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04 | 05 INTRODUCING / Audi Q3 Sportback

Mitä  
suur- 
kaupunki 
tarkoittaa 
sinulle?
Urban / 
whatever 
that means.

Johdanto / Kaupungin öinen siluetti. 
Ensimmäiset auringonsäteet kattojen  
yllä. Aamukahvi näköalasta nauttien. 
Maan paras baari. Ajo pitkää siltaa pitkin 
töihin. Sataman kautta takaisin. Urheilua 
klo 13.30. Klubille klo 16.00. Curryn 
tuoksu. Bassot kaiuttimesta. Bachia kon-
serttisalissa. Mahtava DJ soittaa ulkona. 
Teatteri. Tanssia. 50 kansallisuutta. 
50 000 ravintolaa. Kaupungin öisellä val-
tatiellä. Energiaa. Elämisen nautintoa.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 18.
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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Villi /  
ja vapaa.

Ulkovärit

Chronos-harmaa, metalliväri

Ulkoväri: Hopea, metalliväri

URBAN / 
whatever that means. 
Villi. Värikäs. Meluisa. Jännittävä. Suur-
kaupungilla on monia eri puolia eikä se 
ole milloinkaan paikallaan. Kuten ei 
myöskään Audi Q3 Sportback. Ulospäin-
suuntautunut muotoilu mukautuu itse-
varmasti kaikenlaisiin vaatimuksiin.  
Legendaaristen Audin ralliautojen hen-
gessä tässä urheilullisen edistyksellisesti 
muotoillussa coupémaisessa katumaas-
turissa yhdistyvät ajonautinto ja joka-
päiväisen ajon käytännöllisyys. Tarkoitti 
suurkaupungin elämä sinulle mitä ta-
hansa, uusi Q3 Sportback on valmiina 
kaikkeen.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 18. 
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita.  

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

Tango-punainen, metalliväri

Turbo-sininen
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Yö / 
vuoro-  
kauden  
valoisin  
aika. 

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 18.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita.  
Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.

Matrix LED / Ne muuttavat yön  
päiväksi: lisävarusteena saatavat  
Matrix LED -ajovalot saavat uuden  
Audi Q3 Sportbackin suorastaan  
puhkumaan intoa – vaikka muut jo sam-
muttelevat valojaan. Uuden kahdeksan-
kulmaisen jäähdyttimensäleikön ja dy-
naamisten ilmanottoaukkojen ansiosta 
tämän seikkailuhenkisen kaverin keula 
tarjoaa vain yhden vaihtoehdon: eteenpäin.
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Ulospäin / 
sisältä käsin.

Verkossa / 
todelliseen maailmaan. 

Liitettävyys / Digitaalinen ohjaamo 
tarjoaa uusia yhteyksiä – tielle, kaupun-
kiin ja koko maailmaan. Q3 Sportbackissä 
on käytössä uusin Infotainment-sukupol-
vi. Vakiovarustukseen sisältyy 10,25 tuu-
man digitaalinen mittaristo. Lisävarus-
teena voit valita vaikuttavan 12,3 tuuman 
Audin virtuaalisen mittariston plus upei-
ne animaatioineen. Voit täydentää 
Q3 Sportbackin ohjaamoa valinnaisesti 
joko 8,8 tai 10,1 tuuman MMI touch 
-kosketusnäytöllä. Lukuisten liitäntöjen 
ansiosta voit yhdistää yhteensopivat 
 mobiililaitteesi kätevästi autoon. Muka-
vuutta puhelimen käyttöön tuo Audi 
phone box – ja Audi connect -palveluiden¹ 
avulla voit käyttää monia digitaalisia 
ominaisuuksia kätevästi ja intuitiivisesti.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 18. 
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita.  
Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.

¹ Lisätietoa oikeudellisista tiedoista ja käyttövinkeistä saa sivulta 19.

Sisätilat / Mukauta uuden Audi 
Q3 Sportbackin sisätilat oman henkilö-
kohtaisen tyylisi mukaan. Lisävarusteena 
saatavan sisätilojen design selection  
-paketin tai S line -paketin avulla voit  
muokata omasta Q3 Sportbackistasi  
yksilöllisen omien toiveidesi mukaan. 
Esimerkiksi sisätilojen laadukkaat ele-
mentit ovat Alcantaraa, ja ne ovat saata-
vissa useissa eri väreissä sekä ainutlaa-
tuisesti vain tähän malliin kuunhopeana. 
Runsas valikoima erilaisia koristeita ko-
rostaa uuden Q3 Sportbackin monipuoli-
suutta. Oikeasta tunnelmasta tilanteen 
mukaan huolehtii laajennettu LED- 
sisävalopaketti hohtaen 30 eri värissä.  
Samaan aikaan B&O Premium Sound 
System tuottaa täydellisen urbaanin  
sykkeen vaikuttavalla 3D-efektillä.
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Kuvastaa / 
vain  
sinua,  
ei muita. 

Koristesaumaompeleiden värinä Audi Sport punainen¹: koriste-
saumaompeleiden värinä karmesiininpunainen istuimissa,  
ovisomisteissa, keskikyynärnojassa, ohjauspyörässä, vaihteen-
valitsimen suojuksessa ja matoissa.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 18.
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. Katso muita ulkovärejä osoitteesta www.audi.fi.

Audi exclusive¹ / Esivaikutelman voi 
tehdä vain kerran. Käytä tilaisuus hyväk-
sesi ja valitse yksilölliseksi ulkoväriksi 
Audi exclusive¹ -valikoimasta ainutlaa-
tuinen Catalunya-punainen metalliväri. 
Sisätiloissa dynaamista ilmettä tuovat 
koristesaumaompeleet värinään Audi 
Sport punainen¹. Vedät varmasti katseita 
puoleesi.
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Seuraa / 
vain  
itseäsi. 

Suksi- ja tavaraboksi – saatavissa briljantinmustana ja platinanharmaana briljantinmustin sivukehyksin. Saatavissa koot 300 l, 360 l ja 405 l. 
Perusteline – soveltuu erilaisille kattorakenteille, kuten polkupyörä-/kajakkitelineelle tai tavaraboksille. Helppo asentaa. Suojattu varkaudelta lukolla.

Alumiinivanteet talvirenkaille, 5-puolainen ”Secare” – antaa 
autolle dynaamisen ilmeen; mattamusta ja kontrastivärinä 
kvartsinharmaa, koko 7 J x 19, renkaat 235/50 R 19. 

Tavaratilan pohjakaukalo: mitoiltaan tarkasti sopiva tavara-
tilan suojakaukalo, joka on pestävä ja kestävä. Reunus suojaa 
tavaratilan lattiaa valuvilta nesteiltä ja lialta.

Polkupyörät ja sähköpolkupyörät voi kuljettaa turvallisesti vetokoukkuun kiinnitettävässä polkupyörätelineessä:  
teline on alas taitettava ja lukittava; tarkoitettu kahdelle pyörälle; lisävarusteena saatavissa myös kolmelle pyörälle sopiva teline.  
Suurin sallittu kuorma 60 kg.

Audi Genuine Accessories / Saat 
Audi Q3 Sportbackista parhaat puolet 
esiin valitsemalla Audin alkuperäisiä lisä-
varusteita. Koe itse upeat ratkaisut, jotka 
tuovat autoosi lisää tilaa, jotta sinä voit 
valloittaa koko kaupungin ja sen ympä-
ristön. Vakiovarustukseen kuuluvat siir-
rettävä, kallistettava ja alas taitettava 
takapenkki sekä runsas tavaratila, jotka 
tarjoavat muhkeasti tilaa seuraavaa seik-
kailua varten. Puutarhanhoitoa 30. ker-
roksessa, laskettelua sisärinteessä, 
 naamiaiskulkue Chinatowin halki: Audi 
Genuine Accessories tarjoaa kokemuksia 
ilman rajoja. Myös kun ilmat kylmenevät: 
talvirenkaiden alumiinivanteet saavat 
Audi Q3 Sportbackin näyttämään hyvältä 
myös pakkasessa. Seuraa vain itseäsi – 
niin kaupungissa kuin sen ulkopuolella.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 18. 
Audi Genuine Accessories -lisävarusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia varusteita AUDI AG:n valikoimasta. 
Katso Audi Genuine Accessories -lisävarusteiden, renkaiden teknisten ominaisuuksien ja vanteiden ominaisuudet sivulta 18.
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Kesä / 
voi kestää  
365 päivää. 

Näe / 
ja tule 
nähdyksi.

Performance / Legendaarinen jatku-
vatoiminen quattro-neliveto jakaa uuden 
Audi Q3 Sportbackin voiman muuntuvas-
ti kaikille neljälle pyörälle. Se taas tuo 
pitoa ja ajamisen hauskuutta lähes kai-
kille alustoille. Samanaikaisesti vakiova-
rustukseen kuuluva progressiivinen ohja-
us yhdessä urheilullisen alustan kanssa 
tuovat ajamiseen lisää dynaamisuutta, 
erityisesti kaarreajossa. Audi drive selec-
tin avulla kuljettaja voi itse valita, miten 
urheilullisesti, mukavasti tai taloudelli-
sesti autolla ajetaan – tämä kaikki pelkällä 
napin painalluksella.

Kuljettajaa avustavat järjestelmät / 
Uusi Q3 Sportback pitää sinut aina hyvällä tuu-
lella. Monet lisävarusteena saatavat kuljettajaa 
avustavat järjestelmät¹ tuovat lisää mukavuut-
ta seikkailuun suurkaupungin kaduilla. Tällaisia 
järjestelmiä ovat muun muassa mukautuva 
ajoavustin, joka on toiminnassa nopeudessa 
0–200 km/h. Se yhdistää mukautuvan vakiono-
peussäätimen kaista-avustimiin, kuten kais-
tanvaihtovaroittimeen ja takaosan poikittaislii-
kenteen varoittimeen. Ympäristökameroiden 
avustuksella näkymä on 360° auton ympäri. 
Hätätilanneavustin auttaa vaaratilanteissa.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 18.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita.  

Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
¹  Huomaa, että järjestelmät tukevat kuljettajaa ajamisessa vain tiettyjen järjestelmärajoitusten puitteissa.  

Vastuu ajamisesta ja riittävästä tarkkaavaisuudesta liikenteessä on aina kuljettajalla.
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Tekniset tiedot koskevat perusmallia ilman maakohtaisia asetuksia ja valittuja lisävarusteita.
⁵ Täyden hyödyn saaminen edellyttää LTE-datayhteyttä. Tiedot saatavuudesta ja LTE-tekniikan tuesta saat Audi-jälleenmyyjältä.  
⁶ Tiedot yhteensopivista matkapuhelimista saat Audi-jälleenmyyjältä tai Internet-osoitteesta www.audi.com/bluetooth.

Rengasparametrien luokitus
Taulukossa on ilmoitettu Audi Q3 Sportback -mallien eri rengaskoolle polttoaineen taloudellisuusluokka, märän 
kelin luokka ja ulkoisen rengasmelun luokka.

Rengaskoko 
 

Polttoaineen 
taloudellisuus-

luokka

Märän kelin 
luokka 

Ulkoisen rengasmelun 
luokitus 

Kesärenkaat 215/65 R 17 A–B A 68–71

235/55 R 18 B A–B 67–71 –

235/50 R 19 C A–B 71

255/45 R 19 C A 73

255/40 R 20 C A 72

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

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

Tietoja 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.

Esitteessä kuvatun Audi Q3 Sportbackin varusteet (s. 1–11, 16–20):  
Edition one, hopea 
Ulkopuoli: S line -paketti, S line -ulkotilapaketin puskurien kontrastivärinä Manhattan-harmaa, alumiinivanne 
5-kaksoispuolainen ”Rotor”, mattamusta, kiillotettu, Audi Sport², ³, ⁴, koko 8,5 J x 20, renkaat 255/40 R 20², Matrix 
LED -ajovalot tummennetut, ajovalonpesimet, LED-takavalot dynaamisella vilkulla, Musta Optiikka -paketti, ulko-
peilien kotelot mustat, Audi-renkaat ja tekstit kiiltävän mustat Audi exclusive⁴, koristeteippinä Audi-renkaat sivulla 
platinanharmaana 
Sisätilat: sisätilojen design selection -paketti, kattoverhoilu mustaa kangasta, urheilullinen nahkaverhoiltu 3-puo-
lianen monitoimiohjauspyörä plus, alaosa tasainen, urheilulliset etuistuimet, nahka/keinonahka mono.pur 550 
-yhdistelmä, sisätilojen design selection -paketti teräksenharmaa/kuunhopea, keskikyynärnoja edessä, sisätilojen 
koristeet kuunhopeaa Alcantaraa, kehykset, koristelistat mustaa pianolakkaa Audi exclusive⁴, laajennettu LED- 
sisävalopaketti (säädettävä monivärinen), alumiininvärinen

Esitteessä kuvatun Audi Q3 Sportbackin varusteet (sivut 12–13):  
Ulkopuoli: S line -paketti, yksilöllinen Audi exclusive -ulkoväri Catalunya-punainen metalliväri⁴, alumiinivanne 
5-kaksoispuolainen ”Rotor”, mattamusta, kiillotettu², ³, ⁴, koko 8,5 J x 20, renkaat 255/40 R 20² 
Sisätilat: S line -paketti, punaiset koristesaumaompeleet Audi Sport⁴, koristelistat tummaa alumiinia Dimension

Tietoja koskien Audi connect Navigation & Infotainment -palveluja käytettäessä asiakkaan omaa SIM-korttia  
Datayhteyden muodostamiseen käytetään asiakkaan omaa ulkoista SIM-korttia, joka asetetaan korttipaikkaan. Li-
säksi tarvitaan automallin mukaan SIM-kortti, jossa on dataoptio ja LTE-optio LTE-tekniikkaa⁵ varten – autopuheli-
men yhteydessä SIM-kortti, jossa on puhelin- ja dataoptio tai Bluetooth-yhteensopiva älypuhelin ja Remote SIM 
Access Profile (rSAP)⁶. Palvelut ovat käytettävissä vain erikseen solmitun matkapuhelinsopimuksen kautta ja vain 
matkapuhelinverkon ulottuvilla. Datapakettien vastaanottaminen Internetistä saattaa aiheuttaa kulloistenkin 
matkapuhelinpalvelujen hinnoittelun mukaan ja erityisesti ulkomailla tapahtuvassa käytössä lisäkustannuksia: 
suurten datamäärien vuoksi on ehdottomasti suositeltavaa käyttää kiinteään hinnoitteluun perustuvaa liittymää!

Audi connect Navigointi & Infotainment -palvelujen käytettävyys on maakohtaista. Audi connect -palvelut ovat 
käytettävissä vähintään vuoden ajan auton toimituspäivästä lukien. Jos Audi connect -palvelut perustuvat kolman-
nen osapuolen tuottamiin palveluihin, jatkuvaa käytettävyyttä ei voida taata, sillä se on kolmannen osapuolen vas-
tuulla. 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 osoit-
teeseen:

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

Lisätietoja Audi connect -palvelujen tilauksen jatkamisesta Audi-jälleenmyyjältä. Audi connect mahdollistaa auto-
mallin mukaan pääsyn Googleen, Twitteriin ja Amazon Alexaan. Jatkuvaa käyttöä ei voida taata, vaan se määräytyy 
Googlen, Twitterin ja Amazon Alexan toiminnan mukaan. Lisätietoja Audi connectista saa osoitteesta www.audi.
com/connect ja Audi-jälleenmyyjältä; tietoa maksun muodostumisesta saa omalta matkapuhelinoperaattorilta.

Tietoja koskien Audi connect Navigation & Infotainment -palveluja käytettäessä kiinteästi autoon asennettua 
SIM-korttia
Audi connectin tukemien palvelujen käyttö on mahdollista vain lisävarusteena saatavan navigointijärjestelmän yh-
teydessä. Audi connect -palvelut toimittaa AUDI AG/Importeure. Audi connect -palvelujen edellyttämä datayhteys 
muodostetaan autoon kiinteästi asennetun SIM-kortin avulla matkapuhelinoperaattorin toimesta. Datayhteyden 
kustannukset sisältyvät Audi connect -palvelujen hintaan. Tästä poikkeuksena on WLAN Hotspotin datayhteys, 
Online Radio -palvelun käyttö, hybridiradio, Audio Streaming -palvelu Amazon Alexan kautta sekä Online Media 
Streaming -palvelu sekä muut Audi Smartphone -sovelluksen kautta tarjottavat palvelut. WLAN Hotspotin datayh-
teys, Online Radio -palvelun käyttö, hybridiradio, Audio Streaming Amazon Alexan kautta sekä Online Media Strea-
ming -palvelu ja muiden Audi Smartphone -sovelluksen kautta tarjottavien palvelujen datayhteys on toteutettu au-
toon kiinteästi asennetun SIM-kortin ja Audin palveluntarjoajan edullisen datatariffin avulla. Lisätietoja tariffeista 
ja yhteyden tilaamisesta saa osoitteesta my.audi.com/myaudi. 

Datayhteyden muodostamiseen voi vaihtoehtoisesti käyttää asiakkaan omaa ulkoista SIM-korttia, joka asetetaan 
korttipaikkaan. Audi phone boxin yhteydessä integroidun autopuhelintoiminnon käyttö edellyttää Bluetooth- 

yhteensopivaa matkapuhelinta, jossa on remote SIM Access Profile (rSAP)⁶. Kun ulkoinen SIM-kortti asetetaan 
korttipaikkaan tai yhdistetään rSAP-profiilin 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 connect Navigointi & Infotainment -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: 

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

Lisätietoja Audi connect -palvelujen tilauksen jatkamisesta Audi-jälleenmyyjältä. Audi connect mahdollistaa  
automallin mukaan pääsyn Googleen, Twitteriin ja Amazon Alexaan. Jatkuvaa käyttöä ei voida taata, vaan se 
määräytyy Googlen, Twitterin ja Amazon Alexan toiminnan mukaan. Lisätietoja Audi connectista saa osoitteesta 
www.audi.com/connect ja Audi-jälleenmyyjältä; tietoa maksun muodostumisesta saa omalta matkapuhelinope-
raattorilta.

Tietoja koskien lakiin perustuvaa hätäpuhelua, Audi connect Emergency & Service -palvelua ja Audi connect 
Remote & Control -palvelua 
Lakisääteisen hätäpuhelupalvelun sekä Audi connect Emergency & Service -paketin ja Audi connect Remote & 
Control -paketin palveluiden hankinta tapahtuu autoon asennetun SIM-kortin kautta. Auton puhe- ja datayhteyden 
kustannukset sisältyvät palveluiden hintaan. Audin tarjoamat palvelut ovat käytettävissä vain Audin valitseman 
matkapuhelinoperaattorin matkapuhelinverkon alueella. 

Audi connect Emergency & Service -paketin palvelut ovat käytettävissä kymmenen vuoden ajan auton toimituspäi-
västä lukien.

Audi connect Remote & Control -paketin palvelut ovat käytettävissä kolmen vuoden ajan auton toimituspäivästä 
lukien. Voimassaoloaikaa voidaan jatkaa maksusta. 

Lakisääteinen hätäpuhelupalvelu on käytössä ilman käyttöajan rajoitusta auton toimituspäivästä lähtien. Se täyttää 
yleiseurooppalaisen hätäpuhelujärjestelmän (eCall) lakisääteiset vaatimukset.

Muita ohjeita: 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.

Selitykset
¹  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). Kysees-
sä 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 kor-
keammat 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 tyyppihyväksyt-
ty WLTP-testausmenetelmän mukaan, NEDC-arvot määritetään WLTP-arvojen perusteella. WLTP-arvot voidaan 
haluttaessa ilmoittaa vapaaehtoisesti siihen saakka, kunnes niiden ilmoitusvelvollisuus astuu voimaan. NEDC-ar-
vot eivät koske yksittäisiä autoja vaan on tarkoitettu eri autotyyppien väliseen vertailuun.  

Lisävarusteet ja  (muut osat, renkaat jne.) saattavat muuttaa oleellisia parametreja, kuten painoa, vierintävastusta 
ja aerodynamiikkaa, ja vaikuttaa näin sää- ja liikenneolosuhteiden ja yksilöllisen ajotavan myötä myös polttoai-
neenkulutukseen, virrankulutukseen ja CO₂-päästöihin sekä auton tehoarvoihin.

²  Katso renkaiden teknisten ominaisuuksien ja vanteiden ominaisuudet sivulta 18.

³ Sisältää mustat lokasuojien levikkeet ja takaspoilerin.

⁴ Audi Sport GmbH:n valikoimasta. 
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Tekniset tiedot koskevat perusmallia ilman maakohtaisia asetuksia ja valittuja lisävarusteita.
⁵ Täyden hyödyn saaminen edellyttää LTE-datayhteyttä. Tiedot saatavuudesta ja LTE-tekniikan tuesta saat Audi-jälleenmyyjältä.  
⁶ Tiedot yhteensopivista matkapuhelimista saat Audi-jälleenmyyjältä tai Internet-osoitteesta www.audi.com/bluetooth.

Rengasparametrien luokitus
Taulukossa on ilmoitettu Audi Q3 Sportback -mallien eri rengaskoolle polttoaineen taloudellisuusluokka, märän 
kelin luokka ja ulkoisen rengasmelun luokka.

Rengaskoko 
 

Polttoaineen 
taloudellisuus-

luokka

Märän kelin 
luokka 

Ulkoisen rengasmelun 
luokitus 

Kesärenkaat 215/65 R 17 A–B A 68–71

235/55 R 18 B A–B 67–71 –

235/50 R 19 C A–B 71

255/45 R 19 C A 73

255/40 R 20 C A 72

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

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

Tietoja 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.

Esitteessä kuvatun Audi Q3 Sportbackin varusteet (s. 1–11, 16–20):  
Edition one, hopea 
Ulkopuoli: S line -paketti, S line -ulkotilapaketin puskurien kontrastivärinä Manhattan-harmaa, alumiinivanne 
5-kaksoispuolainen ”Rotor”, mattamusta, kiillotettu, Audi Sport², ³, ⁴, koko 8,5 J x 20, renkaat 255/40 R 20², Matrix 
LED -ajovalot tummennetut, ajovalonpesimet, LED-takavalot dynaamisella vilkulla, Musta Optiikka -paketti, ulko-
peilien kotelot mustat, Audi-renkaat ja tekstit kiiltävän mustat Audi exclusive⁴, koristeteippinä Audi-renkaat sivulla 
platinanharmaana 
Sisätilat: sisätilojen design selection -paketti, kattoverhoilu mustaa kangasta, urheilullinen nahkaverhoiltu 3-puo-
lianen monitoimiohjauspyörä plus, alaosa tasainen, urheilulliset etuistuimet, nahka/keinonahka mono.pur 550 
-yhdistelmä, sisätilojen design selection -paketti teräksenharmaa/kuunhopea, keskikyynärnoja edessä, sisätilojen 
koristeet kuunhopeaa Alcantaraa, kehykset, koristelistat mustaa pianolakkaa Audi exclusive⁴, laajennettu LED- 
sisävalopaketti (säädettävä monivärinen), alumiininvärinen

Esitteessä kuvatun Audi Q3 Sportbackin varusteet (sivut 12–13):  
Ulkopuoli: S line -paketti, yksilöllinen Audi exclusive -ulkoväri Catalunya-punainen metalliväri⁴, alumiinivanne 
5-kaksoispuolainen ”Rotor”, mattamusta, kiillotettu², ³, ⁴, koko 8,5 J x 20, renkaat 255/40 R 20² 
Sisätilat: S line -paketti, punaiset koristesaumaompeleet Audi Sport⁴, koristelistat tummaa alumiinia Dimension

Tietoja koskien Audi connect Navigation & Infotainment -palveluja käytettäessä asiakkaan omaa SIM-korttia  
Datayhteyden muodostamiseen käytetään asiakkaan omaa ulkoista SIM-korttia, joka asetetaan korttipaikkaan. Li-
säksi tarvitaan automallin mukaan SIM-kortti, jossa on dataoptio ja LTE-optio LTE-tekniikkaa⁵ varten – autopuheli-
men yhteydessä SIM-kortti, jossa on puhelin- ja dataoptio tai Bluetooth-yhteensopiva älypuhelin ja Remote SIM 
Access Profile (rSAP)⁶. Palvelut ovat käytettävissä vain erikseen solmitun matkapuhelinsopimuksen kautta ja vain 
matkapuhelinverkon ulottuvilla. Datapakettien vastaanottaminen Internetistä saattaa aiheuttaa kulloistenkin 
matkapuhelinpalvelujen hinnoittelun mukaan ja erityisesti ulkomailla tapahtuvassa käytössä lisäkustannuksia: 
suurten datamäärien vuoksi on ehdottomasti suositeltavaa käyttää kiinteään hinnoitteluun perustuvaa liittymää!

Audi connect Navigointi & Infotainment -palvelujen käytettävyys on maakohtaista. Audi connect -palvelut ovat 
käytettävissä vähintään vuoden ajan auton toimituspäivästä lukien. Jos Audi connect -palvelut perustuvat kolman-
nen osapuolen tuottamiin palveluihin, jatkuvaa käytettävyyttä ei voida taata, sillä se on kolmannen osapuolen vas-
tuulla. 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 osoit-
teeseen:

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

Lisätietoja Audi connect -palvelujen tilauksen jatkamisesta Audi-jälleenmyyjältä. Audi connect mahdollistaa auto-
mallin mukaan pääsyn Googleen, Twitteriin ja Amazon Alexaan. Jatkuvaa käyttöä ei voida taata, vaan se määräytyy 
Googlen, Twitterin ja Amazon Alexan toiminnan mukaan. Lisätietoja Audi connectista saa osoitteesta www.audi.
com/connect ja Audi-jälleenmyyjältä; tietoa maksun muodostumisesta saa omalta matkapuhelinoperaattorilta.

Tietoja koskien Audi connect Navigation & Infotainment -palveluja käytettäessä kiinteästi autoon asennettua 
SIM-korttia
Audi connectin tukemien palvelujen käyttö on mahdollista vain lisävarusteena saatavan navigointijärjestelmän yh-
teydessä. Audi connect -palvelut toimittaa AUDI AG/Importeure. Audi connect -palvelujen edellyttämä datayhteys 
muodostetaan autoon kiinteästi asennetun SIM-kortin avulla matkapuhelinoperaattorin toimesta. Datayhteyden 
kustannukset sisältyvät Audi connect -palvelujen hintaan. Tästä poikkeuksena on WLAN Hotspotin datayhteys, 
Online Radio -palvelun käyttö, hybridiradio, Audio Streaming -palvelu Amazon Alexan kautta sekä Online Media 
Streaming -palvelu sekä muut Audi Smartphone -sovelluksen kautta tarjottavat palvelut. WLAN Hotspotin datayh-
teys, Online Radio -palvelun käyttö, hybridiradio, Audio Streaming Amazon Alexan kautta sekä Online Media Strea-
ming -palvelu ja muiden Audi Smartphone -sovelluksen kautta tarjottavien palvelujen datayhteys on toteutettu au-
toon kiinteästi asennetun SIM-kortin ja Audin palveluntarjoajan edullisen datatariffin avulla. Lisätietoja tariffeista 
ja yhteyden tilaamisesta saa osoitteesta my.audi.com/myaudi. 

Datayhteyden muodostamiseen voi vaihtoehtoisesti käyttää asiakkaan omaa ulkoista SIM-korttia, joka asetetaan 
korttipaikkaan. Audi phone boxin yhteydessä integroidun autopuhelintoiminnon käyttö edellyttää Bluetooth- 

yhteensopivaa matkapuhelinta, jossa on remote SIM Access Profile (rSAP)⁶. Kun ulkoinen SIM-kortti asetetaan 
korttipaikkaan tai yhdistetään rSAP-profiilin 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 connect Navigointi & Infotainment -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: 

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

Lisätietoja Audi connect -palvelujen tilauksen jatkamisesta Audi-jälleenmyyjältä. Audi connect mahdollistaa  
automallin mukaan pääsyn Googleen, Twitteriin ja Amazon Alexaan. Jatkuvaa käyttöä ei voida taata, vaan se 
määräytyy Googlen, Twitterin ja Amazon Alexan toiminnan mukaan. Lisätietoja Audi connectista saa osoitteesta 
www.audi.com/connect ja Audi-jälleenmyyjältä; tietoa maksun muodostumisesta saa omalta matkapuhelinope-
raattorilta.

Tietoja koskien lakiin perustuvaa hätäpuhelua, Audi connect Emergency & Service -palvelua ja Audi connect 
Remote & Control -palvelua 
Lakisääteisen hätäpuhelupalvelun sekä Audi connect Emergency & Service -paketin ja Audi connect Remote & 
Control -paketin palveluiden hankinta tapahtuu autoon asennetun SIM-kortin kautta. Auton puhe- ja datayhteyden 
kustannukset sisältyvät palveluiden hintaan. Audin tarjoamat palvelut ovat käytettävissä vain Audin valitseman 
matkapuhelinoperaattorin matkapuhelinverkon alueella. 

Audi connect Emergency & Service -paketin palvelut ovat käytettävissä kymmenen vuoden ajan auton toimituspäi-
västä lukien.

Audi connect Remote & Control -paketin palvelut ovat käytettävissä kolmen vuoden ajan auton toimituspäivästä 
lukien. Voimassaoloaikaa voidaan jatkaa maksusta. 

Lakisääteinen hätäpuhelupalvelu on käytössä ilman käyttöajan rajoitusta auton toimituspäivästä lähtien. Se täyttää 
yleiseurooppalaisen hätäpuhelujärjestelmän (eCall) lakisääteiset vaatimukset.

Muita ohjeita: 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.

Selitykset
¹  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). Kysees-
sä 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 kor-
keammat 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 tyyppihyväksyt-
ty WLTP-testausmenetelmän mukaan, NEDC-arvot määritetään WLTP-arvojen perusteella. WLTP-arvot voidaan 
haluttaessa ilmoittaa vapaaehtoisesti siihen saakka, kunnes niiden ilmoitusvelvollisuus astuu voimaan. NEDC-ar-
vot eivät koske yksittäisiä autoja vaan on tarkoitettu eri autotyyppien väliseen vertailuun.  

Lisävarusteet ja  (muut osat, renkaat jne.) saattavat muuttaa oleellisia parametreja, kuten painoa, vierintävastusta 
ja aerodynamiikkaa, ja vaikuttaa näin sää- ja liikenneolosuhteiden ja yksilöllisen ajotavan myötä myös polttoai-
neenkulutukseen, virrankulutukseen ja CO₂-päästöihin sekä auton tehoarvoihin.

²  Katso renkaiden teknisten ominaisuuksien ja vanteiden ominaisuudet sivulta 18.

³ Sisältää mustat lokasuojien levikkeet ja takaspoilerin.

⁴ Audi Sport GmbH:n valikoimasta. 
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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. 


