált szolgáltatások adatkapcsolata szintén a járműbe épített SIM-kártyán keresz-
tül és az Audi szolgáltató (Audi Provider) térítéses adattarifája szerint jön létre. További információ a tarifákról és a 
megrendelésről: www.audi.com/myaudi 

A szükséges adatkapcsolat az ügyfél saját külső SIM-kártyájának a megfelelő nyílásba helyezésével is létrehozható. 
Az extrafelszerelésként kínált Audi phone box megrendelése esetén az integrált autótelefon-funkció használatához 
egy Távoli SIM-hozzáférési profil (remote SIM Access Profile; rSAP)⁶ 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 navigációs és infotainment szolgáltatásainak elérhetősége országonként változhat. Az Audi connect 
szolgáltatásai a járműátvételtől számított legalább egy éven át rendelkezésre állnak. A jármű kiszállítását követő 24. 
hónap elteltével az Audi connect szolgáltatások futamideje – egyszeri alkalommal – 12 hónappal díjmentesen meg-
hosszabbítható. Amennyiben Ön nem tart igényt erre a meghosszabbításra, kérjük írásban jelezze az alábbi címen: 

AUDI AG 
Kundenbetreuung Deutschland 
D-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-, Twitter- és Amazon Alexa hozzáfé-
rést is kínál, amelyek hosszú távú elérhetősége nem garantálható, hanem a Google, a Twitter és az Amazon szol-
gáltatókon múlik. Az Audi connect szolgáltatásaival kapcsolatban további információkért forduljon Audi-partneré-
hez vagy keresse fel a www.audi.com/connect honlapot. A mobiltelefon-tarifákról bővebb információkat 
mobiltelefon-szolgáltatója nyújthat.

Jogi tudnivalók a jogszabály szerinti vészhívás, az Audi connect Segélyhívás és Szerviz, valamint az Audi connect  
Remote & Control szolgáltatásokról 
A jogszabály szerinti vészhívás szolgáltatás, valamint az Audi connect Segélyhívás és Szerviz csomag, illetve az  
Audi connect Remote & Control csomag szolgáltatásainak nyújtását a járműbe épített SIM-kártya teszi lehetővé.  
A járműbeli hang- és adatkapcsolati költségeket a szolgáltatások ára tartalmazza. Az Audi által nyújtott szolgálta-
tások kizárólag az Audi által választott mobilszolgáltató mobilhálózatának lefedettségi területén érhetők el. 

Az Audi connect Segélyhívás és Szerviz szolgáltatásai a járműátvételtől számított 10 éven át rendelkezésre állnak.

Az Audi connect Remote & Control szolgáltatások a járműátvételtől számított 3 évig vehetők igénybe,  
majd térítés ellenében hosszabbíthatók meg. 

A jogszabály szerinti vészhívás szolgáltatás a járműátvételtől időkorlátozás nélkül rendelkezésre áll és megfelel a 
páneurópai vészhívási rendszer („eCall”) jogszabály szerinti előírásainak.

További tudnivalók: 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 üze-
meltetőinek a szolgáltatások rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges berendezéseit érintik (például karban-
tartás, javítás, rendszerszintű szoftverfrissítés, bővítések). Az AUDI AG minden tőle elvárható erőfeszítést megtesz 
e zavarok azonnali vagy a lehető leggyorsabb megszüntetése érdekében.

Modell Audi Q3 Sportback 45 TFSI

quattro (169 kW/230 LE)

Audi Q3 Sportback 35 TDI

(110 kW/150 LE)

Audi Q3 Sportback 35 TDI 

quattro (110 kW/150 LE)

Sebességváltó 7 fokozatú S tronic 7 fokozatú S tronic 6 fokozatú manuális
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Szén-dioxid-kibocsátás¹ (g/km) 

kombinált

 

XXX–XXX

  

XXX–XXX

 

XXX–XXX

 

Kipufogógáz-szabvány Euro 6 Euro 6 Euro 6

Megjegyzések magyarázata
¹  A megadott üzemanyag-fogyasztási és károsanyag-kibocsátási 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 Proce-
dure; 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 (NEDC). A valósághűbb 
mérési körülmények eredményeképpen a WLTP során felvett üzemanyag-fogyasztási és szén-dioxid-kibocsátási ér-
tékek számos esetben magasabbra adódnak, mint az NEDC szerint mért értékek. További információ a WLTP és az 
NEDC közötti eltérésekről internetes oldalunkon található. Egyelőre az NEDC-értékeket kötelező megadni, a már a 
WLTP szerint engedélyezett új gépkocsik esetében pedig a vonatkozó NEDC-értékeket a WLTP-értékekből kell szár-
maztatni. A WLTP kötelező érvényű használatáig igény szerint a vonatkozó WLTP-értékek is megadhatók. A tarto-
mányként megadott NEDC-értékek nem egy adott járműre vonatkoznak és nem képezik ajánlat részét, csupán a kü-
lönböző 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- il-
letve elektromosáram-fogyasztását, szén-dioxid-kibocsátását és menetteljesítményeit.

²  Kérjük, vegye figyelembe a gumiabroncsok műszaki paramétereire, valamint a keréktárcsákra vonatkozó meg-
jegyzést a 18. oldalon!

³ Fekete kerékjárat-szélesítésekkel és hátsó légterelővel

⁴ Az Audi Sport GmbH ajánlata 
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A jelen termékszórólapon bemutatott és leírt modellváltozatok és felszereltségek, illetve egyes szolgálta-
tások nem minden országban elérhetők. A képeken látható járművek részben felár ellenében rendelhető 
extrafelszereléseket is tartalmaznak. Az autók felszereltségére, megjelenésére, 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 forma- 
megjelenítésekért, az esetlegesen előforduló tévedésekért és nyomdai hibákért felelősséget nem vál-
lalunk. A változtatás joga fenntartva! Utánnyomás, még kivonatosan is, csak az AUDI AG írásos enge-
délyével lehetséges. 


