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Kakšno 
se vam zdi 
velemesto?
Urbano / 
karkoli
to pomeni.Uvod / Nočno obzorje. Prvi sončni žarki 

nad strehami. Jutranja kava z razgledom. 
Najboljši bar v mestu. Čez dolgi most v 
službo. Mimo pristanišča znova domov. 
Ob 1.30 na trening. Ob 4.00 v klub. Vonj 
po kariju. Nizki toni iz zvočnikov. Bach v 
koncertni dvorani. Znani DJ na prostem. 
Gledališče. Ples. 50 narodov. 50.000  
restavracij. Mestna avtocesta ponoči. 
Energija. Občutek, da živiš. 
 
 

Podatki o porabi goriva in emisijah CO₂ so navedeni na strani 18.
Pri prikazani oz. opisani opremi je večinoma navedena dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.  

Podrobnejše informacije o serijski in dodatni opremi lahko najdete pri pooblaščenem trgovcu Audi.
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Glasno /  
ni  
vprašanje 
glasnosti.

Barve lakov

Kronosovo siva, kovinska

Barva laka: rosno srebrna, kovinska

URBANO / 
karkoli to pomeni. 
Divje. Pisano. Glasno. Razburljivo. Vele-
mesto ima več obrazov in nikoli ne spi. 
Enako kot novi Audi Q3 Sportback. S svo-
jim ekstrovertiranim designom se samo-
zavestno postavi po robu vsakemu izzivu. 
Z navdihom legendarnih vozil Audi iz sveta 
rallyja ta športno-napredni SUV-Coupé 
združuje užitek v vožnji in primernost za 
vsakodnevne vožnje. Torej je povsem  
vseeno, kaj vam pomeni življenje v mestu  
in kakšne načrte imate za danes: novi 
Audi Q3 Sportback je pripravljen na vse.

Podatki o porabi goriva in emisijah CO₂ so navedeni na strani 18. 
Pri prikazani oz. opisani opremi je večinoma navedena dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.  

Podrobnejše informacije o serijski in dodatni opremi lahko najdete pri pooblaščenem trgovcu Audi.

Tango rdeča, kovinska

Turbo modra
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Noč / 
najsvetlejši 
del 
dneva. 

Podatki o porabi goriva in emisijah CO₂ so navedeni na strani 18.
Pri prikazani oz. opisani opremi je večinoma navedena dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.  
Podrobnejše informacije o serijski in dodatni opremi lahko najdete pri pooblaščenem trgovcu Audi.

Matrična LED-žarometa / Spremenite  
noč v dan: novi Audi Q3 Sportback z opcijskima 
matričnima LED-žarometoma očara z neizmerno 
energijo – takrat, ko ostali že izključijo luči. Sku-
paj z novim enodelnim okvirom mreže hladilnika 
osmerokotne oblike in dinamičnimi odprtinami 
za dovod zraka sprednji del tega pustolovca  
ponazarja samo eno smer: naprej.
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Ekstrovertiran / 
od znotraj.

Povezan / 
z realnim svetom. 

Connectivity / Digitalni kombinirani 
instrument zagotavlja nove povezave –  
s cesto, mestom in preostalim svetom. 
Audi Q3 Sportback je namreč najnovejšo 
generacijo sistema Infotainment prevzel 
neposredno iz vozil zgornjega razreda. 
Serijsko je opremljen z 10,25-palčnim  
digitalnim kombiniranim instrumentom. 
Opcijski 12,3-palčni virtualni prikazoval-
nik Audi plus pa animacije prikazuje z  
izjemno ostrino. Digitalni svet modela 
Audi Q3 Sportback po želji opcijsko lahko 
še dopolnjuje 8,8- ali 10,1-palčni zaslon 
sistema MMI touch. Zahvaljujoč različ-
nim vmesnikom in priključkom lahko svoje 
prenosne naprave, ki so združljive s siste-
mom, preprosto povežete z vozilom.  
Telefoniranje je preprostejše z opcijskim 
predalom za telefon Audi.

Podatki o porabi goriva in emisijah CO₂ so navedeni na strani 18. 
Pri prikazani oz. opisani opremi je večinoma navedena dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.  
Podrobnejše informacije o serijski in dodatni opremi lahko najdete pri pooblaščenem trgovcu Audi.

Notranjost / Notranjost novega mode-
la Audi Q3 Sportback preprosto prilagodite 
svojem značaju. Z opcijskima opremama 
Interieur design selection in Interieur  
S line lahko svoj Audi Q3 Sportback pov-
sem prilagodite individualnim željam. 
Kakovostni notranji elementi iz alkantare 
so na primer različnih barv. Ekskluzivno 
za ta model je na novo na voljo tudi luni-
no srebrna barva. Bogat izbor različnih 
opcijskih dekorativnih elementov tako še 
dodatno poudarja vsestranskost novega 
modela Audi Q3 Sportback. Za pravo 
vzdušje v vsaki situaciji poskrbi opcijska 
ambientna osvetlitev (30 barv), za popoln 
urbani ritem pa je zadolžen opcijski zvoč-
ni sistem B&O Premium – z mogočnim 
3D-učinkom.
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Videz / 
zase,  
ne  
za druge. 

Rdeči barvni šivi Audi Sport¹: kontrastni šivi karminsko rdeče 
barve za sedeže, naslone za roke v vratih, sredinski naslon za 
roke, volanski obroč, manšeto prestavne/izbirne ročice in na 
predpražnikih.

Podatki o porabi goriva in emisijah CO₂ so navedeni na strani 18.
Pri prikazani oz. opisani opremi je večinoma navedena dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.  
Podrobnejše informacije o serijski in dodatni opremi lahko najdete pri pooblaščenem trgovcu Audi.
¹ Opcijska ponudba družbe Audi Sport GmbH. Številne druge opcijske barve lakov najdete na www.audi.si.

Audi exclusive¹ / Imate le eno pri-
ložnost za prvi vtis. Izkoristite jo in izbe-
rite prepoznavno opcijsko individualno 
barvo laka Audi exclusive¹: katalonska 
rdeča, kovinska. V notranjosti z rdečimi 
barvnimi šivi Audi Sport¹ poskrbite za di-
namične poudarke. Tako boste zagotovo 
pritegnili pozornost.
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Sledite / 
nikomur,  
razen 
sebi. 

Kovček za smuči in prtljago – briljantno črne ali platinasto sive barve s stransko obrobo briljantno črne barve. Na voljo v treh velikostih: 300 l, 360 l in 405 l.  
Osnovni nosilec – za različne strešne nadgradnje, kot so na primer nosilci za kolesa/kajake ali strešni kovčki. Preprosta namestitev. Vklj. s sistemom za zaklepanje z zaščito pred krajo.

Komplet zimskih pnevmatik in platišč, 5-kraki urezani design – 
za dinamičen videz; matirano črne barve, kontrastna barva: 
kremenasto siva; velikost 7 J x 19, pnevmatike 235/50 R 19. 

Prtljažno korito: po meri izdelana zaščita za prtljažni prostor, 
pralna in robustna. Obroba lahko dodatno ščiti tla prtljažnega 
prostora v primeru razlite tekočine in umazanije.

Kolesa in e-kolesa lahko preprosto in varno prevažate z nosilcem za kolesa, ki se namesti na opcijsko vlečno kljuko: zložljiv, s ključavnico; 
za 2 kolesi; na voljo je razširitev za prevoz 3. kolesa. Največja nosilnost znaša 60 kg.

Originalna dopolnilna oprema 
Audi¹ / Z Originalno dopolnilno opremo 
Audi lahko uporabnost vozila Audi  
Q3 Sportback izkoristite v celoti. Doživite 
navdušujoče rešitve, ki vam omogočajo, 
da na lastno pest osvojite mesto in okolico. 
Serijska zadnja sedežna klop z nastavlji-
vim naklonom in poklopnim naslonjalom 
ter prostoren prtljažnik nudita ogromno 
prostora za vašo naslednjo pustolovščino. 
Vrtnarjenje v 30. nadstropju, smučanje 
na pokritem smučišču, povorka v maskah 
skozi kitajsko četrt: z Originalno dopol-
nilno opremo Audi vaša doživetja nimajo 
meja. Celo v hladnejših dneh: z zimskimi 
aluminijastimi litimi platišči bo vaš Audi 
Q3 Sportback dober vtis naredil tudi pri 
temperaturah pod ničlo. Ne sledite niko-
mur, razen sebi – v mestu in na podeželju.

Podatki o porabi goriva in emisijah CO₂ so navedeni na strani 18. 
¹ Originalna dopolnilna oprema Audi predstavlja opcijsko ponudbo družbe AUDI AG, ki je na voljo za doplačilo. 
Upoštevajte napotke glede Originalne dopolnilne opreme Audi, tehničnih značilnosti pnevmatik in posebnosti platišč na strani 18.
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Poletje / 
365 dni  
na leto. 

Gledati / 
in biti viden.

Zmogljivost / Legendarni stalni štiri-
kolesni pogon quattro (razpoložljivost je 
odvisna od izvedbe motorja) moč novega 
modela Audi Q3 Sportback prilagodljivo 
porazdeljuje na vsa štiri kolesa. Rezultat 
sta vlečna sila in užitek v vožnji na skoraj 
vsaki podlagi. Obenem serijsko progre-
sivno krmiljenje skupaj z opcijskim špor-
tnim podvozjem poskrbi za še bolj dina-
mično vožnjo, celo v ovinkih. S sistemom 
Audi drive select pa sami določate, kako 
športno, udobno ali varčno želite voziti – 
s preprostim pritiskom na gumb.

Asistenčni sistemi / Novi Audi Q3 Sport-
back vedno poskrbi za dober občutek. Njegovi 
številni opcijski asistenčni sistemi ¹ lahko za-
gotavljajo več udobja na vaših pustolovščinah  
v velemestu. Mednje med drugim spadata asi-
stenca za stranski promet zadaj in prilagodljiva 
asistenca za vožnjo, ki deluje v hitrostnem ob-
močju od 0 do 200 km/h. S kamerami za nadzor 
okolice imate 360° pregled nad dogajanjem. 
Asistenca za zaustavitev vozila v sili pa vam  
pomaga v kritičnih voznih situacijah.

Podatki o porabi goriva in emisijah CO₂ so navedeni na strani 18.
Pri prikazani oz. opisani opremi je večinoma navedena dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.  

Podrobnejše informacije o serijski in dodatni opremi lahko najdete pri pooblaščenem trgovcu Audi.
¹  Upoštevajte, da sistemi vozniku pri vožnji lahko pomagajo le znotraj sistemskih omejitev.  

Za ustrezno pozornost in nadzor nad vožnjo je vedno odgovoren voznik.
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Tehnične specifikacije se nanašajo na osnovno izvedbo modela brez deželne in izbrane dodatne opreme.
⁵ Pod pogojem, da imate sklenjeno pogodbo za polno uporabo omrežja LTE. Informacije o razpoložljivosti in uporabi omrežja LTE so na voljo pri pooblaščenih trgovcih Audi.  
⁶ Informacije o združljivosti mobilnih telefonov so na voljo pri pooblaščenih trgovcih Audi ali na spletni strani www.audi.com/bluetooth.

Klasifikacija parametrov pnevmatik
V preglednici so navedeni razponi razreda energijske učinkovitosti goriva, razreda oprijema na mokri podlagi  
in razreda zunanjega kotalnega hrupa glede na različne velikosti pnevmatik modela Audi Q3 Sportback.

Velikost 
pnevmatik 

Razred 
energijske 

učinkovitosti 
goriva

Razred 
oprijema 
na mokri 
podlagi 

Razred zunanjega 
kotalnega hrupa 

Letne pnevmatike 215/65 R 17 B–A A 71–68

235/55 R 18 B B–A 71–67 –

235/50 R 19 C B–A 71

255/45 R 19 C A 73

255/40 R 20 C A 72

Zimske pnevmatike* 215/65 R 17 E–C B 72–69 –

235/50 R 19 C C–B 72–70

Naročilo pnevmatik z drugačno specifikacijo ni mogoče. Informacije glede specifične ponudbe pnevmatik, ki velja 
za našo državo, so na voljo pri vašem pooblaščenem trgovcu Audi. 

*  Zimske pnevmatike lahko naročite preko programa Originalne dopolnilne opreme Audi, ki je na voljo pri poobla-
ščenih partnerjih Audi.

Tehnični podatki

Pomembno opozorilo
Posebnosti platišč 
V zimskih voznih razmerah ne smete uporabljati poliranih ali delno poliranih aluminijastih platišč oz. aluminijastih 
platišč, rezkanih do sijaja. Površina teh platišč zaradi načina izdelave nima zadostne zaščite pred korozijo in jih sol 
za posipanje cest ali podobno lahko zato trajno poškoduje.

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

Oprema vozila Audi Q3 Sportback, predstavljenega na fotografijah (str. 1–11, 16–20):  
Edition one rosno srebrne barve 
zunanjost: S line, odbijača S line kontrastne manhattan sive barve; aluminijasta lita platišča Audi Sport, 5-kraki 
dvojni rotorski design, matirane črne barve, polirana², ³, ⁴, velikost 8,5 J x 20, pnevmatike 255/40 R 20²; za-
temnjena matrična LED-žarometa, naprava za čiščenje žarometov, zadnja LED-žarometa z dinamičnima smernikoma, 
optični paket črnih elementov, ohišji zunanjih vzvratnih ogledal črne barve, krogi Audi in napisi črne barve s sijajem 
Audi exclusive⁴, okrasna folija, krogi Audi ob strani platinasto sive barve  
notranjost: Interieur design selection, tekstilna stropna obloga črne barve; večfunkcijski športno oblikovani usnjeni 
volan plus, 3-kraki design, sploščen na spodnji strani; športna sprednja sedeža, kombinacija usnja/umetnega usnja 
mono.pur 550; Interieur design selection jekleno sive/lunino srebrne barve, sredinski naslon za roke spredaj, notranji 
elementi iz alkantare lunino srebrne barve, ohišje ključa vozila, dekorativni elementi z videzom klavirskega laka črne 
barve Audi exclusive⁴, paket notranje ambientne osvetlitve/osvetlitve obrob (večbarvno uravnavanje), videz aluminija

Oprema vozila Audi Q3 Sportback, predstavljenega na fotografijah (str. 12–13):  
zunanjost: S line, individualna barva laka Audi exclusive: katalonsko rdeča, kovinska⁴; aluminijasta lita platišča 
Audi Sport, 5-kraki dvojni rotorski design, matirane črne barve, polirana², ³, ⁴, velikost 8,5 J x 20, pnevmatike 
255/40 R 20² 
notranjost: S line, rdeči barvni šivi Audi Sport⁴, dekorativni elementi iz temnega aluminija Dimension

Pravno obvestilo glede zakonsko predpisanega klica v sili  
Zakonsko predpisani klic v sili se vzpostavlja preko SIM-kartice, vgrajene v vozilu. Storitve, ki jih omogoča Audi, so 
na voljo samo na območjih, kjer je na voljo mobilno omrežje operaterja, ki ga izbere Audi. 

Zakonsko predpisani klic v sili je na voljo časovno neomejeno in ustreza zakonskim zahtevam vseevropskega  
sistema za klic v sili („eCall“).

Dodatna opozorila 
Do motenj v delovanju storitev lahko pride zaradi višje sile in ureditvenih ukrepov ter tehničnih in drugih ukrepov,  
ki jih je za nemoteno delovanje treba izvesti na napravah (npr. vzdrževanje, popravilo, sistemske posodobitve  
programske opreme, nadgradnje). Družba AUDI AG si bo v največji možni meri prizadevala za takojšnjo odpravo  
teh motenj.

Pravno obvestilo glede opcijske Originalne dopolnilne opreme Audi 
Originalna dopolnilna oprema Audi predstavlja opcijsko ponudbo družbe AUDI AG, ki je na voljo za doplačilo.  
Sestavni deli niso vključeni v izračun vrednosti porabe in emisij vozila. Montaža je zato mogoča šele po prvi registraciji.

Pravno obvestilo glede opcijske Audi connect navigacije in sistema Infotainment z lastno SIM-kartico**
Uporaba storitev, ki jih podpira sistem Audi connect, je mogoča samo v kombinaciji z opcijskim navigacijskim siste-
mom in sistemom Audi connect. Poleg tega odvisno od modela vozila potrebujete lastno SIM-kartico z možnostjo 
prenosa podatkov, za uporabo omrežja LTE⁵ pa tudi možnost tehnologije LTE ali pametni telefon s tehnologijo  
Bluetooth in profilom za oddaljeni dostop do SIM-kartice (rSAP)⁶. Storitve so na voljo samo pri obstoječih ali ločeno 
sklenjenih naročniških razmerjih in samo na območjih, kjer je mobilno omrežje na voljo. Prenos podatkovnih podat-
kov s spleta je odvisen od telefonske tarife in predvsem od uporabe v tujini lahko dodatno plačljiv: zaradi velikega 
obsega podatkov vam vsekakor priporočamo uporabo pavšalne tarife!

Audi connect odvisno od modela vozila omogoča dostop do storitev Google in Twitter. Stalne razpoložljivosti ni 
mogoče zagotoviti, saj je odvisna od storitev Google in Twitter. Podrobnejše informacije o sistemu Audi connect 
lahko najdete pri pooblaščenem trgovcu Audi; za informacije o tarifah se obrnite na svojega mobilnega operaterja.

** Splošno pravno obvestilo glede opcijske Audi connect navigacije in sistema Infotainment
Razpoložljivost storitev, ki jih podpirata Audi connect navigacija in sistem Infotainment, je odvisna od posamezne 
države. Glede možnosti uporabe storitev Audi connect se obrnite na pooblaščenega trgovca Audi ali na: 
Oddelek za stike s strankami 
Porsche Slovenija d.o.o. 
Bravničarjeva ulica 5 
1000 LJUBLJANA 
E-pošta: obravnavastrank@porsche.si
Tel.: 080 88 46

Model Audi Q3 Sportback 45 TFSI

quattro (169 kW)

Audi Q3 Sportback 35 TDI

(110 kW)

Audi Q3 Sportback 35 TDI 

quattro (110 kW)

Vrsta menjalnika 7-stopenjski S tronic 7-stopenjski S tronic 6-stopenjski ročni menjalnik

Poraba goriva¹ v l/100 km 

kombinirana vožnja (WLTP) 9,1–8,6 6,3–5,8 7,1–6,7

Emisije CO₂¹ v g/km,  

kombinirana vožnja (WLTP) 206–194 166–153 187–175

Emisijski standard EU6 EU6 EU6

Razlaga opomb
¹  Navedene vrednosti porabe in emisij izpušnih plinov so bile izmerjene v skladu z zakonsko predpisanimi merilnimi 

postopki. Od 1. septembra 2018 so nova vozila homologirana v skladu z globalno usklajenim preizkusnim postop-
kom za lahka vozila (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), realnejšim preizkusnim postop-
kom za merjenje porabe goriva in emisij CO₂, ki je nadomestil nov evropski vozni cikel (NEVC). Zaradi realnejših 
preizkusnih pogojev so vrednosti porabe goriva in emisij CO₂, izmerjene v skladu z WLTP, v številnih primerih višje 
od vrednosti, ki so izmerjene v skladu z NEVC. Dodatne informacije o razlikah med postopkoma WLTP in NEVC naj-
dete v spletni predstavitvi na www.audi.si/modeli/wltp. Vrednosti, navedene v razponih, se ne navezujejo na eno 
samo vozilo in niso sestavni del ponudbe. Namenjene so zgolj primerjavi med različnimi tipi vozil. Dodatna in dopol-
nilna oprema (vgradni deli, oblika pnevmatik ipd.) lahko spremenita pomembne parametre vozila, kot so npr. masa, 
kotalni upor in aerodinamika, ter poleg vremenskih pogojev, prometa in individualnega načina vožnje vplivata na  
porabo goriva, porabo električne energije, emisije CO₂ in vozne lastnosti vozila. Poraba goriva in emisije CO₂ niso  
odvisne le od učinkovitega izkoristka goriva, temveč nanje vplivajo tudi način vožnje in drugi dejavniki, ki niso tehnične 
narave. CO₂ je toplogredni plin, ki najbolj vpliva na globalno segrevanje. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi 
goriva in specifičnih misijah CO₂ za nova osebna vozila boste našli v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah 
CO₂, ki ga lahko brezplačno dobite na prodajnem mestu ali na spletni strani www.audi.si.

²  Upoštevajte napotke glede tehničnih značilnosti pnevmatik in posebnosti platišč na strani 18.

³ Vključno z razširjenimi obrobami kolotekov in zadnjim usmernikom zraka črne barve

⁴ Ponudba družbe Audi Sport GmbH. 



AUDI AG
Auto-Union-Straße 1
DE-85045 Ingolstadt
www.audi.si
Datum izdaje: avgust 2019

933/10WE.39.68

Vsa vozila in oprema, ki so prikazani in opisani v tem produktnem letaku, ter nekatere od naštetih storitev 
niso na voljo v vseh državah. Vozila iz tega letaka so opremljena z dodatno opremo, ki je na voljo za doplačilo. 
Podatki o obsegu opreme, videzu, zmogljivostih, merah in masah, porabi goriva in stroških obratovanja 
vozil ustrezajo poznavanju razmer v času priprave letaka (aktualne tehnične podatke boste našli na spletni 
strani www.audi.si). Pridržujemo si pravico do odstopanj od barv in oblik, prikazanih na slikah, ter do 
napak v vsebini in tisku. Pridržujemo si pravico do sprememb. Ponatis, v celoti ali le delno, je dovoljen 
le s pisnim soglasjem družbe AUDI AG. 




