Q3

Uusi Audi Q3
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Sinä sanot:

”Juuri niin.”
Me sanomme:
”Vapaus on suuri sana. Tee siitä vieläkin suurempi.”

Uusi Audi Q3
Sisätilat
Mukavuus ja
monipuolisuus
Tekniikka

04 – 09
10 – 15
16 – 19
20 – 23

Varustetasot ja paketit
Varusteet
Tarvikkeet
Elämys Audi Q3
Tekniset tiedot

24 – 27
28 – 37
38 – 39
40 – 41
42 – 45
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Uusi Audi Q3

04 | 05

Sinä sanot:

”Upeaa!”
Me sanomme:
”Enemmän luonnetta, enemmän itsevarmuutta. Uusi Audi Q3
on voimakkaampi, dynaamisempi SUV, joka istuu yhtä hyvin niin
kaupunkiin kuin maastoonkin.”
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Uusi Audi Q3

Sinä sanot:

”Vau!”
Me sanomme:
”Dynaaminen linjakkuus, jännittävä muotoilu ja maksimaalinen
kolmiulotteisuus erottavat Audi Q3:n muista. Kohotettu keula
korostaa läsnäoloa ja Matrix LED -ajovalot nostavat säteilyllään
auton aivan uudelle tasolle. Erottuvana ominaispiirteenä on
myös uusi jäähdyttimensäleikkö, josta tunnistaa välittömästi
Q-perheen geenit.”
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Uusi Audi Q3

Sinä sanot:

”Suunta
eteenpäin!”
Me sanomme:
”Uudessa Audi Q3 -perheessä on vaikuttava ajodynamiikka.
Sen quattro-neliveto ja tehokkaat moottorit tarjoavat enemmän
ajonautintoa niin maastossa kuin kaupungissakin.”
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10 | 11

Sisätilat

Sinä sanot:

”Ihan
paras.”
Me sanomme:
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”Uuden Audi Q3:n suuruus näkyy joka paikassa. Oli kyse sitten tilavista sisätiloista ja
mukavuudesta, kolmiulotteisesta kojelaudasta, 12,3 tuuman virtuaalisesta mittaristosta
tai uudesta 10,1 tuuman keskelle sijoitetusta MMI-kosketusnäytöstä. Sen avulla kaikkien
mukavuus- ja viihdetoimintojen käyttö sujuu entistäkin intuitiivisemmin.”
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mukavuus- ja viihdetoimintojen käyttö sujuu entistäkin intuitiivisemmin.”
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Sisätilat

Sinä sanot:

”Todella
upeaa!”
Me sanomme:
”Audi smartphone interface yhdistää älypuhelimen autoon, ja voit käyttää
tiettyjä sovelluksia suoraan MMI-näytöstä. Loistavan äänielämyksen musiikin
kuunteluun tarjoaa Bang & Olufsen Premium 3D Sound System.”

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 42.
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Sisätilat

14 | 15

Sinä sanot:

”Mitä
verkossa
tapahtuu?”
Me sanomme:
”Keskelle sijoitettu MMI-näyttö takaa tuttujen verkkopalvelujen ja
-toimintojen käyttäjäystävällisen käytön. WLAN Hotspot yhdistää
jopa 8 päätelaitetta Internetiin. Infotainmentin ansiosta aika lentää
kuin siivillä samalla, kun ennakoiva reittiohjaus vie sinut nopeasti
kohteeseen.”
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Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita.
Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.

Sisätilat

14 | 15

Sinä sanot:

”Mitä
verkossa
tapahtuu?”
Me sanomme:
”Keskelle sijoitettu MMI-näyttö takaa tuttujen verkkopalvelujen ja
-toimintojen käyttäjäystävällisen käytön. WLAN Hotspot yhdistää
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16 | 17

Mukavuus ja monipuolisuus

Sinä sanot:

”Kätevää.”
Me sanomme:
”Säädettävä takaistuin, säädettävä tavaratilan lattia, sähkötoiminen takaluukku,
joka on saatavissa eleohjauksella Advanced key systemin yhteydessä, kaksi
integroitua LED-valoa takaluukussa, USB-liitäntä ja 12 V:n pistorasia. Tässä vain
muutama esimerkki toiminnoista, jotka tekevät Audi Q3:sta erityisen soveltuvan
arkisiin askareisiin ja ihanteellisen kumppanin juuri sinun elämäntapaasi.”
(Osa mainituista varusteista on lisävarusteita.)
Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 42.
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Mukavuus ja monipuolisuus

Sinä sanot:

”Ihanaa!”
Me sanomme:
”Tavaratilan tilavuus 530–1 525 litraa ja säilytyslokero- ja tavaratilapaketti. Audi Q3:n suurista tiloista nauttivat matkatavaroiden lisäksi
myös matkustajat niin edessä kuin takana.”
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Tekniikka

Me sanomme:
”Audi Q3:n älykkäiden tekniikoiden ansiosta voit nauttia rennosta
ajamisesta: Audi pre sense eteen sekä lukuisat avustavat järjestelmät
varoittavat kuljettajaa ja voivat puuttua auton toimintaan hätätilanteessa – aina automaattiseen täysjarrutukseen saakka. Oli kyse sitten
kaistan vaihtamisesta tai ruuhkaliikenteessä ajamisesta – Audi Q3
tukee kuljettajaa insinööritaidon kaikkien sääntöjen mukaisesti.”

Huomaa, että järjestelmät tukevat kuljettajaa ajamisessa vain tiettyjen järjestelmärajoitusten puitteissa.
Vastuu ajamisesta ja riittävästä tarkkaavaisuudesta liikenteessä on aina kuljettajalla.

Sinä sanot:

”Ei lainkaan
hullumpaa.”
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Tekniikka

Sinä sanot:

”Yes!”
Me sanomme:
”Nauti intensiivisestä ajokokemuksesta, jonka sinulle tarjoaa Audi drive select
omien henkilökohtaisten mieltymystesi mukaisesti. Dynaamista tai taloudellista
ajoa tai valitse maastoajoon soveltuva uusi offroad-ajoprofiili. Tätä kaikkea
tukee progressiivinen ohjaus, joka lisää ketteryyttä ja vähentää ohjaamiseen
tarvittavaa voimaa.”
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Varustetasot ja paketit

Sinä sanot:

”Aitoa
tyyliä!”
Audi design selection -sisätilapaketti

Me sanomme:
”Varustetaso Q3 Business Advanced korostaa auton ulkoista muotoilua: huomiota herättävät kontrastiväritys Manhattan-harmaa
metalliväri sekä erottuvat somisteet. Erilaiset sisätilapaketit tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia täydentää tunnelmaa
urheilullisilla istuimilla, Alcantara-somisteilla, tyylikkäällä alumiinilla ja monilla muilla yksityiskohdilla. Ja mikä parasta,
eri varustetasot ovat vapaasti yhdistettävissä kaikkiin sisätilapaketteihin.”

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 42.
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Q3 Business Advanced, jossa kontrastiväritys Manhattan-harmaa
metalliväri ja Musta Optiikka -paketti

18˝ alumiinivanne, 5-puolainen,
koko 7-J x 18, renkaat 235/55 R 18
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Varustetasot ja paketit

Sinä sanot:

”Eikun
matkaan!”
S line -sisätilapaketti

Me sanomme:
”Q3 Business S line -malli tuo esiin Audi Q3:n urheilullisen puolen. Erottuva keula, suuret ilmanottoaukot ja dynaaminen takadiffuusori osoittavat heti ulospäin, mistä on kyse. Sisätilat eivät jää
ulkopuolen varjoon. Rei’itettyä nahkaa oleva urheilullinen ohjauspyörä, urheilulliset istuimet kangasta/
nahkaa, Alcantara-pinnat ja alumiiniset somisteet tekevät välittömästi ihastuttavan vaikutelman.”

Kynnyslistoissa valaistut alumiinilistat
S-tekstillä

19˝ alumiinivanne, 5-kaksoispuolainen ”Dynamic” (S-Design),
koko 7-J x 19, renkaat 235/50 R 19
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Varusteet | Ulkovärit

Sinä sanot:

”Kerralla
valmista!”
Me sanomme:
”Pulse-oranssi, Turbo-sininen tai jotakin muuta. Valitse ulkoväri,
joka sopii parhaiten omaan persoonallisuuteesi. Luota omaan
makuusi ja erinomaiseen laatuun. Sillä Audi Q3:a ei maalata vain
kertaalleen, vaan peräti neljästi, jotta saadaan aikaan kestävä kiilto.”

Citrus-keltainen
metalliväri

Mythos-musta
metalliväri

Turbo-sininen

Tango-punainen
metalliväri

Kosmos-sininen
metalliväri

Jäätikönvalkoinen
metalliväri

Nano-harmaa
metalliväri

Chronos-harmaa
metalliväri
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Sinä sanot:

”Kerralla
valmista!”
Me sanomme:
”Pulse-oranssi, Turbo-sininen tai jotakin muuta. Valitse ulkoväri,
joka sopii parhaiten omaan persoonallisuuteesi. Luota omaan
makuusi ja erinomaiseen laatuun. Sillä Audi Q3:a ei maalata vain
kertaalleen, vaan peräti neljästi, jotta saadaan aikaan kestävä kiilto.”

Citrus-keltainen
metalliväri

Mythos-musta
metalliväri

Turbo-sininen

Tango-punainen
metalliväri

Kosmos-sininen
metalliväri

Jäätikönvalkoinen
metalliväri

Nano-harmaa
metalliväri

Chronos-harmaa
metalliväri

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 42.
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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Varusteet | Vanteet

Sinä sanot:

”Mitä suurempi,
sen parempi!”

”Vanteet korostavat Audi Q3:n voimakasta, dynaamista ilmettä. Tyylikkäät
tai urheilullisesti muotoillut vanteet ovat saatavissa 17 tuuman koosta aina
vaikuttavaan 20 tuumaan saakka. Valitset mitkä vanteet tahansa, kaikki
edustavat korkeaa laatua. Tämän takaavat erityiset testiajot sekä tarkastukset.”

18˝ alumiinivanne, 5-puolainen
”Y”, osittain kiillotettu¹

18˝ alumiinivanne,
5-kaksoispuolainen
19˝ alumiinivanne,
5-kaksoispuolainen ”Dynamic”
(S-Design)

18˝ alumiinivanne,
5-puolainen

19˝ alumiinivanne, 5-kaksoispuolainen,
matta titaaninvärinen,
kiillotettu, Audi Sport¹, ²
20˝ alumiinivanne, 5-puolainen ”V”,
titaaninvärinen, matta,
kiillotettu, Audi Sport¹

¹ Huomioi vanteiden erityisominaisuudet talviolosuhteissa sivulla 43.

Me sanomme:

² Audi Sport GmbH:n valikoimasta.

19˝ alumiinivanne, 7-puolainen ”Rotor”,
kiiltävä antrasiitinvärinen,
kiillotettu, Audi Sport¹, ²

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 42.
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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Varusteet | Vanteet

Sinä sanot:

”Mitä suurempi,
sen parempi!”

”Vanteet korostavat Audi Q3:n voimakasta, dynaamista ilmettä. Tyylikkäät
tai urheilullisesti muotoillut vanteet ovat saatavissa 17 tuuman koosta aina
vaikuttavaan 20 tuumaan saakka. Valitset mitkä vanteet tahansa, kaikki
edustavat korkeaa laatua. Tämän takaavat erityiset testiajot sekä tarkastukset.”

18˝ alumiinivanne, 5-puolainen
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18˝ alumiinivanne,
5-kaksoispuolainen
19˝ alumiinivanne,
5-kaksoispuolainen ”Dynamic”
(S-Design)

18˝ alumiinivanne,
5-puolainen

19˝ alumiinivanne, 5-kaksoispuolainen,
matta titaaninvärinen,
kiillotettu, Audi Sport¹, ²
20˝ alumiinivanne, 5-puolainen ”V”,
titaaninvärinen, matta,
kiillotettu, Audi Sport¹

¹ Huomioi vanteiden erityisominaisuudet talviolosuhteissa sivulla 43.

Me sanomme:

² Audi Sport GmbH:n valikoimasta.

19˝ alumiinivanne, 7-puolainen ”Rotor”,
kiiltävä antrasiitinvärinen,
kiillotettu, Audi Sport¹, ²

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 42.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita.
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Varusteet | Istuinverhoilut
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Sinä sanot:

”Tuntuu
hyvältä.”

Me sanomme:
”Voit valita Audi Q3:een joko normaalit istuimet tai urheilulliset istuimet.
Saat nauttia istuinmukavuudesta istut sitten edessä tai takana. Tämän
mahdollistavat laadukkaat materiaalit ja erinomainen työn jälki – valitset
sitten millaisen istuinverhoilun hyvänsä.”

Urheilulliset istuimet

Nahka/Trend-nahkaverhoilu
helmiäisbeige
(normaalit istuimet)

Urheilulliset istuimet

Syntax-kangas/Trend-nahkaverhoilu
Pando-harmaa-teräksenharmaa;
koristesaumaompeleet kivenharmaat
(urheilulliset istuimet)

Nahka/Trend-nahkaverhoilu
design selection musta-meripihkanruskea;
koristesaumaompeleet meripihkanruskeat
(urheilulliset istuimet)

Nahka/Trend-nahkaverhoilu
S line Rotor-harmaa; koristesaumaompeleet antrasiitinharmaat
(urheilulliset istuimet)

Frequenz Alcantara/Trend-nahakverhoilu
musta; koristesaumaompeleet
kivenharmaat (urheilulliset istuimet)

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 42.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita.
Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.

Pulse-kangas/Trend-nahakverhoilu
musta-punainen;
koristesaumaompeleet kivenharmaat
(urheilulliset istuimet)

Pulse-kangas/Trend-nahkaverhoilu
musta-hopea; koristesaumaompeleet
kivenharmaat (urheilulliset istuimet)

Nahka/Trend-nahakverhoilu
S line musta; koristesaumaompeleet
kivenharmaat (urheilulliset istuimet)
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Sinä sanot:

”Tuntuu
hyvältä.”

Me sanomme:
”Voit valita Audi Q3:een joko normaalit istuimet tai urheilulliset istuimet.
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Pulse-kangas/Trend-nahakverhoilu
musta-punainen;
koristesaumaompeleet kivenharmaat
(urheilulliset istuimet)

Pulse-kangas/Trend-nahkaverhoilu
musta-hopea; koristesaumaompeleet
kivenharmaat (urheilulliset istuimet)

Nahka/Trend-nahakverhoilu
S line musta; koristesaumaompeleet
kivenharmaat (urheilulliset istuimet)
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Varusteet | Somistelistat

Sinä sanot:

”Todella
upeaa!”

Oranssi

Teräksenharmaa

Alumiini
Dimension, hopea

Alumiini, matta
harjattu tumma

Meripihkanruskea

Alumiini
Dimension, tumma

Lehmusjäljitelmä
harmaanruskea

Me sanomme:
”Yhdistä uusi Alcantara-sisätilapaketti somistelistoihin ja koristepintoihin oman
makusi mukaan. Valitse klassinen, hillitty tai maskuliinisen metallinen tyyli.”
Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 42.
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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Varusteet | Somistelistat

Sinä sanot:

”Todella
upeaa!”

Oranssi

Teräksenharmaa

Alumiini
Dimension, hopea

Alumiini, matta
harjattu tumma

Meripihkanruskea

Alumiini
Dimension, tumma

Lehmusjäljitelmä
harmaanruskea

Me sanomme:
”Yhdistä uusi Alcantara-sisätilapaketti somistelistoihin ja koristepintoihin oman
makusi mukaan. Valitse klassinen, hillitty tai maskuliinisen metallinen tyyli.”
Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 42.
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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Varusteet | Parhaat palat

Sinä sanot:

”Tästä minä
pidän!”
Me sanomme:

Bang & Olufsen -äänentoistojärjestelmä
Älykäs 3D-ääni luo intensiivisen ja autenttisen äänielämyksen.

Matrix LED -ajovalot

”Helppokäyttöistä tekniikkaa, muotoilua ja mukavuutta.
Audi Q3:n tyypilliset ominaisuudet tekevät siitä täydellisen auton jokapäiväiseen käyttöön. Tästä yksi esimerkki
on monipuolisesti säätyvä takapenkki plus, jonka avulla
saat enemmän säilytystilaa käden käänteessä.”

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 42.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita.
Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.

Audin virtuaalinen mittaristo PLUS
Täysin digitaalinen mittaristo 12,3 tuuman näytöllä näyttää monet toiminnot, palvelut ja näytöt yhdellä silmäyksellä.
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Sinä sanot:

”Tästä minä
pidän!”
Me sanomme:

Bang & Olufsen -äänentoistojärjestelmä
Älykäs 3D-ääni luo intensiivisen ja autenttisen äänielämyksen.
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Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita.
Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.

Audin virtuaalinen mittaristo PLUS
Täysin digitaalinen mittaristo 12,3 tuuman näytöllä näyttää monet toiminnot, palvelut ja näytöt yhdellä silmäyksellä.
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Audi Genuine Accessories

Sinä sanot:

”Laatuaikaa.”
Ulkopeilien kotelot tyylikästä hiilikuitua –
upea yksityiskohta.

Kumimatot – suojaavat auton lattiaa kosteudelta
ja karkealta lialta. Q3-teksti.

Tervetulo-LED – heijastaa Audi-renkaat maahan LED-valoilla.
Valinnaisesti myös quattro-teksti.

Alumiinivanne – 5-puolainen ”Serra”,
kiiltävä musta; koko 6,5 J x 17, renkaat 215/65 R 17.

Me sanomme:
”Tee Audistasi entistäkin dynaamisempi valitsemalla sopivat Audi Genuine Accessories
-lisävarusteet. Mittatarkat ratkaisut, jotka tarjoavat Audin tuttua mukavuutta. Ihastu
monipuolisiin toiminnallisiin tuotteisiin, joiden laatuun voit luottaa. Kaikki edustavat
upeaa Audin muotoilua, joka ihastuttaa joka kerta yhä uudelleen.”

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 42.
Audi Genuine Accessories -lisävarusteiden tiedot sivulla 45.

Kattokaiteiden perusteline
Suksi- ja tavaraboksi
Polkupyöräteline vetokoukkuun
Ulkopeilien kotelot hiilikuitua
Alumiinivanne, 5-puolainen ”Serra”,
mattamusta, kontrastivärinä matta
kvartsinharmaa;
koko 7 J x 19, renkaat 235/50 R 19

Lisätietoa saat
lisävarusteluettelosta ja
Audi-jälleenmyyjältä.
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Sinä sanot:

”Laatuaikaa.”
Ulkopeilien kotelot tyylikästä hiilikuitua –
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Alumiinivanne – 5-puolainen ”Serra”,
kiiltävä musta; koko 6,5 J x 17, renkaat 215/65 R 17.
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upeaa Audin muotoilua, joka ihastuttaa joka kerta yhä uudelleen.”
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Polkupyöräteline vetokoukkuun
Ulkopeilien kotelot hiilikuitua
Alumiinivanne, 5-puolainen ”Serra”,
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Lisätietoa saat
lisävarusteluettelosta ja
Audi-jälleenmyyjältä.
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Elämys Audi Q3

Sinä sanot:

”Vieläkö
lisää?”
Me sanomme:
”Elämys Audi Q3. Lisätietoa netissä, josta löydät uuden Audi Q3:n
maailman. Enemmän tietoa, enemmän yksilöllisyyttä ja enemmän
laatua. Nyt osoitteessa www.audi.fi/q3.”
Skannaa
QR-koodi
älypuhelimella
tai tabletilla.
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tai tabletilla.
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Malli

Moottorin rakenne

Tekniset tiedot

Audi Q3 35 TFSI

Audi Q3 40 TFSI quattro

Audi Q3 35 TDI

Audi Q3 40 TDI quattro

(110 kW)

(140 kW)

(110 kW)

(140 kW)

4-sylinterinen bensiinimoottori

4-sylinterinen bensiinimoottori

4-sylinterinen dieselmoottori Common

4-sylinterinen dieselmoottori Common

polttoaineen suoraruiskutuksella

polttoaineen suorasuihkutuksella

Rail -ruiskutuksella ja turboahtimella

Rail -ruiskutuksella ja turboahtimella

ja turboahtimella

ja turboahtimella

Iskutilavuus, cm³ (venttiilit/sylinteri)

1 498 (4)

1 984 (4)

1 968 (4)

1 968 (4)

Teho¹, kW / r/min

110/5 000–6 000

140/4 200–6 700

110/3 500–4 000

140/3 500–4 000

Vääntömomentti, Nm / r/min

250/1 500–3 500

320/1 500–4 200

340/1 750–3 000

400/1 750–3 250

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 edellyttämää
ajopiirturia.
⁴ Rajoitettu.

Voimansiirto
Vetotapa

Etuveto

Neliveto

Etuveto

Neliveto

Vaihteisto

7-vaihteinen S tronic

7-vaihteinen S tronic

7-vaihteinen S tronic

7-vaihteinen S tronic

Omamassa², kg

1 570

1 695

1 655

1 770

Sallittu kokonaismassa, kg

2 025/2 070

2 150/2 200

2 110/2 155

2 225/2 280

Sallittu kattokuorma/vetoaisapaino, kg

75/90

75/90

75/90

75/90

jarruton

750

750

750

750

nousu 12 %

1 800

2 100

2 000

2 200

Polttoainesäiliön tilavuus, n. l

58

60

60/AdBlue®-säiliö: 18

63/AdBlue®-säiliö: 18

Huippunopeus, km/h

207

220

207

221

Kiihtyvyys 0–100 km/h, s

9,2

7,4

9,2

8,0

Polttoaine

95-okt.⁵

95-okt.⁵

Diesel⁶

Diesel⁶

Painot/tilavuudet

Sallittu perävaunumassa³, kg

Suoritus-/kulutusarvot

Viitteiden ¹ … ⁷ selitykset tällä sivulla.

Selitykset

⁵ 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. Kulutustiedot
koskevat 95-oktaanista polttoainetta (692/2008/EY).
⁶ Lyijyttömän dieselpolttoaineen (DIN EN 590) käyttö on suositeltavaa. Ellei sitä ole saatavissa,
käytä DIN EN 590:n mukaista dieselpolttoainetta.
⁷ Ilmoitetut kulutus- ja päästöarvot on mitattu lakisääteisten mittausmenetelmien mukaan. Alkaen 1. syyskuuta
2017 tietyt uudet autot tyyppihyväksytään henkilöautoille ja kevyille hyötyajoneuvoille tarkoitetun kansainvälisesti
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 testausolosuhteiden ansiosta WLTP-menetelmän mukaisesti mitattu polttoaineenkulutus ja CO₂-päästöt ovat usein
korkeammat 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 haluttaessa 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. Lisätietoja uusien henkilöautojen virallisesta polttoaineenkulutuksesta ja CO₂-päästöistä
saa jälleenmyyjältä.
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Malli

Moottorin rakenne

Tekniset tiedot

Audi Q3 35 TFSI

Audi Q3 40 TFSI quattro

Audi Q3 35 TDI

Audi Q3 40 TDI quattro

(110 kW)

(140 kW)

(110 kW)

(140 kW)

4-sylinterinen bensiinimoottori

4-sylinterinen bensiinimoottori

4-sylinterinen dieselmoottori Common
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polttoaineen suoraruiskutuksella

polttoaineen suorasuihkutuksella

Rail -ruiskutuksella ja turboahtimella

Rail -ruiskutuksella ja turboahtimella

ja turboahtimella

ja turboahtimella

Iskutilavuus, cm³ (venttiilit/sylinteri)

1 498 (4)

1 984 (4)

1 968 (4)

1 968 (4)

Teho¹, kW / r/min

110/5 000–6 000

140/4 200–6 700

110/3 500–4 000

140/3 500–4 000

Vääntömomentti, Nm / r/min

250/1 500–3 500

320/1 500–4 200

340/1 750–3 000

400/1 750–3 250

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
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⁴ Rajoitettu.

Voimansiirto
Vetotapa

Etuveto

Neliveto

Etuveto

Neliveto

Vaihteisto

7-vaihteinen S tronic

7-vaihteinen S tronic

7-vaihteinen S tronic

7-vaihteinen S tronic
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1 655

1 770
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2 025/2 070
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2 225/2 280
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75/90

75/90

75/90

75/90
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750

750

750

nousu 12 %
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2 200
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58
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63/AdBlue®-säiliö: 18

Huippunopeus, km/h
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220

207

221
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7,4

9,2

8,0
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95-okt.⁵

95-okt.⁵

Diesel⁶

Diesel⁶

Painot/tilavuudet

Sallittu perävaunumassa³, kg

Suoritus-/kulutusarvot

Viitteiden ¹ … ⁷ selitykset tällä sivulla.

Selitykset

⁵ 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. Kulutustiedot
koskevat 95-oktaanista polttoainetta (692/2008/EY).
⁶ Lyijyttömän dieselpolttoaineen (DIN EN 590) käyttö on suositeltavaa. Ellei sitä ole saatavissa,
käytä DIN EN 590:n mukaista dieselpolttoainetta.
⁷ Ilmoitetut kulutus- ja päästöarvot on mitattu lakisääteisten mittausmenetelmien mukaan. Alkaen 1. syyskuuta
2017 tietyt uudet autot tyyppihyväksytään henkilöautoille ja kevyille hyötyajoneuvoille tarkoitetun kansainvälisesti
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 testausolosuhteiden ansiosta WLTP-menetelmän mukaisesti mitattu polttoaineenkulutus ja CO₂-päästöt ovat usein
korkeammat 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 haluttaessa 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. Lisätietoja uusien henkilöautojen virallisesta polttoaineenkulutuksesta ja CO₂-päästöistä
saa jälleenmyyjältä.
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Tekniset tiedot

Taulukossa on ilmoitettu Audi Q3:n eri rengaskoolle polttoaineen taloudellisuusluokka, märän kelin luokka ja
ulkoisen rengasmelun luokka.
Rengaskoko

Tiedot millimetreinä

Audi Q3

Rengasparametrien luokitus

Polttoaineen

Märän kelin

Ulkoisen rengasmelun

taloudellisuus-

luokka

luokitus

Tietoja Audi connect Infotainment -palvelusta
Audi connectin tukemien palvelujen käyttö on mahdollista vain navigointijärjestelmän yhteydessä. Audi connect -palvelut toimittaa AUDI AG. Datayhteyden muodostamiseen tarvitaan asiakkaan oma SIM-kortti, joka asetetaan
korttipaikkaan. Lisävarusteena saatavan Audi phone boxin yhteydessä integroidun autopuhelintoiminnon käyttö edellyttää monissa malleissa Bluetoothyhteensopivaa matkapuhelinta, jossa on remote SIM Access Profile (rSAP).
Kun ulkoinen SIM-kortti asetetaan korttipaikkaan tai yhdistetään rSAPprofiilin kautta, kaikki datayhteydet, mukaan lukien Audi connect -palvelut
ja WLAN Hotspot, muodostetaan tämän ulkoisen SIM-kortin kautta. Syntyvät kustannukset määräytyvät tällöin vain ulkoisen SIM-kortin mukaan. Audi
connectin tukemien palvelujen käytettävyys on maakohtaista. Audi connect
-palvelut ovat käytettävissä vähintään vuoden ajan auton toimituspäivästä
lukien. 24 kuukauden kuluttua auton käyttöönotosta Audi connect -palvelujen käyttöoikeus jatkuu maksutta yhden 12 kuukauden jakson ajan. Jos et
halua ottaa käyttöön käyttöoikeuden jatkoa, ilmoita siitä meille kirjallisesti
osoitteeseen:

Mittaukset suoritettu auton ollessa tyhjä.
Tavaratilan tilavuus² 530/1 525 l (toinen arvo: takaselkänoja käännettynä ja kuormaus tavaratilan yläreunaan asti).
Kääntöympyrä n. 11,8 m.
* Kattoantenni lisää auton korkeutta 31 mm. ** Suurin pääntila. *** Suurin kyynärpäätila. **** Suurin hartiatila.

A

68–71

235/55 R 18

B

A

69–71

235/50 R 19

C

B

71

255/45 R 19

E

A

73

255/40 R 20

C

A

72

748

B–A

976

215/65 R 17

105

Kesärenkaat

4 **

luokka

Tietyn renkaan tilaaminen ei ole mahdollista. Tiedustele maakohtaisia rengasvaihtoehtoja Audi-jälleenmyyjältä.
2680
4484

896

908

AUDI AG
Kundenbetreuung Deutschland
85045 Ingolstadt
Sähköposti: kundenbetreuung@audi.de
Puh.: +49 800 28347378423

Tärkeä ohje
Vanteiden erityisominaisuudet: Kokonaan tai osittain kiillotettuja alumiinivanteita ei ole hyvä käyttää talviolosuhteissa. Näiden vanteiden pinnassa ei ole valmistuksesta johtuen riittävää korroosiosuojaa, joten tiesuola tai vastaava
saattaa vaurioittaa vanteita pysyvästi.

Audi Q3 edition one on saatavissa myös ulkovärinä Chronos-harmaa metalliväri sisältäen myös urheilulliset istuimet
värinä Pando-harmaa sekä sisätilojen elementit kuunhopeaa Alcantaraa.

1584
1849

1006

1468****
1400***

Lisätietoja Audi connect -palvelujen tilauksen jatkamisesta Audi-jälleenmyyjältä. Audi connect mahdollistaa automallin mukaan pääsyn Googlen palveluihin 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.

965

1129

1576
2024

¹ Huomioi vanteiden erityisominaisuudet tällä sivulla.
² Tekniset tiedot koskevat perusmallia ilman maakohtaisia asetuksia ja valittuja lisävarusteita.
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Audi Q3 edition one (esimerkki esitteessä kuvatun Audi Q3:n varusteista, sivut 2–39):
– Ulkoväri Puls-oranssi
– S line ja kontrastivärinä Manhattan-harmaa metalliväri
– Musta Optiikka -paketti sekä Audi-renkaat ja teksti kiiltävänä mustana, Audi exclusive
– 20˝ alumiinivanne, 5-puolainen ”V”, titaaninvärinen, matta, kiillotettu, Audi Sport¹
– Matrix LED -ajovalot sis. LED-takavalot ja dynaamiset vilkut
– Sisätilojen design selection -paketti
– Kattoverhoilu mustaa kangasta
– Urheilullinen nahkapäällysteinen 3-puolainen monitoimiohjauspyörä plus, alaosa tasainen
– Urheilulliset etuistuimet
– Nahka/mono.pur 550 -yhdistelmä design selection musta-teräksenharmaa ja oranssiset koristesaumaompeleet
– Sisätilojen elementit oranssia Alcantaraa
– Avainkotelo

1616*

1508****
1440***

1718

Vastuuvapauslauseke koskien Audi connect Safety & Service -palveluita
Palvelut tarjotaan autoon kiinteästi asennetun SIM-kortin kautta. Puhe- ja
datayhteyden kustannukset sisältyvät Audi connect -palvelujen hintaan.
Audin tarjoamat palvelut ovat käytettävissä vain Audin valitseman matkapuhelinoperaattorin matkapuhelinverkon alueella. Audi connect -palvelut sisältäen hätäpuhelun, online-tiepalvelupuhelun ja Audin online huoltoajankohdan
määrittämisen ovat käytettävissä kymmenen vuoden ajan auton luovutuksesta
seuraavissa maissa: Belgia, Bulgaria, Espanja, Gibraltar, Hollanti, Irlanti,
Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Liechtenstein, Liettua, Malta, Monaco,
Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi, Unkari.
Lisätietoa käyttöajasta muissa Euroopan maissa sekä erikoisvarusteiden
käytettävyydestä saa Audi-jälleenmyyjältä.
Vastuuvapauslauseke koskien Audi connect Safety & Service -palveluita
sekä Audi connect Infotainment -palveluita
Palveluissa saattaa esiintyä häiriöitä, jotka johtuvat ylivoimaisen esteen
aiheuttamasta Force majeure -tilanteesta tai viranomaisten määräyksestä
tai teknisestä tai muusta toimenpiteestä, joka johtaa AUDI AG:n, muiden
toimittajien tai verkko-operaattorin laitteistojen määräystenmukaiseen
operaatioon (esim. huoltoon, korjaukseen, järjestelmäkohtaiseen ohjelmistopäivitykseen, laajennuksiin).
AUDI AG pyrkii kaikin keinoin varmistamaan, että tällaiset häiriöt korjataan
tai pyritään korjaamaan viipymättä.
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.
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AUDI AG
Auto-Union-Straße 1
85045 Ingolstadt
www.audi.fi
Tilanne: marraskuu 2018
Painettu Saksassa
833/11W0.39.71

Esitteessä voi olla kuvattuna malleja, varusteita ja palveluja, jotka eivät sisälly kaikkien maiden
tuontiohjelmaan. Kuvien autoissa saattaa lisäksi olla varusteita, jotka eivät sisälly niihin vakiona.
Mallistoa, autojen ulkonäköä, suorituskykyä, mittoja, painoja, polttoaineenkulutusta jne. koskevat
tiedot perustuvat julkaisuhetken 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.

