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Yhä pidemmälle. Audi A3. Sportback > 06

Sedan > 16

Cabriolet > 24

Kohokohdat > 30

Se lumoaa sinut nopeasti. Audi S3. Sportback > 48

Sedan | Cabriolet > 58

Varustelun kohokohdat > 74

Tekniset tiedot > 98

Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat osittain lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. 

Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
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Audi A3 

On vain yksi suunta. Eteenpäin.
Miltä tuntuisi, jos uusin teknologia olisi luontevasti käytettävissä? 

Jos tyylikkään selkeä design sisältäisi innovatiivista toimivuutta? 

Jos urheilullisuus ja edistyksellisyys yhdistyisivät? Vastaus on 

Audi A3. Tutustu etumatkaan autossa, joka on paljon muita edellä.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen 

sivulta 98.
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Matkan jatkumisen voi 

mitata kilometreinä. Tai ideoina.
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Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 98.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. 

Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
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Perusidea: toimiva voi olla myös kaunista.
Edistyksellinen muotoilu, joka puhuu omaa ainutlaatuista 

kieltään. Innovatiivista tekniikkaa, joka korostaa dynamiikkaa 

ja taloudellisuutta. Sisätiloissa puolestaan yhdistyvät upeasti 

tyylikkyys ja intuitiivinen toiminnallisuus. Etumatkaa monella 

osa-alueella. Audi A3 Sportback.

Koe itse, miten hyvät ideat kuljettavat sinua eteenpäin. 

Yhä pidemmälle.
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Huomiota herättävä ja urheilullinen.
Audi A3 Sportbackin sulavalinjainen kylki tuo muodon kau-

niisti esiin näyttävällä ikkunoiden reunaa myötäilevällä Tor-

nado-muotoilulinjalla ja kynnysten yläpuolella kulkevalla 

dynaamisella linjalla. Jännittävät, veistokselliset pinnat, 

joissa valo ja varjo kohtaavat, antavat autolle kompaktin ja 

muhkean ulkomuodon.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 98.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat osittain lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. 

Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
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Audi A3 Sportbackin dynaaminen katon muoto korostaa urheilullista luonnetta. 

Voimakas takaosa antaa kaikessa selkeydessään autolle itsevarman ilmeen. 

Pidempi akseliväli yhdistettynä lyhyisiin ylityksiin saa A3 Sportbackin näyttämään 

pidemmältä ja tuo esiin tyylikästä urheilullisuutta.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 98.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat osittain lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. 

Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.

A3_Fas71_2019_01_WLTP.indd   13 22.03.19   10:23



Audi A3

<
<

<
<

A3_Fas71_2019_01_WLTP.indd   12 22.03.19   10:23

12  13
<

<
<

<

Audi A3 Sportbackin dynaaminen katon muoto korostaa urheilullista luonnetta. 

Voimakas takaosa antaa kaikessa selkeydessään autolle itsevarman ilmeen. 

Pidempi akseliväli yhdistettynä lyhyisiin ylityksiin saa A3 Sportbackin näyttämään 

pidemmältä ja tuo esiin tyylikästä urheilullisuutta.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 98.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat osittain lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. 

Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.

A3_Fas71_2019_01_WLTP.indd   13 22.03.19   10:23



Audi A3

<
<

<
<

A3_Fas71_2019_01_WLTP.indd   14 22.03.19   10:23

14  15

<
<

<
<

Idean verran nopeampi.
Nopeampi vaihtaminen sujuu nyt kätevästi. Lisävarusteena saatavan 

7-vaihteisen S tronic -kaksoiskytkinvaihteiston avulla vaihtaminen sujuu 

lähes ilman tuntuvaa vedon katkeamista. Vaihteisto on saatavissa usei-

siin malleihin. Yksilöllistä ajodynamiikkaa voi tuoda esiin valitsemalla 

lisävarusteeksi Audi drive selectin ja Audi magnetic driven.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 98.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat osittain lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. 
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Uutta suuntaa voi seurata. 

Tai sen voi määrittää itse.
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Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 100.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat osittain lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. 

Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
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Sedan on nyt määritetty uudelleen.
Dynaamiset ääriviivat. Muhkeat muodot. Coupémainen 

ilmavuus. Audi A3 Sedan antaa sanalle ”Sedan” aivan 

uuden merkityksen. Läpikotaisin urheilullinen. Tyylikäs 

ja itsetietoinen. Valmis valloittamaan maailman.
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Uudenlainen kokemus: coupé-tyyppinen kompakti sedan. Leveyttä 

ja syvyyttä. Linjakas muotoilu korostaa muotoilun kolmiulotteisuutta. 

Matala, sulavalinjainen katto huokuu puhdasta dynamiikkaa. Voimak-

kaasti muotoillut lokasuojat ja korostetut pyöränkaaret ympäröivät 

lisävarusteena jopa 19-tuumaisina saatavia alumiinivanteita.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 100.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat osittain lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. 

Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
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Audi A3 

Voimaa huokuva Audi Singleframe-jäähdyttimensäleikkö kaksoiskromilistoin. Aerodynaamiset 

ilmanottoaukot. Lisävarusteena saatavat LED-valot tai Matrix LED -ajovalot varustettuna 

dynaamisella vilkulla. Valot on integroitu sulavasti kolmiulotteiseen kylkilinjaan. Huomiota 

herättävä takaosan olake ja tyylikkäästi nousevat takavalot.

Audi A3 Sedan: edistyksellisen urheilullinen.
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Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
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Audi A3 

Vapaus saattaa olla vain hetkellinen tunne. 

Tai se voi olla periaate.

<
<

<
<

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Audi A3 

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 100.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat osittain lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. 

Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.

A3_Fas71_2019_01_WLTP.indd   24 22.03.19   10:23

24  25

<
<

<
<

Cabriolet.
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Vapautta, joka inspiroi.
Ihastusta ensimmäisestä katseesta. Linjakasta 

syvyyttä. Dynaamiset mittasuhteet. Kaikki tämä 

yhdistettynä tyylikkään kevyeeseen rakenteeseen.

Vakiovarusteena täysautomaattinen akustinen 

kangaskatto. Audi A3 Cabriolet. Urheilullisesti. 

Inspiroiva. Avoin uusille ideoille. Rajatonta vapautta.
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Vapautta, joka inspiroi.
Ihastusta ensimmäisestä katseesta. Linjakasta 

syvyyttä. Dynaamiset mittasuhteet. Kaikki tämä 

yhdistettynä tyylikkään kevyeeseen rakenteeseen.

Vakiovarusteena täysautomaattinen akustinen 

kangaskatto. Audi A3 Cabriolet. Urheilullisesti. 

Inspiroiva. Avoin uusille ideoille. Rajatonta vapautta.
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Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 100.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat osittain lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. 

Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
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Audi A3 
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Uusia näkökulmia. Äärettömän ihastuttava. Vakiovarus-

tukseen kuuluva täysautomaattinen kangaskatto tuo 

vapauden tunteen. Avattavissa jopa ajon aikana nopeuteen 

50 km/h saakka. Rauhallista ajoa lisävarusteena saatavan 

laadukkaan ääntä eristävän kangaskaton kanssa. Tai 

sitten voimakkaan äänen korostamaa hyvää tunnelmaa. 

Äänilähteenä toimii lisävarusteena saatava Bang & Olufsen 

Sound System, jossa on 13 kaiutinta ja kokonaistehoa 

625 wattia.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 100.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat osittain lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. 

Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
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Audi A3/S3

Tekniikkaa voi parantaa. 

Tai nostaa sen aivan uudelle tasolle.
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<
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Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 98.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat osittain lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. 

Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.

                                                                                                                                                              Uudet kohoko 
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Audi A3/S3 > Kohokohdat > Audin virtuaalinen mittaristo
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Muutakin kuin näkymä eteenpäin.
Tulevaisuus silmien edessä. Joka päivä. Selkeästi 

näkyvissä kuljettajan istuimelta. Lisävarusteena 

saatava täysin digitaalinen virtuaalinen mittaristo. 

Toiminta ja muotoilu on viety aivan uudelle tasolle. 

Kuljettajalle tärkeät tiedot yhdellä silmäyksellä. 

Useita näyttömahdollisuuksia korkearesoluutioisessa 

12,3 tuuman näytössä.

Häikäisevän terävänä, kirkkaana ja selkein kontrastein. 

<
<
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<

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 98.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat osittain lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. 

Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
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Audi A3/S3 > Kohokohdat > Audi smartphone interface / MMI Navigointi plus jossa MMI touch

Nauti älypuhelimesi tutusta maailmasta 

MMI-valikon kautta lisävarusteena 

saatavan Audi smartphone interfacen¹, ² 

avulla. Se tuodaan ulottuvillesi korkea-

resoluutioisessa MMI-värinäytössä. 

Perille ilman kiertoteitä. Tämä on 

mahdollista uudistetun MMI-käyttö-

konseptin ja MMI touch -kosketuspa-

neelilla varustetun MMI Navigointi 

plus -järjestelmän ansiosta. Vähäisempi 

painikkeiden määrä mahdollistaa intui-

tiivisen käytön, ja päämäärän syöttö 

sujuu nopeasti ilman alivalikoita. Koske-

tukseen reagoiva ohjauspaneeli tunnis-

taa käsialan ja kosketuseleet. Sen 

yhteydessä voi käyttää Audi connectin² 

tukemia palveluja.

Tulevaisuus on yhä monimutkaisempi. 

Ja samalla selkeämpi.
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Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 98.
¹ Tiedot yhteensopivista matkapuhelimista saat Audi-jälleenmyyjältä. ² Audi ei pysty vaikuttamaan siihen, mitä sovelluksia Audi smartphone 

interfacen kautta näytetään. Sovelluksien sisältö ja toiminnot ovat kulloisenkin palveluntarjoajan vastuulla. ³ Lisätietoa oikeudellisista 

tiedoista ja käyttövinkeistä saa sivulta 106. Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat osittain lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. 

Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
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Audi A3/S3 > Kohokohdat > Audin sisätilat
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Jokaisessa yksityiskohdassa on nähtävissä laadukas 

työn jälki ja innovatiivinen muotoilu. Vaakasuuntainen 

kojelaudan muotoilu korostaa sisätilojen avaruutta 

ja 3D-somistelistat¹ ympäröivät optisesti kuljettajaa. 

Tyylikkäitä yksityiskohtia edustavat myös lisävarusteena 

saatavat harjatut alumiiniset somistelistat sekä 

Jet-muotoillut ilmasuuttimet.
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Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 98. 
¹ Vakiona A3 design -version yhteydessä.

Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat osittain lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. 

Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
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Audi A3/S3 > Kohokohdat > Audin sisätilat
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Takaosaa ilmentävät mukavat istuimet ja runsas tilan tunne. Selkänoja voidaan 

kääntää suhteessa 40 : 60 – lisävarusteena saatava takapenkki myös suhteessa 

40 : 20 : 40¹. A3 Sportbackin tavaratilan tilavuus² on jopa 1 220 litraa takapenkin 

selkänojan ollessa taitettuna.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 98. 
¹ Ei saatavissa malliin A3 Cabriolet. 

² Tekniset tiedot koskevat perusmallia ilman maakohtaisia asetuksia ja valittuja lisävarusteita. 

Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat osittain lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. 

Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
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Audi A3/S3 > Kohokohdat > Matrix LED -ajovalot
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Edistyksellistä valaistustekniikkaa.
Kristallinkirkas näkyvyys sekä runsas ja yhtenäinen ajoradan valaistus. 

Ehkäisevät muiden ajoneuvojen häikäistymistä. Kaarreajovalot ja automaat-

tinen ajovalojen korkeussäätö. Tämän kaiken mahdollistavat lisävarusteena 

saatavien Matrix LED -ajovalojen tarkat, yksittäin ohjattavat valodiodit. 

Valoihin sisältyy myös dynaaminen vilkku. 

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 98.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat osittain lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. 

Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
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Näin saadaan teknistä etumatkaa.
Oli valintasi sitten 1,0 litran 3-sylinterinen TFSI-moottori tai 

tehokas 2,0 litran 4-sylinterinen TFSI-moottori, Audin innova-

tiiviset moottoritekniikat mahdollistavat todella ketterän mutta 

samalla myös taloudellisen ajamisen. Audi A3:n 2,0 litran 

4-sylinterinen TFSI-moottori tuottaa tehoa 140 kW. Soveltuu 

erinomaisesti polttoainetta säästävään, rauhalliseen ajota-

paan – vaihtamisen onnistuessa urheilulliseen tyyliin. Audi S3:n 

teholtaan 221 kW:n moottori yhdessä S tronic -vaihteiston 

kanssa kiihtyy nollasta sataan 4,7 sekunnissa. Yhdistetyt 

CO₂-päästöt ovat alkaen 155 g/km. 400 Nm:n vääntömomentti 

vastaa tehokkaasta voimantuotosta. 

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 98.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat osittain lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. 

Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
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Audi S3. 

Se lumoaa sinut nopeasti.

<
<

<
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Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 99.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat osittain lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. 

Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
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Etumatka voi olla tavoite.

Tai se voi olla lähtötilanne.

<
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Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 99.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat osittain lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. 

Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
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Etumatka on jo saavutettu.
Enemmän voimaa, enemmän urheilullisuutta, enemmän ajonautintoa. 

Tämän kaiken sinulle tarjoaa Audi S3 Sportback. Valitse itsellesi sopiva 

lähtökohta, joka antaa sinulle etumatkaa jo liikkeelle lähdettäessä. 

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 99.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat osittain lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. 

Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
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Urheilullisuutta aidoimmillaan.
Ulkopeilien kotelot alumiininväriset. Audi

Singleframe -jäähdyttimensäleikön S-logo ja 

kaksoiskromilistat. Audi S3 Sportbackissä 

pelkät yksityiskohdatkin ovat osoitus aidosta 

urheilullisuudesta. Vaikutelmaa korostavat 

helmalistat sekä etu- ja takahelmalistojen 

muoto ja linjakkuus.
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Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 99.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat osittain lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. 

Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
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Voimakas takadiffuusori S-mallikohtaisella kaksi-

osaisella pakoputkella. Vasemmalla ja oikealla 

ovaalinmuotoiset pakoputkenpäät antavat vaiku-

telman leveydestä. Lisävarusteena saatavissa ovat 

myös tyylikkäät 19-tuumaiset alumiinivanteet. 

Lisäksi voit valita erottuvan kattospoilerin, joka 

pitää Audi S3 Sportbackin entistäkin tiukemmin 

kiinni asvaltissa.

Urheilijan sydän, mitä muuta voisi toivoa?

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 99.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat osittain lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. 

Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
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Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat osittain lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. 

Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
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Urheilullista matkantekoa.
17-tuumaisten tuuletettujen jarrujen tehokkaan mustiksi tai lisävarusteena myös 

punaiseksi maalatut jarrusatulat tuovat Audi S3 Sportbackin dynaamisen luonteen 

tehokkaasti esiin. On myös itsestään selvää, että jarrut pysäyttävät auton aivan yhtä 

turvallisesti kuin mitä se liikkuu urheilullisesti eteenpäin.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 99.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat osittain lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. 

Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
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Audi S3 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Dynamiikan voi viedä  
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Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 100.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat osittain lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. 

Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.

                                                                                                                                                                                                                                      Audi S3 Se 
                                                                                                                                                                                                                                      ja Audi S3 C 
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60  61

Sedan, johon on lisätty S-tekijä.
Vahvempi. Urheilullisempi. Heti ensi silmäyksellä lumoava. Ainutlaa-

tuinen ulkomuoto. Tyypillinen S. Takadiffuusori ja kaksiosainen pako-

putki. Ovaalinmuotoiset pakoputkenpäät. Autoon astuminen herättää 

suuret odotukset. Ja ne kaikki täyttyvät. Hämmästyttävä. Audi S3 Sedan.
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Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 100.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat osittain lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. 

Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
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Audi S3 

Audi S3 Sedan tuntee vain yhden suunnan. 

Eteenpäin. Ainutlaatuisen urheilullisesti.
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S kuin suuntavakaa.
quattro-neliveto jakaa voiman tarkasti kaikille neljälle pyörälle, mikä parantaa suun-

tavakautta ja lisää pitoa. Lisäksi kuljettaja voi mukauttaa auton luonnetta yksilöllisesti 

oman ajotyylinsä mukaan Audi drive selectin kautta. Apuna toimii myös Audi magnetic 

ride, joka tuo ajamiseen lisää dynamiikkaa ja mukavaa urheilullisuutta.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 100.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat osittain lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. 

Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
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Uskomattoman urheilullinen tunnelma, joka näkyy lisävarusteena saatavissa S-

urheiluetuistuimissa. Ympärillään S-mallille tunnusomaiset piirteet. Lisävarusteena 

saatavissa myös urheilullinen nahkaverhoiltu monitoimiohjauspyörä ja harjattua 

alumiinia olevat somistelistat. Polkimet harjattua terästä. Urheilullisuus voi olla 

näin tyylikästä. Tai päinvastoin.
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Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 100.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat osittain lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. 

Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
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Dynamiikan voi tuntea. Ja nähdä. Esimerkiksi Audi Singleframe -jäähdyttimensä-

leikkö S-mallikohtaisine kromattuine kaksoiskromilistoineen. Sekä lisävarusteena 

saatavine 19-tuumaisine alumiinivanteineen. S-tyyliä. Tehokkuutta kunnioittaen.
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Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat osittain lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. 
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70  71

Voimakas vapauden tunne.
Upeita näkymiä. Laaja panoraamanäkymä 18 sekunnissa. Kiitos vakiovarusteena 

olevan täysautomaattisen akustisen kangaskaton. Myös ajon aikana. Jopa 

nopeuteen 50 km/h saakka. Nauti elämästä Audi S3 Cabrioletin kyydissä.

Rajoittamatta. Intensiivisesti. Huippukunnossa.
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Vapauden kaipuuta 

hivelevät 221 kW.
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Audi A3 > Varustelu > Kohokohdat

                                         Monipuolisempi. Vilkaisu laajoihin mahdollisuuksiin.
Audi A3 on ainutlaatuinen auto, joka hämmästyttää laajoilla ja monipuolisilla 

varusteillaan. Siitä ovat osoituksena monipuoliset lisävarusteet – inspiroidu.

01 _ Bang & Olufsen Sound System 

02 _ Yksilöllinen ulkoväri Audi exclusive¹ Solar-oranssi ja Musta Optiikka -ulkonäköpaketti Audi exclusive¹

03 _ Ääntä eristävä kangaskatto mustana, harmaana tai granaatinpunaisena (vakiovaruste Suomessa)

04 _  Teknologia-varustepaketti sisältäen seuraavat avustavat järjestelmät: mukautuva vakionopeussäädin adaptive cruise control (Stop&Go kun S tronic), 

Audi active lane assist -aktiivinen kaistallapysymisvahti, ruuhka-avustin ja hätätilanneavustin (vain S tronic), Audi pre sense eteen, liikennemerkkien 

tunnistuksen, kaukovaloavustimen ja akustisen ja optisen pysäköintijärjestelmän eteen ja taakse

05 _ Audi phone box²ja langaton lataus (Qi-standardi)

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 98. 
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista 

saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä. ¹ Audi Sport GmbH:n valikoimasta. ² Tiedot yhteensopivista matkapuhelimista saat 

Audi-jälleenmyyjältä tai Internet-osoitteesta www.audi.com/bluetooth ³ Tiedot maakohtaisesta saatavuudesta Audi-jälleenmyyjältä.
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76  7701 _ Valopaketti

02 _ Automaattinen mukavuusilmastointi

03 _  Urheilullinen nahkaverhoiltu 3-puolainen

monitoimiohjauspyörä plus, alaosa tasainen

04 _ Nahkainen vaihteenvalitsimen nuppi

05 _ Valaistut kynnyslistat ja somistelistat

06 _ Takaistuimen selkänoja taitettava

07 _  S-urheiluetuistuimet mustaa Feinnappa-nahkaa 

kivenharmain koristesaumaompelein, salmiakkikuvio

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 98. 
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta 

www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
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www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
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Audi A3 > Varustelu > A3 Business Sport

                                                   Urheilullisempi. A3 Business Sport.
Näytä urheilullinen puolesi valitsemalla A3 Business Sport -varustetaso. Urheilulliset 

yksityiskohdat korostavat upeasti Audi A3:n luonnetta ja antavat ensi hetkestä lähtien 

vaikutelman tehokkaasta suorituskyvystä.
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Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 98. 
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta 

www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
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01 _ Ilmanottoaukoissa pystysuuntaiset alumiininväriset rivat

02 _ 17˝ alumiinivanne, 5-puolainen

03 _ Somistelistat Mistral-alumiinia

04 _  Urheiluetuistuimet, istuinverhoiluna Rallye-kangas

05 _ Vaihteenvalitsimen nuppi nahkaa

06 _ Urheilullinen alusta ja Audi drive select

07 _  Audin virtuaalinen mittaristo

08 _  Pakoputkien päät kromatut, moottorin mukaan yksi tai kaksi päätä

09 _ Alumiininväriset diffuusorit
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Audi A3 > Varustelu > S line Sport -paketti
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Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 98. 
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta 

www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä. ¹ Huomioi vanteiden erityisominaisuudet sivulla 102.
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80  81Lisää upeita yksityiskohtia tarjoaa S line Sport -paketti, 

joka terävöittää entisestään urheilullista ilmettä.

01 _  S-urheiluetuistuimet, S line -istuinverhoilut lisävarusteena saatavaa mustaa Feinnappa-nahkaa kivenharmain koristesaumaompelein ja timanttikuvioin

(S line Sport -paketin yhteydessä urheiluetuistuimet on verhoiltu vakiona S line -istuinverhoilulla Sequenz-kangasta/nahkaa)

02 _ Somistelistat harjattua alumiinia

03 _ Kattoverhoilu mustaa kangasta

04 _ Audin virtuaalinen mittaristo

05 _ Säilytyslokero- ja tavaratilapaketti

06 _ Vaihteenvalitsimen nuppi mustaa rei’itettyä nahkaa

07 _ S line -alusta

08 _ Valaistut alumiiniset kynnyslistat edessä, S-teksti

09 _ Jalkatuki ja poljinpinnat terästä

10 _ Istuimien, ohjauspyörän, vaihteenvalitsimen nupin ja mattojen koristesaumaompeleet kivenharmaat

11 _ 18˝ alumiinivanne, monipuolainen, osittain kiillotettu¹
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Audi A3 > Varustelu > S line Sport -paketti
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Audi A3 > Varustelu > S line -ulkonäköpaketti

Miksi tyytyä korostamaan Audi A3:n urheilullisuutta kuin voit 

vähällä vaivalla lisätä sitä. S line -ulkonäköpaketti tuo ulkonäköön 

lisää dynaamisuutta ja korostaa upeasti erottuvia yksityiskohtia.

                                                                                            Erotu joukosta. Valitse S line -ulkonäköpaketti. 

01 _ Ilmanottoaukoissa musta kennorakenne

02 _ Pakoputkien päät kromatut, moottorin mukaan yksi tai kaksi päätä

03 _ Kennomaiset diffuusorit

04 _ S line -kattospoileri

05 _ Etu- ja takapuskurit sekä kylkien helmalistat urheilullisesti muotoiltu

06 _ S line -logo etulokasuojissa
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Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 98. 
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta 

www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
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Auuuuuuuudididdd AAAAAA3333 >>>>>>>>>> VVarusteteeluluuuu >>>>> UUUUlklklkllklklkovovvovvääärrä itititit

VVVVVVVaaaaaaaaiiiiikkkuuttttaaaaaaaaaavaaaaaaaa iillllllmmmmmmeessssssttyyyyss.
VaVaVaVaVaaVaVaValilittsssst e ee ulkoväri, jojokakakaa ssopoppiiiii ppaarhaiititittttttittttitteeneeeeeenenennennnneee oooooooooooooooooomam an persoonallilisuss uteesi. Voit 

lululuuuuuluuootottataaaaaaaaaaaaaaaaaaa ererininomomaiseseeeeeeeennneenn lllaaaaaa tutuuuuuuununuuuuu , siiillllllllllllll ääääääääääääää auaauauauauauauaaauauuauuuuuaauauuaa tooooooooooooooooooasi ei vain mammmmmmmmmmmmmm allaatatta vavvvvavavavvvvavvvv in kertaaalllllalll---------

leeleeeeen vvaan perätiti nnnnelelelele jäjääjääääässtii.ii NNääin AAuuuuuuuAuuuAuddidididdidddddddidididid sisssssssssiisiiiiiiiiissiisssi kkkkkkkkkkkkiiltävä mam alipinntat  sekä näyttää 

hyhyyvvävältltltltä ettätä kkeese tääää hyyyyyhyvivin n ympäriiiiiiiiiissssssssssssstttttttttssssstönöööönööönönönöönöönnönnönöönönönnön vvvvvvvvvvaikutukskk iaaa jja kukulutut sta. Vaikuuutttt ava

ililmmmemestysys, , jojokaka kkkesestäääääääää auauauaua toton kokoooooooooooooo kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkäyäyäyääyäyäyääyäyäyääyäyyyyyyäyäyyäyääyäääytttttttttttttt öiöiänän.

Katso so muuiittattaa värvä ejä osoitteesta www.a.aaudiuduu .fififfif

Poltttot aineenenkukukukukkkkukkuk lutuuustststtsssttts aaaaaaa aaa a jjjajaajaaja CO₂-p-päääääää stssstööjöjöjööjääääääääääääää ä kokookokokkkokkk skskskskeevvatatattat ttttttieieddodoot ttt aallllaaaaaa kakaaaaaaakaaaaeeneeneneneneeennnnnenennennneenn sssssssssivivivivivivivivvivvvvivvvvvivvvivvvvvulullluluullulllllllllllttatatatatatt 99999999999999888888.8.88.88.88  
KuvK issa näkyvätät tatai kkuvuvatutttuttuttututututututu vavavavvaaarrrrururusrusrru teet oovatvatat lililisähhähsähhä intinttntntintntaaaaaaaaannnaaaanaaaaaa sass ttataaataavisivisvisvvvissa as oleoleoleoleoleeoleoleoleolellolelleeleleleeeviaiviavvvivvvvvvv lililisävsävsävävävsävvvaruaruaruustettstests ittiita. YY. YYY. YYYksikksikksiksiksiksiksiksisisiittyityitytytyityityyttytyyty skoskoskoskskskkkokkooskoskooosskkossskossskoskoskoskooohthththhhthththttatatatatatataatatahhhthttatttaahththtattahhtatt isiiisseseseseseseseeiii t tt ttt tt ttt tt ttt tttttttt ttttt tt ttttt tttttt ttt tt ttt iediediedediedeiediediediediedeedededededieddddeddiededeedediediededdedeedot ototootototoototot ot ototottototottoototoooooooot vakvakvakvakvakvakkvakvakvakvakvakvakvavavaaavaaaakvakvvakvvakiiiiio-io-io-iio-io-ii jjjjajajaj lililillililililissssäävävaääääävaävävävv rusrusususrust it iit iiteiteit tttstatstastaststast sasasaasaasaaaassasaaasaaaaaaaaa tattttatatttatatttattattatttat atat at atatatataatataatatatatataatataatat osoosoososoittitittitti eeseeseestatta tttatatatata

www.auudi.di fi fi taitai Audidi-i-i-jäljäljäljäljäljälj leeeeleeleeeeeeeeeeeeleleeeee nnnmnmynmynmymymynnmymynmynmyyyyyyyyjäyyjäyjäyjäyy ltäl ältäätä. ¹. ¹ MuMuitaita värejjäää t tilailauksuksestestestaa. a. AudAudAudA i Si SSSSi Si SSSSSpororporpoporppoppporpopoororrororpoopoo tt Gt Gttt Gt GGttt Gtttttt mbHbHmmbHmbHmb :n :n:n:n vallvalvavalikoiikikkk immmmamaaamaaaamamaastatstastaststasttatatataaastttaastaaaaaa...
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KosKosKososKo mosmom -siiiiiininninninninnnn en,en,enenenn,n,nneeeeenn

metmetmetmetmetmetetee aallalliväväiväivvvväv riririir

Jäätikönvalkoinen,

metalliväri

Nano-harmaa, 

metalliväri

Mythos-musta, 

metalliväri

Ara-sininen,

kristalliefektiväri

Tango-punainen, 

metalliväri

Vegas-keltainen Yksilöllinen ulkoväri 

Audi exclusive 

Java-vihreä metalliväri¹
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Audi A3 > Varustelu > Vanteet

01

19-tuumainen

02

19-tuumainen

03

19-tuumainen

04

17-tuumainen
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86  87Voimakas ulkomuoto.
Audin vanteiden avulla voit korostaa omaa yksilöllistä tyyliäsi ja oman 

Audi A3:si luonnetta. Luo autoosi voimakas ulkomuoto valitsemalla 

omat suosikkisi. Mukavan tunteen tien päällä tarjoavat Audin vanteet, 

jotka testataan huolellisesti ja ovat näin ollen parasta mahdollista laatua.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 98.

05

18-tuumainen

06 07 08

<
<

<
<

01 _ 19˝ alumiinivanne 10-puolainen ”Y”, Audi Sport¹ 02 _ 19˝ alumiinivanne 10-puolainen ”Y”, kiiltävä musta, Audi Sport¹, ² 03 _ 19˝ alumiinivanne 5-puolainen 

”Rotor”, matta titaaninvärinen, kiillotettu, Audi Sport¹, ² 04 _ 17˝ alumiinivanne 5-kaksoispuolainen 05 _ 18˝ alumiinivanne 5-puolainen (S-Design), osittain kiillotettu²

06 _ 18˝ alumiinivanne 5-puolainen ”Trapezoid”, kiiltävä antrasiitinharmaa, kiillotettu, Audi Sport¹, ² 07 _ 18˝ alumiinivanne 5-kaksoispuolainen ”Star” (S-Design) kontrastiharmaa, 

osittain kiillotettu² 08 _ 19˝ alumiinivanne 5-puolainen ”Wing”, titaaninvärinen, kiillotettu, Audi Sport¹, ² Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa 

olevia lisävarusteita. Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä. Renkaiden tekniset ominaisuudet löytyvät sivulta 102.

¹ Audi Sport GmbH:n valikoimasta. ² Huomioi vanteiden erityisominaisuudet sivulla 102. Katso lisää vanteita osoitteesta www.audi.fi

18-tuumainen
18-tuumainen 19-tuumainen
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Audi A3 > Varustelu > Vanteet
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01 _ 19˝ alumiinivanne 10-puolainen ”Y”, Audi Sport¹ 02 _ 19˝ alumiinivanne 10-puolainen ”Y”, kiiltävä musta, Audi Sport¹, ² 03 _ 19˝ alumiinivanne 5-puolainen 

”Rotor”, matta titaaninvärinen, kiillotettu, Audi Sport¹, ² 04 _ 17˝ alumiinivanne 5-kaksoispuolainen 05 _ 18˝ alumiinivanne 5-puolainen (S-Design), osittain kiillotettu²

06 _ 18˝ alumiinivanne 5-puolainen ”Trapezoid”, kiiltävä antrasiitinharmaa, kiillotettu, Audi Sport¹, ² 07 _ 18˝ alumiinivanne 5-kaksoispuolainen ”Star” (S-Design) kontrastiharmaa, 

osittain kiillotettu² 08 _ 19˝ alumiinivanne 5-puolainen ”Wing”, titaaninvärinen, kiillotettu, Audi Sport¹, ² Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa 

olevia lisävarusteita. Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä. Renkaiden tekniset ominaisuudet löytyvät sivulta 102.

¹ Audi Sport GmbH:n valikoimasta. ² Huomioi vanteiden erityisominaisuudet sivulla 102. Katso lisää vanteita osoitteesta www.audi.fi

18-tuumainen
18-tuumainen 19-tuumainen
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Audi A3 > Varustelu > Istuimet/istuinverhoilut

Rallye-kangas, musta/sininen Frequency Alcantara/nahka, 

Rotor-harmaa,

koristesaumaompelein

Sequenz-kangas / musta nahka

koristesaumaompelein

Trophy-kangas / musta nahka

koristesaumaompelein
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Milano-nahka, kivenharmaaFeinnappa-nahka, musta

koristesaumaompelein

Alcantara/nahka, musta Feinnappa-nahka, musta

Salmiakkikuvio ja koristesaumaompeleet.

Laatua. 

Kangas- ja nahkaverhoilut.
Audisi tarjoaa sinulle aivan erityislaatuista istuinmukavuutta. Niin etu- kuin 

takaistuimilla voit nauttia ainutlaatuisesta matkustusmukavuudesta laadukkaiden 

materiaalien ja tyylikkään viimeistelyn ansiosta. Valitset minkä istuinverhoilun 

tahansa, istu juuri niin kuin itse haluat.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 98.

Katso lisää istuinverhoiluja osoitteesta www.audi.fi

01 _ S-urheiluetuistuimet mustaa Feinnappa-nahkaa koristesaumaompelein 02 _ Urheiluetuistuimet Plenum-kangasta 

/ mustaa/Kosmos-sinistä nahkaa koristesaumaompelein 03 _ Normaalietuistuimet mustaa Regatta-kangasta

Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. Yksityiskohtaiset tiedot vakio- 

ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
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<
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Audi A3 > Varustelu > Somistelistat

3D-optiikka, Luv, titaaninharmaa

Alumiini, Mistral
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Valikoi. Somistelistat.
Upeat sisätilat ovat tyylikysymys. Sinun tyylisi. Jonka voit viimeistellä pienintä 

yksityiskohtaa myöten. Korosta ylellisiä sisätiloja laadukkailla Audin somistelistoilla. 

Tunne valikoitujen materiaalien upea tyylikkyys: upeat somisteet 3D-optiikkaa 

Luv titaaninharmaa, Mistral-alumiini, Micrometallic hopeanvärisenä, Carbon-hiilikuitu¹

tai harjattu alumiini – valitse oman makusi mukaan.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 98.

Katso lisää somistelistoja osoitteesta www.audi.fi

Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. 

Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä. 

¹Audi Sport GmbH:n valikoimasta.

Harjattu alumiini

Carbon¹

Mikrometalli, hopea
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Audi A3 > Audi Genuine Accessories

01_ Lumiketjut – parempi pito jäällä ja lumessa. Saatavilla useita eri kokoja.

02_ Polkupyöräteline – mahdollistaa polkupyörien kätevän kuljettamisen perustelineessä.

03_ Tervetulo-LED – heijastaa quattro-tekstin tai Audi-renkaat maahan LED-valoilla.

04_ USB-liitäntä – erilaisten matkapuhelimien lataamiseen Audi phone Boxin yhteydessä¹.

05_  Lasten turvaistuimet – erilaisia malleja pienille matkustajille 36 kg:aan saakka (0–12 vuotta)

06_  Suksi- ja tavaraboksi upeaa Audi Design -muotoilua, platinanharmaa tai briljantinmusta, lukittava ja avattavissa kätevästi molemmilta puolilta. 

Saatavissa koot 300 l, 360 l ja 405 l.

                            Yhtä yksilöllinen kuin sinä itse. 
Audi Genuine Accessories -valikoima tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia ja korostaa Audi 

A3:n erityispiirteitä. Nämä varusteet lunastavat Audin laatuvaatimukset joka päivä 

yhä uudelleen. Ota kaikki hyöty irti juuri sinun autoosi suunnitelluista ratkaisuista, joka 

hämmästyttävät upealla muotoilullaan ja selkeällä toiminnallisuudellaan. Lisätietoja 

näistä varusteista ja muista parhaista paloista saat Audi-jälleenmyyjältä.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 98. 

Audi Genuine Accessories -lisävarusteiden tiedot sivulla 102.
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02

Lisätietoa saa lisävarusteluettelosta www.audi.fi 

ja Audi-jälleenmyyjältä.

Audi Genuine Accessories -lisävarusteet ovat lisähintaan

saatavissa olevia varusteita AUDI AG:n valikoimasta.
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¹Tiedot yhteensopivista matkapuhelimista saat Audi-jälleenmyy-

jältä tai Internet-osoitteesta www.audi.com/bluetooth.
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<
<

<
<

<
<

<
<

A3_Det71_2019_01_WLTP.indd   93 22.03.19   10:30



Audi A3 > Audi Genuine Accessories
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01_ Alumiinivanne, 5-puolainen ”Velum” – koko 7,5 J x 18 tuo dynaamista ilmettä.

02_  Kannettava espressokeitin – Aito espressonautinto täyteläisellä cremalla. Paine: 19 bar. Liitäntä savukkeensytyttimeen. Setti sisältää: 

2 kestävää espressokuppia, mikrokuituliinan, puhdistusharjan, roskakorin. Tyylikäs kotelo.

03_ Tavaratilan pohjakaukalo – suojaa tavaratilaa tavaroiden tuomalta lialta ja vaurioilta. Saatavissa vain malliin Audi A3 Sportback.

04_ Takaspoileri, hiilikuitua – korostaa sedanin erinomaista aerodynamiikkaa. 

05_ Ulkopeilien kotelot tyylikästä hiilikuitua – upea yksityiskohta.

06_ Kumimatot – suojaavat auton lattiaa kosteudelta ja karkealta lialta. A3-teksti.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 98.

Audi Genuine Accessories -lisävarusteiden tiedot sivulla 102.

Audi Genuine Accessories -lisävarusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia varusteita AUDI AG:n valikoimasta.
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myAudi App¹

Voit milloin tahansa tarkastella Audisi varustetietoja, etsiä 

huoltokumppanin sekä hakea seuraavan kohteen ja lähettää sen tiedot 

autoon – kaikki tämä yhdellä sovelluksella.myAudi-sovelluksen

voi ladata maksutta App Storesta ja Google Play Storesta™ ², 

ja se on käytettävissä sekä iOS- että Android-puhelimissa.
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myAudi App¹

Voit milloin tahansa tarkastella Audisi varustetietoja, etsiä 

huoltokumppanin sekä hakea seuraavan kohteen ja lähettää sen tiedot 

autoon – kaikki tämä yhdellä sovelluksella.myAudi-sovelluksen

voi ladata maksutta App Storesta ja Google Play Storesta™ ², 

ja se on käytettävissä sekä iOS- että Android-puhelimissa.
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Audi A3 > Tekniset tiedot

[  ] Tiedot koskevat S tronic -vaihteistoa. Viitteiden ¹ … ⁸ selitykset sivulla 102.

Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. 

Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.

Malli Audi A3 30 TFSI 

(85 kW)

Audi A3 35 TFSI 

(110 kW)

Audi A3 40 TFSI

(140 kW)

Moottorin rakenne 3-sylinterinen bensiinimoottori polttoaineen 

suorasuihkutuksella, turboahtimella ja epäsuoralla 

välijäähdytyksellä, 4 venttiiliä, 2 yläpuolista 

nokka-akselia

4-sylinterinen bensiinimoottori polttoaineen 

suorasuihkutuksella, turboahtimella ja epäsuoralla 

välijäähdytyksellä, 4 venttiiliä, 2 yläpuolista 

nokka-akselia

4-sylinterinen bensiinimoottori polttoaineen 

suorasuihkutuksella, turboahtimella ja Audi 

valvelift -järjestelmällä (imupuolella)

Iskutilavuus, cm³ (venttiilit/sylinteri) 999 (4) 1 498 (4) 1 984 (4)

Teho¹, kW / r/min 85/5 000–5 500 110/5 000–6 000 140/4 200–6 000

Vääntömomentti, Nm / r/min 200/2 000–3 500 250/1 500–3 500 320/1 500–4 100

Voimansiirto

Vetotapa Etuveto Etuveto Etuveto

Vaihteisto 6-vaihteinen manuaalivaihteisto

[7-vaihteinen S tronic -automaatti]

6-vaihteinen manuaalivaihteisto

[7-vaihteinen S tronic -automaatti]

[7-vaihteinen S tronic -automaatti]

Painot/tilavuudet A3 Sportback A3 Sportback A3 Sportback

Omamassa², kg 1 265 [1 280] 1 325 [1 345] [1 410]

Sallittu kokonaismassa, kg 1 770 [1 790] 1 840 [1 855] [1 910]

Sallittu kattokuorma/vetoaisapaino, kg 75/75 [75/75] 75/75 [75/75] [75/75]

Sallittu perävaunumassa³, kg

jarruton

nousu 12 %

630

1 300

[640]

[1 300]

660

1 500

[670]

[1 500]

[700]

[1 600]

Polttoainesäiliön tilavuus, n. l 50 [50] 50 [50] [55]

Suoritus-/kulutusarvot

Huippunopeus, km/h 206 [206] 220 [220] [244]

Kiihtyvyys 0–100 km/h, s 9,9 [9,9] 8,2 [8,2] [6,8]

Polttoaine 95-oktaaninen, ROC 95⁴ 95-oktaaninen, ROC 95⁴ 95-oktaaninen, ROC 95⁴
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Malli Audi S3 TFSI 

(221 kW)

Audi A3 30 TDI 

(85 kW)

Moottorin rakenne 4-sylinterinen bensiinimoottori polttoaineen 

suorasuihkutuksella, turboahtimella ja välijäähdy-

tyksellä, 4 venttiiliä, 2 yläpuolista nokka-akselia

4-sylinerinen dieselmoottori VTG-turboahtimella 

ja epäsuoralla välijäähdytyksellä, 2 yläpuolista 

nokka-akselia

Iskutilavuus, cm³ (venttiilit/sylinteri) 1 984 (4) 1 598 (4)

Teho¹, kW / r/min 221/5 300–6 500 85/3 250–4 000

Vääntömomentti, Nm / r/min 400/2 000–5 200 250/1 750–3 200

Voimansiirto

Vetotapa Jatkuvatoiminen quattro-neliveto Etuveto

Vaihteisto [7-vaihteinen S tronic -automaatti] 6-vaihteinen manuaalivaihteisto 

[7-vaihteinen S tronic -automaatti]

Painot/tilavuudet S3 Sportback A3 Sportback

Omamassa², kg [1 565] 1 365 [1 385]

Sallittu kokonaismassa, kg [2 045] 1 875 [1 900]

Sallittu kattokuorma/vetoaisapaino, kg [75/–] 75/75 [75/75]

Sallittu perävaunumassa³, kg

jarruton

nousu 12 %

[–]

[–]

680

1 500

[690]

[1 500]

Polttoainesäiliön tilavuus, n. l [55] 50/AdBlue®⁶-säiliö: 13 [50/AdBlue®⁶-säiliö: 13]

Suoritus-/kulutusarvot

Huippunopeus, km/h [250]⁷ 205 [205]

Kiihtyvyys 0–100 km/h, s [4,7] 10,4 [10,4]

Polttoaine 98-oktaaninen, ROC 95⁴ Diesel⁸
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Audi A3 > Tekniset tiedot

[  ] Tiedot koskevat S tronic -vaihteistoa. Viitteiden ¹ … ⁸ selitykset sivulla 102.

Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. 

Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.

Malli Audi A3 30 TFSI 

(85 kW)

Audi A3 35 TFSI 

(110 kW)

Audi A3 40 TFSI

(140 kW)

Moottorin rakenne 3-sylinterinen bensiinimoottori polttoaineen 

suorasuihkutuksella, turboahtimella ja epäsuoralla 

välijäähdytyksellä, 4 venttiiliä, 2 yläpuolista 

nokka-akselia

4-sylinterinen bensiinimoottori polttoaineen 

suorasuihkutuksella, turboahtimella ja epäsuoralla 

välijäähdytyksellä, 4 venttiiliä, 2 yläpuolista 

nokka-akselia

4-sylinterinen bensiinimoottori polttoaineen 

suorasuihkutuksella, turboahtimella ja Audi 

valvelift -järjestelmällä (imupuolella)

Iskutilavuus, cm³ (venttiilit/sylinteri) 999 (4) 1 498 (4) 1 984 (4)

Teho¹, kW / r/min 85/5 000–5 500 110/5 000–6 000 140/4 200–6 000

Vääntömomentti, Nm / r/min 200/2 000–3 500 250/1 500–3 500 320/1 500–4 100

Voimansiirto

Vetotapa Etuveto Etuveto Etuveto

Vaihteisto 6-vaihteinen manuaalivaihteisto

[7-vaihteinen S tronic -automaatti]

6-vaihteinen manuaalivaihteisto

[7-vaihteinen S tronic -automaatti]

[7-vaihteinen S tronic -automaatti]

Painot/tilavuudet A3 Sportback A3 Sportback A3 Sportback

Omamassa², kg 1 265 [1 280] 1 325 [1 345] [1 410]

Sallittu kokonaismassa, kg 1 770 [1 790] 1 840 [1 855] [1 910]

Sallittu kattokuorma/vetoaisapaino, kg 75/75 [75/75] 75/75 [75/75] [75/75]

Sallittu perävaunumassa³, kg

jarruton

nousu 12 %

630

1 300

[640]

[1 300]

660

1 500

[670]

[1 500]

[700]

[1 600]

Polttoainesäiliön tilavuus, n. l 50 [50] 50 [50] [55]

Suoritus-/kulutusarvot

Huippunopeus, km/h 206 [206] 220 [220] [244]

Kiihtyvyys 0–100 km/h, s 9,9 [9,9] 8,2 [8,2] [6,8]

Polttoaine 95-oktaaninen, ROC 95⁴ 95-oktaaninen, ROC 95⁴ 95-oktaaninen, ROC 95⁴
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Malli Audi S3 TFSI 

(221 kW)

Audi A3 30 TDI 

(85 kW)

Moottorin rakenne 4-sylinterinen bensiinimoottori polttoaineen 

suorasuihkutuksella, turboahtimella ja välijäähdy-

tyksellä, 4 venttiiliä, 2 yläpuolista nokka-akselia

4-sylinerinen dieselmoottori VTG-turboahtimella 

ja epäsuoralla välijäähdytyksellä, 2 yläpuolista 

nokka-akselia

Iskutilavuus, cm³ (venttiilit/sylinteri) 1 984 (4) 1 598 (4)

Teho¹, kW / r/min 221/5 300–6 500 85/3 250–4 000

Vääntömomentti, Nm / r/min 400/2 000–5 200 250/1 750–3 200

Voimansiirto

Vetotapa Jatkuvatoiminen quattro-neliveto Etuveto

Vaihteisto [7-vaihteinen S tronic -automaatti] 6-vaihteinen manuaalivaihteisto 

[7-vaihteinen S tronic -automaatti]

Painot/tilavuudet S3 Sportback A3 Sportback

Omamassa², kg [1 565] 1 365 [1 385]

Sallittu kokonaismassa, kg [2 045] 1 875 [1 900]

Sallittu kattokuorma/vetoaisapaino, kg [75/–] 75/75 [75/75]

Sallittu perävaunumassa³, kg

jarruton

nousu 12 %

[–]

[–]

680

1 500

[690]

[1 500]

Polttoainesäiliön tilavuus, n. l [55] 50/AdBlue®⁶-säiliö: 13 [50/AdBlue®⁶-säiliö: 13]

Suoritus-/kulutusarvot

Huippunopeus, km/h [250]⁷ 205 [205]

Kiihtyvyys 0–100 km/h, s [4,7] 10,4 [10,4]

Polttoaine 98-oktaaninen, ROC 95⁴ Diesel⁸
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Audi A3 > Tekniset tiedot

Malli Audi A3 30 TFSI 

(85 kW)

Audi A3 35 TFSI 

(110 kW)

Audi A3 40 TFSI 

(140 kW)

Audi S3 TFSI 

(221 kW)

Moottorin rakenne 3-sylinterinen bensiinimoottori polttoaineen 

suorasuihkutuksella, turboahtimella ja epäsuoralla 

välijäähdytyksellä, 4 venttiiliä, 2 yläpuolista 

nokka-akselia

4-sylinterinen bensiinimoottori polttoaineen 

suorasuihkutuksella, turboahtimella ja epäsuoralla 

välijäähdytyksellä, 4 venttiiliä, 2 yläpuolista 

nokka-akselia

4-sylinterinen bensiinimoottori polttoaineen 

suorasuihkutuksella, turboahtimella ja Audi 

valvelift -järjestelmällä (imupuolella)

4-sylinterinen bensiinimoottori polttoaineen 

suorasuihkutuksella, turboahtimella ja epäsuoralla 

välijäähdytyksellä, 4 venttiiliä, 2 yläpuolista 

nokka-akselia

Iskutilavuus, cm³ (venttiilit/sylinteri) 999 (4) 1 498 (4) 1 984 (4) 1 984 (4)

Teho¹, kW / r/min 85/5 000–5 500 110/5 000–6 000 140/4 200–6 000 221/5 300–6 500

Vääntömomentti, Nm / r/min 200/2 000–3 500 250/1 500–3 500 320/1 500–4 100 400/2 000–5 200

Voimansiirto

Vetotapa Etuveto Etuveto Etuveto Jatkuvatoiminen quattro-neliveto

Vaihteisto 6-vaihteinen manuaalivaihteisto

[7-vaihteinen S tronic -automaatti]

6-vaihteinen manuaalivaihteisto

[7-vaihteinen S tronic -automaatti]

[7-vaihteinen S tronic -automaatti] [7-vaihteinen S tronic -automaatti]

Painot/tilavuudet A3 Sedan A3 Sedan A3 Cabriolet A3 Sedan A3 Cabriolet S3 S3 Cabriolet

Omamassa², kg 1 275 [1 290] 1 335 [1 355] 1 480 [1 500] [1 415] [1 565] [1 570] [1 740]

Sallittu kokonaismassa, kg 1 765 [1 785] 1 835 [1 850] 1 880 [1 895] [1 910] [2 015] [2 045] [2 110]

Sallittu kattokuorma/vetoaisapaino, kg 75/75 [75/75] 75/75 [75/75] –/75 [–/75] [75/75] [–/75] [75/–] [–/–]

Sallittu perävaunumassa³, kg

jarruton

nousu 12 %

630

1 300

[640]

[1 300]

660 [670]

1 500 [1 500]

740 [750]

1 500 [1 500]

[700]

[1 600]

[750]

[1 600]

[–]

[–]

[–]

[–]

Polttoainesäiliön tilavuus, n. l 50 [50] 50 [50] 50 [50] [55] [55] [55] [55]

Suoritus-/kulutusarvot

Huippunopeus, km/h 211 [211] 224 [224] 222 [222] [250] [250] [250]⁷ [250]⁷

Kiihtyvyys 0–100 km/h, s 9,9 [9,9] 8,2 [8,2] 8,9 [8,9] [6,8] [7,2] [4,7] [5,2]

Polttoaine 95-oktaaninen, ROC 95⁴ 95-oktaaninen, ROC 95⁴ 95-oktaaninen, ROC 95⁴ 98-oktaaninen, ROC 95⁴
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[  ] Tiedot koskevat S tronic -vaihteistoa. Viitteiden ¹ … ⁸ selitykset sivulla 102.

Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. 

Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.

Malli Audi A3 30 TDI 

(85 kW)

Moottorin rakenne 4-sylinerinen dieselmoottori VTG-turboahtimella 

ja epäsuoralla välijäähdytyksellä, 2 yläpuolista 

nokka-akselia

Iskutilavuus, cm³ (venttiilit/sylinteri) 1 598 (4)

Teho¹, kW / r/min 85/3 250–4 000

Vääntömomentti, Nm / r/min 250/1 750–3 200

Voimansiirto

Vetotapa Etuveto

Vaihteisto 6-vaihteinen manuaalivaihteisto 

[7-vaihteinen S tronic -automaatti]

Painot/tilavuudet A3 Sedan

Omamassa², kg 1 375 [1 395]

Sallittu kokonaismassa, kg 1 870 [1 895]

Sallittu kattokuorma/vetoaisapaino, kg 75/75 [75/75]

Sallittu perävaunumassa³, kg

jarruton

nousu 12 %

680 

1 500

[690]

[1 500]

Polttoainesäiliön tilavuus, n. l 50/AdBlue®⁶-säiliö: 13 [50/AdBlue®⁶-säiliö: 13]

Suoritus-/kulutusarvot

Huippunopeus, km/h 211 [211]

Kiihtyvyys 0–100 km/h, s 10,4 [10,4]

Polttoaine Diesel⁸
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Audi A3 > Tekniset tiedot

Malli Audi A3 30 TFSI 

(85 kW)

Audi A3 35 TFSI 

(110 kW)

Audi A3 40 TFSI 

(140 kW)

Audi S3 TFSI 

(221 kW)

Moottorin rakenne 3-sylinterinen bensiinimoottori polttoaineen 

suorasuihkutuksella, turboahtimella ja epäsuoralla 

välijäähdytyksellä, 4 venttiiliä, 2 yläpuolista 

nokka-akselia

4-sylinterinen bensiinimoottori polttoaineen 

suorasuihkutuksella, turboahtimella ja epäsuoralla 

välijäähdytyksellä, 4 venttiiliä, 2 yläpuolista 

nokka-akselia

4-sylinterinen bensiinimoottori polttoaineen 

suorasuihkutuksella, turboahtimella ja Audi 

valvelift -järjestelmällä (imupuolella)

4-sylinterinen bensiinimoottori polttoaineen 

suorasuihkutuksella, turboahtimella ja epäsuoralla 

välijäähdytyksellä, 4 venttiiliä, 2 yläpuolista 

nokka-akselia

Iskutilavuus, cm³ (venttiilit/sylinteri) 999 (4) 1 498 (4) 1 984 (4) 1 984 (4)

Teho¹, kW / r/min 85/5 000–5 500 110/5 000–6 000 140/4 200–6 000 221/5 300–6 500

Vääntömomentti, Nm / r/min 200/2 000–3 500 250/1 500–3 500 320/1 500–4 100 400/2 000–5 200

Voimansiirto

Vetotapa Etuveto Etuveto Etuveto Jatkuvatoiminen quattro-neliveto

Vaihteisto 6-vaihteinen manuaalivaihteisto

[7-vaihteinen S tronic -automaatti]

6-vaihteinen manuaalivaihteisto

[7-vaihteinen S tronic -automaatti]

[7-vaihteinen S tronic -automaatti] [7-vaihteinen S tronic -automaatti]

Painot/tilavuudet A3 Sedan A3 Sedan A3 Cabriolet A3 Sedan A3 Cabriolet S3 S3 Cabriolet

Omamassa², kg 1 275 [1 290] 1 335 [1 355] 1 480 [1 500] [1 415] [1 565] [1 570] [1 740]

Sallittu kokonaismassa, kg 1 765 [1 785] 1 835 [1 850] 1 880 [1 895] [1 910] [2 015] [2 045] [2 110]

Sallittu kattokuorma/vetoaisapaino, kg 75/75 [75/75] 75/75 [75/75] –/75 [–/75] [75/75] [–/75] [75/–] [–/–]

Sallittu perävaunumassa³, kg

jarruton

nousu 12 %

630

1 300

[640]

[1 300]

660 [670]

1 500 [1 500]

740 [750]

1 500 [1 500]

[700]

[1 600]

[750]

[1 600]

[–]

[–]

[–]

[–]

Polttoainesäiliön tilavuus, n. l 50 [50] 50 [50] 50 [50] [55] [55] [55] [55]

Suoritus-/kulutusarvot

Huippunopeus, km/h 211 [211] 224 [224] 222 [222] [250] [250] [250]⁷ [250]⁷

Kiihtyvyys 0–100 km/h, s 9,9 [9,9] 8,2 [8,2] 8,9 [8,9] [6,8] [7,2] [4,7] [5,2]

Polttoaine 95-oktaaninen, ROC 95⁴ 95-oktaaninen, ROC 95⁴ 95-oktaaninen, ROC 95⁴ 98-oktaaninen, ROC 95⁴
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[  ] Tiedot koskevat S tronic -vaihteistoa. Viitteiden ¹ … ⁸ selitykset sivulla 102.

Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. 

Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.

Malli Audi A3 30 TDI 

(85 kW)

Moottorin rakenne 4-sylinerinen dieselmoottori VTG-turboahtimella 

ja epäsuoralla välijäähdytyksellä, 2 yläpuolista 

nokka-akselia

Iskutilavuus, cm³ (venttiilit/sylinteri) 1 598 (4)

Teho¹, kW / r/min 85/3 250–4 000

Vääntömomentti, Nm / r/min 250/1 750–3 200

Voimansiirto

Vetotapa Etuveto

Vaihteisto 6-vaihteinen manuaalivaihteisto 

[7-vaihteinen S tronic -automaatti]

Painot/tilavuudet A3 Sedan

Omamassa², kg 1 375 [1 395]

Sallittu kokonaismassa, kg 1 870 [1 895]

Sallittu kattokuorma/vetoaisapaino, kg 75/75 [75/75]

Sallittu perävaunumassa³, kg

jarruton

nousu 12 %

680 

1 500

[690]

[1 500]

Polttoainesäiliön tilavuus, n. l 50/AdBlue®⁶-säiliö: 13 [50/AdBlue®⁶-säiliö: 13]

Suoritus-/kulutusarvot

Huippunopeus, km/h 211 [211]

Kiihtyvyys 0–100 km/h, s 10,4 [10,4]

Polttoaine Diesel⁸
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Audi A3 > Tekniset tiedot

Rengasparametrien luokitus

Taulukossa on ilmoitettu Audi A3 Sportback-, Audi A3 Sedan-, Audi A3 Cabriolet-, Audi S3 Sportback-, Audi S3 Sedan- 

ja Audi S3 Cabriolet -mallien eri rengaskoolle polttoaineen taloudellisuusluokka, märän kelin luokka ja ulkoisen 

rengasmelun luokka.

Tietyn renkaan tilaaminen ei ole mahdollista. Tiedustele maakohtaisia rengasvaihtoehtoja Audi-jälleenmyyjältä.

Rengaskoko Polttoaineen

taloudellisuus-

luokka

Märän kelin 

luokka

Ulkoisen rengasmelun 

luokitus

Kesärenkaat 205/55 R 16 C–B B–A 68–71 –

225/45 R 17 C–B B–A 68–71 –

225/40 R 18 E–C B–A 68–72 –

235/35 R 19 E–C B–A 68–72 –

Tärkeä ohje

Vanteiden erityisominaisuudet: Kokonaan tai osittain kiillotettuja alumiinivanteita ei ole hyvä käyttää talviolo-

suhteissa. Näiden vanteiden pinnassa ei ole valmistuksesta johtuen riittävää korroosiosuojaa, joten tiesuola tai 

vastaava saattaa vaurioittaa vanteita pysyvästi.

Vastuuvapauslauseke koskien Audi Genuine Accessories -lisävarusteita

Audi Genuine Accessories -lisävarusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia varusteita AUDI AG:n valikoimasta. 

Varusteita ei ole huomioitu ilmoitettaessa auton kulutus- ja päästöarvoja. Asentaminen on sen vuoksi mahdollista 

vasta auton käyttöönoton jälkeen.

Selitykset

¹  Määritetty virallisen mittausmenetelmän (määritelmän UN R-85 viimeisin versio) mukaan.

³  Auton omamassa (kun kuljettaja [75 kg] ja polttoainetankki 90 % täynnä); EU-asetuksen 1230/2012 viimeisin 

versio. Erikoisvarusteet voivat nostaa auton omamassaa ja ilmanvastusta, jolloin kantavuus ja huippunopeus 

vastaavasti pienenevät.

³   Moottorin teho laskee, mitä korkeammalle merenpinnasta noustaan. Yhdistelmämassaa (auton ja perävaunun 

yhteinen massa) on vähennettävä 10 % jokaista 1 000 m:n nousua kohti. Ilmoitettu perävaunun paino koskee 

tehdasasenteista vetokoukkua. Jos ajoneuvoyhdistelmä on ammattikäytössä, saatetaan tarvita EY:n edellyttä-

mää ajopiirturia.

⁴  95-oktaanisen lyijyttömän bensiinin (DIN EN 228) käyttöä suositellaan. Ellei sitä ole saatavissa: voidaan käyttää 

vähintään 91-oktaanista (DIN EN 228) lyijytöntä bensiiniä, mikä aiheuttaa vähäisen tehon heikkenemisen. 

95-oktaanisen polttoaineen, joka sisältää enintään 10 % etanolia (E10), käyttö on myös mahdollista. Kulutus-

tiedot koskevat 95-oktaanista polttoainetta (692/2008/EY).

⁵  Ilmoitetut kulutus- ja päästöarvot on mitattu lakisääteisten mittausmenetelmien mukaan. Alkaen 1. syyskuuta 

2017 tietyt uudet autot tyyppihyväksytään henkilöautoille ja kevyille hyötyajoneuvoille tarkoitetun kansainväli-

sesti yhtenäistetyn testimenetelmän mukaisesti (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP). Kyseessä 

on todenmukainen testimenetelmä polttoaineenkulutuksen ja CO₂-päästöjen mittaamiseen. 1. syyskuuta 2018 

alkaen WLTP-menetelmä korvaa vaiheittain uuden eurooppalaisen ajosyklin (NEDC). Todenmukaisten testausolo-

suhteiden ansiosta WLTP-menetelmän mukaisesti mitattu polttoaineenkulutus ja CO₂-päästöt ovat usein korkeam-

mat kuin NEDC-menetelmän mukaisesti mitatut arvot. Lisätietoja WLTP- ja NEDC-testausmenetelmien eroista 

saa osoitteesta www.volkswagen.de/de/technologie/wltp. 

  Tällä hetkellä on edelleen velvollisuus ilmoittaa NEDC-arvot. Mikäli kyseessä on uusi auto, joka on tyyppihyväksytty 

WLTP-testausmenetelmän mukaan, NEDC-arvot määritetään WLTP-arvojen perusteella. WLTP-arvot voidaan halut-

taessa ilmoittaa vapaaehtoisesti siihen saakka, kunnes niiden ilmoitusvelvollisuus astuu voimaan. NEDC-arvot 

eivät koske yksittäisiä autoja vaan on tarkoitettu eri autotyyppien väliseen vertailuun. 

  Lisävarusteet ja tarvikkeet (muut osat, renkaat jne.) saattavat muuttaa oleellisia parametreja, kuten painoa, 

vierintävastusta ja aerodynamiikkaa, ja vaikuttaa näin sää- ja liikenneolosuhteiden ja yksilöllisen ajotavan myötä 

myös polttoaineenkulutukseen, virrankulutukseen ja CO₂-päästöihin sekä auton tehoarvoihin.

⁶  Erillisen AdBlue-säiliön täyttötarpeesta kertoo mittariston merkkivalo. Suosittelemme AdBlue-säiliön täyttöä 

Audi-huollossa. AdBlue on rekisteröity tavaramerkki: Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA).

⁷  Elektronisesti rajoitettu.

⁸  Lyijyttömän dieselpolttoaineen (DIN EN 590) käyttö on suositeltavaa. Ellei sitä ole saatavissa,

käytä DIN EN 590:n mukaista dieselpolttoainetta.
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Audi A3 Sportback Tiedot millimetreinä

Mittaukset suoritettu auton ollessa tyhjä. Tavaratilan tilavuus¹: etuveto 380/1 220 l; 

jatkuvatoiminen quattro-neliveto 340/1 180 l (toinen arvo: takaselkänoja käännettynä ja kuormaus kattoon asti). 

Kääntöympyrä n. 10,9 m. * Suurin pääntila. ** Levein kyynärpäätila. *** Levein hartiatila.

Audi S3 Sportback Tiedot millimetreinä

Mittaukset suoritettu auton ollessa tyhjä. Tavaratilan tilavuus¹ 340/1 180 l 

(toinen arvo: takaselkänoja käännettynä ja kuormaus tavaratilan yläreunaan asti). Kääntöympyrä n. 10,9 m. 

* Suurin pääntila. ** Levein kyynärpäätila. *** Levein hartiatila.
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Audi A3 Sedan Tiedot millimetreinä

Mittaukset suoritettu auton ollessa tyhjä. Tavaratilan tilavuus¹: etuveto 425/880 l; 

jatkuvatoiminen quattro-neliveto 390/845 l (toinen arvo: takaselkänoja käännettynä ja kuormaus kattoon asti). 

Kääntöympyrä n. 11,0 m. * Suurin pääntila. ** Levein kyynärpäätila. *** Levein hartiatila.

Audi S3 Sedan Tiedot millimetreinä

Mittaukset suoritettu auton ollessa tyhjä. Tavaratilan tilavuus¹ 390/845 l 

(toinen arvo: takaselkänoja käännettynä ja kuormaus kattoon asti). Kääntöympyrä n. 11,0 m.

* Suurin pääntila. ** Levein kyynärpäätila. *** Levein hartiatila.
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Audi A3 > Tekniset tiedot

Rengasparametrien luokitus

Taulukossa on ilmoitettu Audi A3 Sportback-, Audi A3 Sedan-, Audi A3 Cabriolet-, Audi S3 Sportback-, Audi S3 Sedan- 

ja Audi S3 Cabriolet -mallien eri rengaskoolle polttoaineen taloudellisuusluokka, märän kelin luokka ja ulkoisen 

rengasmelun luokka.

Tietyn renkaan tilaaminen ei ole mahdollista. Tiedustele maakohtaisia rengasvaihtoehtoja Audi-jälleenmyyjältä.

Rengaskoko Polttoaineen

taloudellisuus-

luokka

Märän kelin 

luokka

Ulkoisen rengasmelun 

luokitus

Kesärenkaat 205/55 R 16 C–B B–A 68–71 –

225/45 R 17 C–B B–A 68–71 –

225/40 R 18 E–C B–A 68–72 –

235/35 R 19 E–C B–A 68–72 –

Tärkeä ohje

Vanteiden erityisominaisuudet: Kokonaan tai osittain kiillotettuja alumiinivanteita ei ole hyvä käyttää talviolo-

suhteissa. Näiden vanteiden pinnassa ei ole valmistuksesta johtuen riittävää korroosiosuojaa, joten tiesuola tai 

vastaava saattaa vaurioittaa vanteita pysyvästi.

Vastuuvapauslauseke koskien Audi Genuine Accessories -lisävarusteita

Audi Genuine Accessories -lisävarusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia varusteita AUDI AG:n valikoimasta. 

Varusteita ei ole huomioitu ilmoitettaessa auton kulutus- ja päästöarvoja. Asentaminen on sen vuoksi mahdollista 

vasta auton käyttöönoton jälkeen.

Selitykset

¹  Määritetty virallisen mittausmenetelmän (määritelmän UN R-85 viimeisin versio) mukaan.

³  Auton omamassa (kun kuljettaja [75 kg] ja polttoainetankki 90 % täynnä); EU-asetuksen 1230/2012 viimeisin 

versio. Erikoisvarusteet voivat nostaa auton omamassaa ja ilmanvastusta, jolloin kantavuus ja huippunopeus 

vastaavasti pienenevät.

³   Moottorin teho laskee, mitä korkeammalle merenpinnasta noustaan. Yhdistelmämassaa (auton ja perävaunun 

yhteinen massa) on vähennettävä 10 % jokaista 1 000 m:n nousua kohti. Ilmoitettu perävaunun paino koskee 

tehdasasenteista vetokoukkua. Jos ajoneuvoyhdistelmä on ammattikäytössä, saatetaan tarvita EY:n edellyttä-

mää ajopiirturia.

⁴  95-oktaanisen lyijyttömän bensiinin (DIN EN 228) käyttöä suositellaan. Ellei sitä ole saatavissa: voidaan käyttää 

vähintään 91-oktaanista (DIN EN 228) lyijytöntä bensiiniä, mikä aiheuttaa vähäisen tehon heikkenemisen. 

95-oktaanisen polttoaineen, joka sisältää enintään 10 % etanolia (E10), käyttö on myös mahdollista. Kulutus-

tiedot koskevat 95-oktaanista polttoainetta (692/2008/EY).

⁵  Ilmoitetut kulutus- ja päästöarvot on mitattu lakisääteisten mittausmenetelmien mukaan. Alkaen 1. syyskuuta 

2017 tietyt uudet autot tyyppihyväksytään henkilöautoille ja kevyille hyötyajoneuvoille tarkoitetun kansainväli-

sesti yhtenäistetyn testimenetelmän mukaisesti (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP). Kyseessä 

on todenmukainen testimenetelmä polttoaineenkulutuksen ja CO₂-päästöjen mittaamiseen. 1. syyskuuta 2018 

alkaen WLTP-menetelmä korvaa vaiheittain uuden eurooppalaisen ajosyklin (NEDC). Todenmukaisten testausolo-

suhteiden ansiosta WLTP-menetelmän mukaisesti mitattu polttoaineenkulutus ja CO₂-päästöt ovat usein korkeam-

mat kuin NEDC-menetelmän mukaisesti mitatut arvot. Lisätietoja WLTP- ja NEDC-testausmenetelmien eroista 

saa osoitteesta www.volkswagen.de/de/technologie/wltp. 

  Tällä hetkellä on edelleen velvollisuus ilmoittaa NEDC-arvot. Mikäli kyseessä on uusi auto, joka on tyyppihyväksytty 

WLTP-testausmenetelmän mukaan, NEDC-arvot määritetään WLTP-arvojen perusteella. WLTP-arvot voidaan halut-

taessa ilmoittaa vapaaehtoisesti siihen saakka, kunnes niiden ilmoitusvelvollisuus astuu voimaan. NEDC-arvot 

eivät koske yksittäisiä autoja vaan on tarkoitettu eri autotyyppien väliseen vertailuun. 

  Lisävarusteet ja tarvikkeet (muut osat, renkaat jne.) saattavat muuttaa oleellisia parametreja, kuten painoa, 

vierintävastusta ja aerodynamiikkaa, ja vaikuttaa näin sää- ja liikenneolosuhteiden ja yksilöllisen ajotavan myötä 

myös polttoaineenkulutukseen, virrankulutukseen ja CO₂-päästöihin sekä auton tehoarvoihin.

⁶  Erillisen AdBlue-säiliön täyttötarpeesta kertoo mittariston merkkivalo. Suosittelemme AdBlue-säiliön täyttöä 

Audi-huollossa. AdBlue on rekisteröity tavaramerkki: Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA).

⁷  Elektronisesti rajoitettu.

⁸  Lyijyttömän dieselpolttoaineen (DIN EN 590) käyttö on suositeltavaa. Ellei sitä ole saatavissa,

käytä DIN EN 590:n mukaista dieselpolttoainetta.
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Audi A3 Sportback Tiedot millimetreinä

Mittaukset suoritettu auton ollessa tyhjä. Tavaratilan tilavuus¹: etuveto 380/1 220 l; 

jatkuvatoiminen quattro-neliveto 340/1 180 l (toinen arvo: takaselkänoja käännettynä ja kuormaus kattoon asti). 

Kääntöympyrä n. 10,9 m. * Suurin pääntila. ** Levein kyynärpäätila. *** Levein hartiatila.

Audi S3 Sportback Tiedot millimetreinä

Mittaukset suoritettu auton ollessa tyhjä. Tavaratilan tilavuus¹ 340/1 180 l 

(toinen arvo: takaselkänoja käännettynä ja kuormaus tavaratilan yläreunaan asti). Kääntöympyrä n. 10,9 m. 

* Suurin pääntila. ** Levein kyynärpäätila. *** Levein hartiatila.
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Audi A3 Sedan Tiedot millimetreinä

Mittaukset suoritettu auton ollessa tyhjä. Tavaratilan tilavuus¹: etuveto 425/880 l; 

jatkuvatoiminen quattro-neliveto 390/845 l (toinen arvo: takaselkänoja käännettynä ja kuormaus kattoon asti). 

Kääntöympyrä n. 11,0 m. * Suurin pääntila. ** Levein kyynärpäätila. *** Levein hartiatila.

Audi S3 Sedan Tiedot millimetreinä

Mittaukset suoritettu auton ollessa tyhjä. Tavaratilan tilavuus¹ 390/845 l 

(toinen arvo: takaselkänoja käännettynä ja kuormaus kattoon asti). Kääntöympyrä n. 11,0 m.

* Suurin pääntila. ** Levein kyynärpäätila. *** Levein hartiatila.
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Audi A3 CC > Mitat

Audi A3 Cabriolet Tiedot millimetreinä

Mittaukset suoritettu auton ollessa tyhjä. Tavaratilan tilavuus¹ kangaskaton ollessa suljettuna: etuveto 320 l; 

jatkuvatoiminen quattro-neliveto 285 l; katto auki: etuveto 280 l; jatkuvatoiminen quattro-neliveto 245 l; 

takapenkit taitettuina alas: etuveto 680 l, jatkuvatoiminen quattro-neliveto 645 l. Kääntöympyrä n. 10,9 m.

* Suurin pääntila. ** Levein kyynärpäätila. *** Levein hartiatila.

Audi S3 Cabriolet Tiedot millimetreinä

Mittaukset suoritettu auton ollessa tyhjä. Tavaratilan tilavuus¹ kangaskaton ollessa suljettuna: 285 l; 

Katon ollessa auki: 245 l; takaselkänoja käännettynä: 645 l. Kääntöympyrä n. 10,9 m.

* Suurin pääntila. ** Levein kyynärpäätila. *** Levein hartiatila.
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Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 98. ¹ Tekniset tiedot koskevat perusmallia ilman maakohtaisia asetuksia ja valittuja lisävarusteita.

Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
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Esitteessä kuvatun Audi A3 Sportbackin varusteet (sivut 04 –15):

Ulkoväri: Nano-harmaa, metalliväri

Vanteet: alumiinivanne, 5-kaksoispuolainen ”Star” (S-Design), 

kontrastiharmaa, osittain kiillotettu¹

Istuimet/istuinverhoilut: urheiluetuistuimet Sequenz-kangasta / 

mustaa nahkaa kivenharmain koristesaumaompelein

Somistelistat: harjattua alumiinia

Muut varusteet: S line -ulkonäköpaketti

Esitteessä kuvatun Audi A3 Sedanin varusteet (s. 16–23):

Ulkoväri: Kosmos-sininen, metalliväri

Vanteet: alumiinivanne, 5-puolainen ”Trapezoid”, antrasiitinharmaa, 

kiillotettu, Audi Sport¹, ²

Istuimet/istuinverhoilut: urheiluetuistuimet Plenum-kangasta / 

mustaa/sinistä nahkaa Space-sinisin koristesaumaompelein

Somistelistat: harjattu alumiini

Muut varusteet: S line -ulkonäköpaketti

Esitteessä kuvatun Audi A3 Cabrioletin varusteet (sivut 24–29):

Ulkoväri: Tango-punainen, metalliväri

Vanteet: alumiinivanne, 10-puolainen ”Y”, kiiltävä musta, Audi Sport²

Istuimet/istuinverhoilut: urheiluetuistuimet mustaa Feinnappa-nahkaa 

kivenharmain koristesaumaompelein, salmiakkikuvio

Somistelistat: harjattua alumiinia

Muut varusteet: S line -ulkonäköpaketti

Esitteessä kuvatun Audi S5 Sportbackin varusteet (sivut 48–57):

Ulkoväri: Daytona-harmaa, helmiäisväri

Vanteet: alumiinivanne, 5-puolainen, S-Design, osittain kiillotettu, 

AudiSport¹

Istuimet/istuinverhoilut: urheiluetuistuimet mustaa/Express-punaista 

Feinnappa-nahkaa

Somistelistat: harjattua alumiinia

Esitteessä kuvatun Audi S3:n varusteet (s. 58–69):

Ulkoväri: pantterinmusta, kristalliefektiväri

Vanteet: alumiinivanne, 5-puolainen ”Wing”, titaaninharmaa, kiillotettu, 

Audi Sport ²

Istuimet/istuinverhoilut: S-urheiluetuistuimet mustaa Feinnappa-nahkaa 

Express-punaisin koristesaumaompelein

Somistelistat: harjattua alumiinia

Esitteessä kuvatun Audi S3 Cabrioletin varusteet (sivut 70–73):

Ulkoväri: Navarra-sininen metalliväri

Vanteet: alumiinivanne, 5-kaksoispuolainen ”Star” 

(S-design), kontrastiharmaa, osittain kiillotettu¹

Istuimet/istuinverhoilut: S-urheiluetuistuimet Frequency-Alcantaraa / 

Rotor-harmaata nahkaa antrasiitinharmain koristesaumaompelein

Somistelistat: harjattua alumiinia

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 98. 

¹ Huomioi vanteiden erityisominaisuudet sivulla 102. ² Audi Sport GmbH:n valikoimasta. 

Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
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Audi A3 CC > Mitat

Audi A3 Cabriolet Tiedot millimetreinä

Mittaukset suoritettu auton ollessa tyhjä. Tavaratilan tilavuus¹ kangaskaton ollessa suljettuna: etuveto 320 l; 

jatkuvatoiminen quattro-neliveto 285 l; katto auki: etuveto 280 l; jatkuvatoiminen quattro-neliveto 245 l; 

takapenkit taitettuina alas: etuveto 680 l, jatkuvatoiminen quattro-neliveto 645 l. Kääntöympyrä n. 10,9 m.

* Suurin pääntila. ** Levein kyynärpäätila. *** Levein hartiatila.

Audi S3 Cabriolet Tiedot millimetreinä

Mittaukset suoritettu auton ollessa tyhjä. Tavaratilan tilavuus¹ kangaskaton ollessa suljettuna: 285 l; 

Katon ollessa auki: 245 l; takaselkänoja käännettynä: 645 l. Kääntöympyrä n. 10,9 m.

* Suurin pääntila. ** Levein kyynärpäätila. *** Levein hartiatila.
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Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 98. ¹ Tekniset tiedot koskevat perusmallia ilman maakohtaisia asetuksia ja valittuja lisävarusteita.

Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
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Esitteessä kuvatun Audi A3 Sportbackin varusteet (sivut 04 –15):

Ulkoväri: Nano-harmaa, metalliväri

Vanteet: alumiinivanne, 5-kaksoispuolainen ”Star” (S-Design), 

kontrastiharmaa, osittain kiillotettu¹

Istuimet/istuinverhoilut: urheiluetuistuimet Sequenz-kangasta / 

mustaa nahkaa kivenharmain koristesaumaompelein

Somistelistat: harjattua alumiinia

Muut varusteet: S line -ulkonäköpaketti

Esitteessä kuvatun Audi A3 Sedanin varusteet (s. 16–23):

Ulkoväri: Kosmos-sininen, metalliväri

Vanteet: alumiinivanne, 5-puolainen ”Trapezoid”, antrasiitinharmaa, 

kiillotettu, Audi Sport¹, ²

Istuimet/istuinverhoilut: urheiluetuistuimet Plenum-kangasta / 

mustaa/sinistä nahkaa Space-sinisin koristesaumaompelein

Somistelistat: harjattu alumiini

Muut varusteet: S line -ulkonäköpaketti

Esitteessä kuvatun Audi A3 Cabrioletin varusteet (sivut 24–29):

Ulkoväri: Tango-punainen, metalliväri

Vanteet: alumiinivanne, 10-puolainen ”Y”, kiiltävä musta, Audi Sport²

Istuimet/istuinverhoilut: urheiluetuistuimet mustaa Feinnappa-nahkaa 

kivenharmain koristesaumaompelein, salmiakkikuvio

Somistelistat: harjattua alumiinia

Muut varusteet: S line -ulkonäköpaketti

Esitteessä kuvatun Audi S5 Sportbackin varusteet (sivut 48–57):

Ulkoväri: Daytona-harmaa, helmiäisväri

Vanteet: alumiinivanne, 5-puolainen, S-Design, osittain kiillotettu, 

AudiSport¹

Istuimet/istuinverhoilut: urheiluetuistuimet mustaa/Express-punaista 

Feinnappa-nahkaa

Somistelistat: harjattua alumiinia

Esitteessä kuvatun Audi S3:n varusteet (s. 58–69):

Ulkoväri: pantterinmusta, kristalliefektiväri

Vanteet: alumiinivanne, 5-puolainen ”Wing”, titaaninharmaa, kiillotettu, 

Audi Sport ²

Istuimet/istuinverhoilut: S-urheiluetuistuimet mustaa Feinnappa-nahkaa 

Express-punaisin koristesaumaompelein

Somistelistat: harjattua alumiinia

Esitteessä kuvatun Audi S3 Cabrioletin varusteet (sivut 70–73):

Ulkoväri: Navarra-sininen metalliväri

Vanteet: alumiinivanne, 5-kaksoispuolainen ”Star” 

(S-design), kontrastiharmaa, osittain kiillotettu¹

Istuimet/istuinverhoilut: S-urheiluetuistuimet Frequency-Alcantaraa / 

Rotor-harmaata nahkaa antrasiitinharmain koristesaumaompelein

Somistelistat: harjattua alumiinia

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 98. 

¹ Huomioi vanteiden erityisominaisuudet sivulla 102. ² Audi Sport GmbH:n valikoimasta. 

Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
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Audi A3 > Tekniset tiedot 

Tietoja koskien Audi connect Navigation & Infotainment -palveluja käytettäessä asiakkaan omaa SIM-korttia.

Audi connectin tukemien palvelujen hyödyntäminen on mahdollista vain lisävarusteena saatavan navigointijärjes-

telmän ja Audi connectin kautta (sisältäen autopuhelimen – automallin mukaan) Lisäksi tarvitaan automallin mu-

kaan SIM-kortti, jossa on dataoptio ja LTE-optio LTE-tekniikkaa¹ varten – autopuhelimen yhteydessä SIM-kortti, 

jossa on puhelin- ja dataoptio tai Bluetooth-yhteensopiva älypuhelin ja Remote SIM Access Profile (rSAP)². Palvelut 

ovat käytettävissä vain erikseen solmitun matkapuhelinsopimuksen kautta ja vain matkapuhelinverkon ulottuvilla. 

Datapakettien vastaanottaminen Internetistä saattaa aiheuttaa kulloistenkin matkapuhelinpalvelujen hinnoitte-

lun mukaan ja erityisesti ulkomailla tapahtuvassa käytössä lisäkustannuksia: Suurten datamäärien vuoksi on eh-

dottomasti suositeltavaa käyttää kiinteään hinnoitteluun perustuvaa liittymää! 

Audi connect Navigointi & Infotainment -palvelujen käytettävyys on maakohtaista. Palvelut ovat käytettävissä vä-

hintään vuoden ajan auton toimituspäivästä lukien. Jos Audi connect -palvelut perustuvat kolmannen osapuolen 

tuottamiin palveluihin, jatkuvaa käytettävyyttä ei voida taata, sillä se on kolmannen osapuolen vastuulla. 24 kuu-

kauden kuluttua auton toimituksesta Audi connect -palvelujen käyttöoikeus jatkuu maksutta yhden 12 kuukauden 

jakson ajan. Jos et halua ottaa käyttöön käyttöoikeuden jatkoa, ilmoita siitä meille kirjallisesti osoitteeseen:

AUDI AG

Kundenbetreuung Deutschland

85045 Ingolstadt

Sähköposti: kundenbetreuung@audi.de

Puh.: +49 800 28347378423

Lisätietoja Audi connect -palvelujen tilauksen jatkamisesta Audi-jälleenmyyjältä. Audi connect mahdollistaa automal-

lin mukaan pääsyn Googleen ja Twitteriin. Jatkuvaa käyttöä ei voida taata, vaan se määräytyy Googlen ja Twitterin 

toiminnan mukaan. Lisätietoja Audi connectista saa osoitteesta www.audi.com/connect ja Audi-jälleenmyyjältä; 

tietoa maksun muodostumisesta saa omalta matkapuhelinoperaattorilta.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 98.

¹ Täyden hyödyn saaminen edellyttää LTE-datayhteyttä. Tiedot saatavuudesta ja LTE-tekniikan tuesta saat Audi-jälleenmyyjältä. ² Tiedot yhteensopivista matkapuhelimista saat Audi-jälleenmyyjältä tai Internet-osoitteesta 

www.audi.com/bluetooth Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
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Audi A3 > Tekniset tiedot 

Tietoja koskien Audi connect Navigation & Infotainment -palveluja käytettäessä asiakkaan omaa SIM-korttia.

Audi connectin tukemien palvelujen hyödyntäminen on mahdollista vain lisävarusteena saatavan navigointijärjes-

telmän ja Audi connectin kautta (sisältäen autopuhelimen – automallin mukaan) Lisäksi tarvitaan automallin mu-

kaan SIM-kortti, jossa on dataoptio ja LTE-optio LTE-tekniikkaa¹ varten – autopuhelimen yhteydessä SIM-kortti, 

jossa on puhelin- ja dataoptio tai Bluetooth-yhteensopiva älypuhelin ja Remote SIM Access Profile (rSAP)². Palvelut 

ovat käytettävissä vain erikseen solmitun matkapuhelinsopimuksen kautta ja vain matkapuhelinverkon ulottuvilla. 

Datapakettien vastaanottaminen Internetistä saattaa aiheuttaa kulloistenkin matkapuhelinpalvelujen hinnoitte-

lun mukaan ja erityisesti ulkomailla tapahtuvassa käytössä lisäkustannuksia: Suurten datamäärien vuoksi on eh-

dottomasti suositeltavaa käyttää kiinteään hinnoitteluun perustuvaa liittymää! 

Audi connect Navigointi & Infotainment -palvelujen käytettävyys on maakohtaista. Palvelut ovat käytettävissä vä-

hintään vuoden ajan auton toimituspäivästä lukien. Jos Audi connect -palvelut perustuvat kolmannen osapuolen 

tuottamiin palveluihin, jatkuvaa käytettävyyttä ei voida taata, sillä se on kolmannen osapuolen vastuulla. 24 kuu-

kauden kuluttua auton toimituksesta Audi connect -palvelujen käyttöoikeus jatkuu maksutta yhden 12 kuukauden 

jakson ajan. Jos et halua ottaa käyttöön käyttöoikeuden jatkoa, ilmoita siitä meille kirjallisesti osoitteeseen:

AUDI AG

Kundenbetreuung Deutschland

85045 Ingolstadt

Sähköposti: kundenbetreuung@audi.de

Puh.: +49 800 28347378423

Lisätietoja Audi connect -palvelujen tilauksen jatkamisesta Audi-jälleenmyyjältä. Audi connect mahdollistaa automal-

lin mukaan pääsyn Googleen ja Twitteriin. Jatkuvaa käyttöä ei voida taata, vaan se määräytyy Googlen ja Twitterin 

toiminnan mukaan. Lisätietoja Audi connectista saa osoitteesta www.audi.com/connect ja Audi-jälleenmyyjältä; 

tietoa maksun muodostumisesta saa omalta matkapuhelinoperaattorilta.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 98.

¹ Täyden hyödyn saaminen edellyttää LTE-datayhteyttä. Tiedot saatavuudesta ja LTE-tekniikan tuesta saat Audi-jälleenmyyjältä. ² Tiedot yhteensopivista matkapuhelimista saat Audi-jälleenmyyjältä tai Internet-osoitteesta 

www.audi.com/bluetooth Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
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Esitteessä voi olla kuvattuna malleja, varusteita ja palveluja, jotka eivät sisälly kaikkien maiden tuontioh-

jelmaan. Kuvien autoissa saattaa lisäksi olla varusteita, jotka eivät sisälly niihin vakiona. Mallistoa, autojen 

ulkonäköä, suorituskykyä, mittoja, painoja, polttoaineenkulutusta jne. koskevat tiedot perustuvat julkaisu-

hetken tietoihin. Oikeus kuvien värien ja muotojen poikkeamiin sekä virheisiin ja painovirheisiin pidätetään. 

Oikeus muutoksiin pidätetään. Jälkipainos, myös osittainen, vain AUDI AG:n kirjallisella luvalla.

Esitepaperi on valmistettu kloorittomasti valkaistusta selluloosasta

AUDI AG 

Auto-Union-Straße 1

85045 Ingolstadt

www.audi.fi

Tilanne: marraskuu 2018
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