Q3 SB

Cenik
Q3 SB
Q3 SB S line

Št.: ML2020/1, modelsko leto 2020, velja od 09.08.2019 do izdaje novega cenika

Internal

#

Modeli Audi Q3 Sportback
Moč motorja
kW/ KM

45 TFSI quattro

35 TDI

169/ 230

110/ 150

Vrsta
menjalnika

Število valjev,
prostornina, cm3

S tronic

4
1.984

S tronic

4
1.968

Platišča
v palcih

Emisija CO2
v g/km

17" (C2G)
18" (C2I, C3P, C3Q, C3I)
19" (U25, V72, 43K)
19" (44Q, 44S, 42D)
20" (F73, 52Z, 42F)

166
168
171
173
174

17" (C2G)
18" (C2I, C3P, C3Q, C3I)
19" (U25, V72, 43K)
19" (44Q, 44S, 42D)
20" (F73, 52Z, 42F)

123
124
127
128
129

Maloprodajna cena
Q3

Maloprodajna cena
S line

Koda za naročilo

Koda za naročilo

45.450 €

48.150 €

F3NA8YW1

F3NC8YW1

39.220 €

41.830 €

F3NASGW1

F3NCSGW1

* Poraba goriva in izpuh CO ₂ sta odvisna od izbrane različice modela, dimenzije pnevmatik in izbrane dodatne opreme - lahko vpliva tudi na
spremembo cene zaradi spremembe stopnje DMV.

Posebnosti Q3 SB

Tkanina Argument za običajne sedeže
Dekorativni elementi iz mikrokovine srebrne barve za armaturno ploščo
Paket elementov s sijajem
17" aluminijasta kovana platišča, 5-kraka dvojna. Velikost 7Jx17, pnevmatike 215/65 R17
Prikaz sistema za nadzor tlaka v pnevmatikah
Žarometa spredaj z LED tehnologijo, zasenčena žarometa, dolga žarometa, dnevni luči in pozicijski luči z LED-tehnologijo, smerniki s tehnologijo
žarnic
Senzor za zunanjo svetlobo/dež
Zunanji vzvratni ogledali v barvi vozila, električno nastavljivi in ogrevani
Odbijača (montažni deli s hrapavo površino)
Centralno zaklepanje z daljninskim upravljanjem
Ročna klimatska naprava
Sprednja sedeža - ročno nastavljiva, zadnja sedežna klop/naslonjalo - deljivo, poklopno
Večfunkcijski usnjeni volan plus, 3-kraki design, 6 večfunkcijskih tipk
MMI radio, Bluetooth vmesnik
Audi connect - klic v sili
Audi pre sense front, Audi pre sense basic
Opozorilo za menjavo voznega pasu in opozorilo za zapuščanje voznega pasu
Audi drive select
Elektromehanska parkirna zavora
Stikalo za deaktiviranje sovoznikove varnostne blazine in sistem za pritrditev otroških sedežev ISOFIX za sovoznikov sedež
Varnostne blazine "fullsize" varnostni blazini za voznika in sovoznika, stranski varnostni blazini spredaj in sistem varnostnih blazin za glavo

Posebnosti Q3 SB S line

Tkanina Argument za običajne sedeže
Dekorativni elementi iz mikrokovine srebrne barve za armaturno ploščo
Paket elementov s sijajem
18" aluminijasta platišča, 5-kraki V design (S design). Velikost 7Jx18, pnevmatike 235/55 R18
Prikaz sistema za nadzor tlaka v pnevmatikah
Žarometa spredaj z LED tehnologijo, zasenčena žarometa, dolga žarometa, dnevni luči in pozicijski luči z LED-tehnologijo, smerniki s tehnologijo
žarnic
Senzor za zunanjo svetlobo/dež
Zunanji vzvratni ogledali v barvi vozila, električno nastavljivi in ogrevani
Odbijača S line, lakirana v barvi vozila za motor 35 TDI in odbijača S line kontrastne barve (manhattan siva) za motor 45 TFSI quattro
Centralno zaklepanje z daljninskim upravljanjem
Ročna klimatska naprava
Sprednja sedeža - ročno nastavljiva, zadnja sedežna klop/naslonjalo - deljivo, poklopno
Večfunkcijski usnjeni volan plus, 3-kraki design, 6 večfunkcijskih tipk
MMI radio, Bluetooth vmesnik
Audi connect - klic v sili
Audi pre sense front, Audi pre sense basic
Opozorilo za menjavo voznega pasu in opozorilo za zapuščanje voznega pasu
Športno podvozje
Audi drive select
Elektromehanska parkirna zavora
Stikalo za deaktiviranje sovoznikove varnostne blazine in sistem za pritrditev otroških sedežev ISOFIX za sovoznikov sedež
Varnostne blazine "fullsize" varnostni blazini za voznika in sovoznika, stranski varnostni blazini spredaj in sistem varnostnih blazin za glavo

proizvajalec: AUDI AG, Nemčija

uvoznik: Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, Ljubljana
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#

Barve lakov

NIVO OPREME

T9

Ibisovo bela T9

Vsi modeli

M9

Pulzno oranžna M9

Vsi modeli

Z7

Kronosovo siva, kovinska Z7

Vsi modeli

2Y

Ledeniško bela, kovinska 2Y

Vsi modeli

0E

Mitično črna, kovinska 0E

Vsi modeli

Y1

Tango rdeča, kovinska Y1

Vsi modeli

L5

Floretsko srebrna, kovinska L5

Q3

B9

Kozmično modra, kovinska B9

Q3

G3

Nano siva, kovinska G3

Q3

6Y

Daytonsko siva, biserna 6Y

S line

N8

Tausilber kovinska

Vsi modeli

N6

Turbo modra N6

S line
EI

FZ

GC

GE

GF

GK

GQ

ML

0Q

črna
črna
siva
črna
črna
črna
črna

črna
črna

biserna bež
biserna bež

rdeča
Soul
rock siva
črna
črna
črna
črna

Okapi rjava
Okapi rjava

črna
črna
črna
lunino srebrna

jekleno siva
pando siva
rock siva
črna
črna
črna
lunino srebrna

srebrna
črna

črna
črna
črna
lunino srebrna

amber rjava
črna
amber rjava
črna
črna
črna
lunino srebrna

črna
črna
črna
lunino srebrna

črna

rotor siva
rotor siva
antracit
črna
črna
črna
črna

X
X
7HB/7HC/7HD/7HE

X
7HC/7HE

Sedežne prevleke
Sedežne prevleke
Stranice sedežev
Šivi sedežev
Armatura zgoraj
Armatura spodaj
Predpražniki
Stropna obloga
N0L

Tkanina Argument N0L za običajne sedeže Q1A

serijska oprema

N1M Kombinacija usnja/mono.pur 550 N1M za običajne sedeže Q1A
N5F

Tkanina Index N5F za športne sedeže Q4H

N7U Kombinacija alkantare/usnja N7U s športnimi sedežI Q4H
Kombinacija tkanine Syntax/mono.pur 550 umetno usnje, Pando Grey design selection / Q4H
N0S športni sedeži
Kombinacija tkanine Syntax/mono.pur 550 umetno usnje, Black design selection / Q4H športni
N1D sedeži

X
X
7HB/7HC/7HD/7HE
X
7HE/7HF
X
7HD

Samo s paketom WK8

X
7HE/7HF

N7V Kombinacija tkanine Puls/umetnega usnja mono.pur 550 Q4H športni sedeži
Samo s paketom WQS

N1P Kombinacija usnja/mono.pur 550 Q4H športni sedeži

X
7HB/7HC/7HD/7HE
X
7HB/7HC/7HD/7HE
X
7HC/7HE

X
7HC/7HE

X
7HB/7HC/7HD

Notranji elementi na okrasni površini armature in naslonih za roke
7HB Notranji elementi iz alkantare oranžne barve
7HD Notranji elementi iz alkantare jantarjevo rjave barve
7HC Notranji elementi iz umetnega usnja
7HE Notranji elementi iz alkantare jekleno sive barve

Dekorativni elementi za armaturno ploščo
5MA Dekorativni elementi iz mikrokovine srebrne barve za armaturno ploščo
5TD Dekorativni elementi iz aluminija srebrne barve za armaturno ploščo
5TE Dekorativni elementi iz temnega aluminija Dimension za armaturno ploščo
5TG Dekorativni elementi iz temnega matiranega krtačenega aluminija za armaturno ploščo

X
7HC/7HE

Opcija za vse modele

N3N Kombinacija usnja/mono.pur 550, Pando Grey design selection / Q4H športni sedeži

N7K Kombinacija alkantare Frequenz/mono.pur 550 za S line Q4H športni sedeži

črna
črna

Serijska oprema
Opcija za vse modele
Del serijske opreme
WK8
Del serijske opreme
WQS
Opcija za vse modele

5TF Dekorativni elementi iz lipovega lesa Artefakt naravno sivorjave barve za armaturno ploščo

Internal

#

Dodatna oprema Audi Q3 SB
Maloprodajna
cena

Notranji elementi na okrasni površini armature in oblazinjenja
460 €

7HB

Notranji elementi iz alkantare oranžne barve

7HC

Notranji elementi iz umetnega usnja (obvezna izbira opcijskega oblazinjenja: N1M/N1P/N7V/N7U/N7K )

7HD

Notranji elementi iz alkantare jantarjevo rjave barve

460 €

7HF

Notranji elementi iz alkantare luna srebrne barve

460 €

7HE

Notranji elementi iz alkantare jekleno sive barve

7HE$WK
N0S5KR

brez doplačila

460 €

Notranji elementi iz alkantare jekleno sive barve v kombinaciji z Audi design selection
Kombinacija tkanine Syntax/mono.pur 550 umetno usnje, Pando Grey design selection in zadnja sedežna klop/naslonjalo, deljivo,
poklopno s sredinskim naslonom za roke in držalom za pijačo

brez doplačila

Potrebno je izbrati športne sedeže Q4H.
140 €

Opcija za WK8
N1D

Kombinacija tkanine Syntax/mono.pur 550 umetno usnje, Black design selection
300 €

Samo v kombinaciji z WK8.
N3N

Kombinacija usnja/mono.pur 550, Pando Grey design selection
300 €

Samo v kombinaciji z WK8.
N7V5KR

N7K5KR

N1P5KR

Kombinacija tkanine Puls/umetnega usnja mono.pur 550 in zadnja sedežna klop/naslonjalo, deljivo, poklopno s sredinskim naslonom
za roke in držalom za pijačo
Opcija za WQS
Kombinacija alkantare Frequenz/mono.pur 550 za S line in zadnja sedežna klop/naslonjalo, deljivo, poklopno s sredinskim naslonom za
roke in držalom za pijačo

140 €

Opcija za WQS

610 €

Kombinacija usnja/mono.pur 550 in zadnja sedežna klop/naslonjalo, deljivo, poklopno s sredinskim naslonom za roke in držalom za
pijačo
440 €

Opcija za WQS
N0L
N1M5KR
N5F

serijska oprema

Tkanina Argument za običajne sedeže Q1A
Kombinacija usnja/mono.pur 550 N1M za običajne sedeže Q1A in zadnja sedežna klop/naslonjalo, deljivo, poklopno s sredinskim
naslonom za roke in držalom za pijačo
Tkanina Index N5F za športne sedeže Q4H

brez doplačila

Potrebno je izbrati športne sedeže Q4H.
N7U5KR

1.270 €

Kombinacija alkantare/usnja N7U s športnimi sedežI Q4H in zadnja sedežna klop/naslonjalo, deljivo, poklopno s sredinskim naslonom
za roke in držalom za pijačo
1.440 €

Potrebno je izbrati športne sedeže Q4H.
5MA

Dekorativni elementi iz mikrokovine srebrne barve za armaturno ploščo

serijska oprema

5TF

Dekorativni elementi iz lipovega lesa Artefakt, naravno sivo rjave barve

460 €

5TD

Artefakt, naravno sivo rjave barve

270 €

Barve
Enoslojno lakiranje
brez doplačila

T9 ibisovo bela - vsi modeli
M9 pulzno oranžna - vsi modeli

410 €

N6 turbo modra - samo S line

410 €

Kovinska barva
0E mitično črna, Y1 tango rdeča, Z7 kronosovo siva, 2Y ledeniško bela

830 €

G3 nano siva, L5 floretsko srebrna, B9 kozmično modra, N8 Tausilber

830 €

Perla barva
830 €

6Y daytonsko siva

2.720 €

Audi exclusive

Paketi
WBC

Paket Trend (prihranek 50%)
▪ RCM - MMi radio plus
▪ UH2 - Speljevalna asistenca (Audi hold assist)
▪ 6E3 - Naslon za roko spredaj
▪ 9AK - Dvopodročna avtomatska klima spredaj
▪ 7X2 - Parkirni sistem plus
▪ 8T6 - Tempomat
▪ 4A3 - Ogrevani sedeži spredaj
▪ UI2 - Audi smartphone interface
▪ QQ2 - Paket notranje ambientne osvetlitve, večbarvna
▪ 4L6 - Notranje vzvratno ogledalo z avtomatskim zasenčenjem, brez okvirja
Potrebno je izbrati RCM, 7X2, 8T6 oz. nadgradnjo vseh teh opcij dodatne opreme.

4.440 €

Opcija za vse modele s prednostjo za kupca

2.220 €
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Dodatna oprema Audi Q3 SB
Maloprodajna
cena
WK8

Notranji paket design selection
▪ športna sprednja sedeža z oblazinjenjem iz kombinacije tkanine Syntax/mono.pur 550, vklj. s kontrastnimi šivi
▪ sredinski del sprednjih in obeh zunanjih zadnjih sedežev z oblazinjenjem iz tkanine Syntax pando sive barve, notranje stranice sedežev iz alkantare jekleno sive barve
▪ večfunkcijski usnjeni volan plus, 3-kraki design, vklj. s kromiranimi elementi
▪ večbarvni paket notranje ambientne osvetlitve/osvetlitve obrob
▪ dekorativni elementi iz temnega aluminija Dimension
▪ poudarjene površine v sredinski konzoli in sprednje notranje vratne kljuke s finim lakom železovo sive kovinske barve
▪ notranji elementi z videzom aluminija
▪ vstopne letve z aluminijastimi vstavki, osvetljene
▪ notranji elementi iz alkantare, usklajeni z barvo notranje opreme
▪ zaščita spodnjega roba prtljažnika iz legiranega jekla
▪ predpražniki črne barve s kontrastnimi šivi skalnato sive ali črne barve s kontrastnimi šivi jantarjevo rjave barve

Potrebno je izbrati še prevleke usnje N0S/N1D/N3N in usnjen volan 1XW/2PF/2PK/2ZW/1XX.
WQS

1.430 €

Notranji S line športni paket
▪ športna sprednja sedeža z oblazinjenjem iz kombinacije tkanine Puls/umetnega usnja mono.pur 550 in emblemom S line na naslonjalih: sredinski del sprednjih in obeh
zunanjih zadnjih sedežev z oblazinjenem iz tkanine Puls črno-srebrne ali črnordeče barve; notranje stranice sedežev z usnjenim oblazinjenjem jekleno sive barve; zunanje
stranice sedežev, elementi vratnih oblog, sredinski zadnji sedež in sredinski naslon za roke spredaj (če ga naročite) z oblazinjenjem iz umetnega usnja mono.pur 550 jekleno
sive barve; poudarjeni pasovi na sedežu iz alkantare jekleno sive barve; kontrastni šivi skalnato sive barve
▪ večfunkcijski usnjeni volan plus, 3-kraki design, vklj. z oprijemalnimi deli volanskega obroča in glavo izbirne ročice iz perforiranega usnja, emblemom S line in kromiranimi
elementi
▪ manšeta in ročica ročne zavore s kontrastnimi šivi, usklajeni z barvo notranje opreme
▪ dekorativni elementi iz temnega matiranega krtačenega aluminija
▪ poudarjene površine v sredinski konzoli in sprednje notranje vratne kljuke s finim lakom skrilavo sive barve
▪ notranji elementi z videzom aluminija
▪ tekstilna stropna obloga črne barve
▪ vstopne letve z aluminijastimi vstavki, osvetljene, z napisom S
▪ zaščita spodnjega roba prtljažnika iz legiranega jekla, pedali in opora za nogo iz legiranega jekla, predpražniki spredaj in zadaj črne barve s kontrastnimi šivi skalnato sive barv

Potrebno je izbrati še prevleke usnje N1P/N7K/N7V in usnjen volan 1XW/2PF/2PK/2ZW/1XX.
4ZD

1.810 €

Optični paket črnih elementov
Črni poudarki zunanjosti na enodelnem okviru mreže hladilnika, okrasnih letvah na stranskih steklih, sprednjem in zadnjem odbijaču ter ohišjih
zunanjih vzvratnih ogledal. Izvedba je odvisna od modela in opreme.
650 €

4ZB

Paket elementov s sijajem
Strešni okvir in obrobe stranskih stekel iz eloksiranega aluminija, zunanje obloge B- in C-stebričkov črne barve z visokim sijajem.

serijska oprema

Platišča in pnevmatike
C2G

17" aluminijasta kovana platišča, 5-kraka dvojna
> velikost 7Jx17, pnevmatike 215/65 R17
Serijska oprema za Q3 SB

C2I

serijska oprema

18" aluminijasta lita platišča, 5-kraki dvojni design
> velikost 7Jx18, pnevmatike 235/55 R18

C3Q

Opcija za Q3 SB

830 €

Opcija za Q3 SB S-line
18" aluminijasta platišča, 5-kraki V design (S design)

240 €

> velikost 7Jx18, pnevmatike 235/55 R18
Serijska oprema za Q3 SB S-line
C3P

serijska oprema

18" aluminijasta platišča, 5-Y-kraki design
> velikost 7Jx18, pnevmatike 235/55 R18
1.010 €

Opcija za Q3 SB

410 €

Opcija za Q3 SB S-line
43K

19" aluminijasta platišča, 5-kraki Dynamik design
> velikost 7Jx19, pnevmatike 235/50 R19

V72

Opcija za Q3 SB

1.660 €

Opcija za Q3 SB S-line

1.060 €

19" aluminijasta platišča, 20 kraka
> velikost 7Jx19, pnevmatike 235/50 R19

U25

Opcija za Q3 SB

1.830 €

Opcija za Q3 SB S-line

1.240 €

19" aluminijasta platišča, 5 kraki dvojni design
> velikost 7Jx19, pnevmatike 235/50 R19
1.060 €

Opcija za Q3 SB S-line
44Q

19" aluminijasta platišča, 5 kraki dvojni design
> velikost 8,5Jx19, pnevmatike 255/45 R19

44S

Opcija za Q3 SB

2.840 €

Opcija za Q3 SB S-line

2.250 €

19" aluminijasta platišča, 7 kraki design
> velikost 8,5Jx19, pnevmatike 255/45 R19
Opcija za Q3 SB

2.840 €

Opcija za Q3 SB S-line

2.250 €
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Dodatna oprema Audi Q3 SB
Maloprodajna
cena
52Z

20" aluminijasta platišča, 5 kraki zvezdnati design
> velikost 8,5Jx20, pnevmatike 255/40 R20

F73

Opcija za Q3 SB

3.430 €

Opcija za Q3 SB S-line

2.840 €

20" aluminijasta platišča, 5 kraka dvojna
> velikost 8,5Jx20, pnevmatike 255/40 R20

1PE

Opcija za Q3 SB

3.430 €

Opcija za Q3 SB S-line

2.840 €

Kolesni vijaki z zaščito pred krajo in funkcijo zaznavanja odvitih vijakov
Kolesne vijake je mogoče odviti le s priloženim adapterjem, funkcija zaznavanja odvitih vijakov zazna rahljanje kolesnih vijakov in nanj opozori v
voznikovem informacijskem sistem.

1G91S1

Rezervno kolo, ožje + Avtomobilsko orodje in dvigalka v prtljažniku
180 €

Največja dovoljena hitrost 80 km/h.
7K1

40 €

Prikaz sistema za nadzor tlaka v pnevmatikah
Optično in zvočno opozorilo za izgubo tlaka v eni ali več pnevmatikah; prikaz v voznikovem informacijskem sistemu.

serijska oprema

8K1

Dnevne luči

serijska oprema

8EX

Žarometa spredaj

Luči
Z LED tehnologijo, zasenčena žarometa, dolga žarometa, dnevni luči in pozicijski luči z LED-tehnologijo, smerniki s tehnologijo žarnic.
PX2

LED-žarometa z dinamičnima smernikoma zadaj
Žarometa obsegata naslednje funkcije: dnevni luči, zasenčena žarometa, pozicijski luči, smerniki, smerni luči (dopolnitev stranske osvetlitve v ozkih
ovinkih in pri zavijanju), univerzalna žarometa (za zmanjšanje samozaslepitve ob slabši vidljivosti), avtocestna žarometa (podaljšan svetlobni snop
pri hitrosti od 110 km/h naprej), manevrirna luč (osvetlitev območja pomika pri vzvratni vožnji), statični smerno prilagodljivi luči, avtomatskodinamično uravnavanje svetlobnega snopa, žarometa za križišča (v kombinaciji z MMI navigacijo plus).

PXC

310 €

Osvetlitev notranjosti
▪ stropni modul spredaj in zadaj, vklj. z bralnimi lučkami
▪ osvetljen sovoznikov predal
▪ osvetlitev prtljažnika desno

QQ1

160 €

Naprava za čiščenje žarometov
Naprava za čiščenje žarometov zagotavlja boljšo osvetlitev cestišča, predvsem v neugodnih vremenskih pogojih. S čiščenjem z vodo in visokim
tlakom se zaradi manjše razpršitve ustvarita boljša svetilnost in dobra vidljivost.

QQ0

serijska oprema

Asistenca za dolga žarometa
Asistenca za dolga žarometa znotraj sistemskih omejitev samodejno zaznava žaromete nasproti vozečih vozil, zadnje luči ostalih udeležencev v
prometu in osvetlitev naselij. Dolga žarometa se avtomatsko vklapljata ali izklapljata glede na prometno situacijo. Sistem tako vozniku omogoča
boljšo vidljivost in poskrbi za višjo stopnjo udobja.

8X1

1.880 €

Zadnji luči
Rdeče barve, z žarometoma za vzvratno vožnjo bele barve in integriranima zadnjima meglenkama s tehnologijo žarnic; lučki za osvetlitev
registrske tablice zadaj z LED-tehnologijo.

8G1

1.050 €

Matrična LED-žarometa z dinamičnimi smerniki spredaj in zadaj
Če sistem znotraj sistemskih omejitev zaznana druga vozila, selektivno zasenči le območje zaznanega vozila, v ostalih segmentih ostaneta dolga
žarometa aktivna. Preklapljanje med posameznimi porazdelitvami svetlobe in uravnavanje pri vožnji mimo nasproti vozečih vozil sta v žarometu
vidni kot dinamično delovanje in vozniku zagotavljata udobno osvetlitev. Žarometa imata poleg funkcije matričnih LEDžarometov tudi naslednje
funkcije: dnevni luči, zasenčena žarometa, pozicijski luči, dinamični smerniki, smerni luči (dopolnitev stranske osvetlitve v ozkih ovinkih in pri
zavijanju), univerzalna žarometa (za zmanjšanje samozaslepitve ob slabši vidljivosti), manevrirna luč (osvetlitev območja pomika pri vzvratni
vožnji), avtocestna žarometa (podaljšan svetlobni snop pri hitrosti od 110 km/h naprej) in avtomatsko-dinamično uravnavanje svetlobnega snopa
ter naprava za čiščenje žarometov.
LED-diode matričnih LED-žarometov prevzemajo tudi funkcijo dinamičnih smerno prilagodljivih luči. Z navigacijsko podprto asistenčno funkcijo se
odzovejo že tik pred zasukom volana.

8VA

serijska oprema

serijska oprema

Paket notranje ambientne osvetlitve
poleg serijske osvetlitve notranjosti (bela):
▪ kozmetični ogledali, osvetljeni, za voznika in sovoznika
▪ vstopne lučke na spodnji strani vrat spredaj/zadaj
▪ notranje vratne kljuke spredaj/zadaj
▪ ambientna osvetlitev tekstilnih površin na vratih spredaj/zadaj
▪ osvetlitev prostora za noge spredaj/zadaj
▪ osvetljeno držalo za pijačo spredaj
▪ stranska ambientna osvetlitev sredinske konzole spredaj
▪ osvetljen predal pod armaturno ploščo
Potrebno je izbrati RCM/PNQ/PNV.

QQ2

300 €

Večbarvni paket notranje ambientne osvetlitve/osvetlitve obrob
Vsebinske spremembe in barvno prilagajanje poleg paketa notranje ambientne osvetlitve:
▪ izbor 30 barv
▪ osvetlitev obrob vrat spredaj/zadaj (barvno usklajena)
▪ ambientna osvetlitev tekstilnih površin vrat spredaj/zadaj (barvno usklajena)
▪ stranska ambientna osvetlitev sredinske konzole, spredaj (barvno usklajena)
▪ osvetljen predal pod armaturno ploščo (barvno usklajen)
▪ osvetljen napis quattro oz. krogi Audi (pogon spredaj) v armaturni plošči na sovoznikovi strani (barvno usklajeni)
Potrebno je izbrati RCM/PNQ/PNV in QJ1-Notranji elementi z videzom aluminija.
Cena s paketom Trend WBC
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410 €
120 €

Dodatna oprema Audi Q3 SB
Maloprodajna
cena
8N6

Senzor za zunanjo svetlobo/dež
Za upravljanje avtomatskega krmiljenja zasenčenih žarometov, brisalcev ter funkcije coming home/leaving home: zamik izklop/avtomatski vklop
žarometov, zadnjih luči in lučk za osvetlitev registrske tablice.

serijska oprema

Ogledala in streha
4L2

Notranje vzvratno ogledalo z zasenčenjem

4L6

Notranje vzvratno ogledalo z avtomatskim zasenčenjem, brez okvirja

6FJ

Zunanji vzvratni ogledali v svetleče črni barvi vozila

serijska oprema
210 €

Potrebno je izbrati 4ZD-Optični paket črnih elementov.
120 €

Opcija za Q3 SB S line
6FA

Zunanji vzvratni ogledali v barvi vozila

6XD

Zunanji vzvratni ogledali, električno nastavljivi in ogrevani

serijska oprema

Z integriranima LED-smernikoma; zrcalno steklo konveksno, ravno ali asferično; vklj. z ogrevanimi šobami za pranje stekel.
6XE

6XK

Zunanji vzvratni ogledali, električno nastavljivi, ogrevani in poklopni, vklj. z avtomatskim pomikom zunanjega vzvratnega ogledala
glede na robnik na sovoznikovi strani
Z integriranima LED-smernikoma; zrcalno steklo konveksno, ravno ali asferično; vklj. z ogrevanimi šobami za pranje stekel; funkcija avtomatskega
pomika zunanjega vzvratnega ogledala glede na robnik omogoča, da se ob aktiviranju vzvratne prestave zunanje vzvratno ogledalo na sovoznikovi
strani obrne proti tlom, tako da lahko voznik optimalno vidi cestni robnik.

serijska oprema

410 €

Zunanji vzvratni ogledali, električno nastavljivi, ogrevani in poklopni, z obojestranskim avtomatskim zasenčenjem, vklj. z avtomatskim
pomikom zunanjega vzvratnega ogledala glede na robnik na sovoznikovi strani
Z integriranima LED-smernikoma; zrcalno steklo konveksno, ravno ali asferično; vklj. z ogrevanimi šobami za pranje stekel; funkcija avtomatskega
pomika zunanjega vzvratnega ogledala glede na robnik omogoča, da se ob aktiviranju vzvratne prestave zunanje vzvratno ogledalo na sovoznikovi
strani obrne proti tlom, tako da lahko voznik optimalno vidi cestni robnik.
Potrebno je izbrati 4L6-Notranje vzvratno ogledalo z avtomatskim zasenčenjem, brez okvirja.

350 €

6FQ

Ohišji zunanjih ogledal v karbonu

770 €

3FB

Panoramska steklena streha
▪ enodelna steklena streha
▪ električni dvig in pomik sprednjega steklenega segmenta
▪ segment iz toniranega stekla z neskončno ročno nastavljivim senčnikom
▪ komfortno odpiranje/zapiranje z zunanje strani z radijskim ključem
Potrebno je izbrati QQ1/QQ2-Paket notranje ambientne osvetlitve + RCM/PNQ/PNV/WBC + volan 2PF/2PK/1XW/1XX/2ZW.

1.410 €

Zasteklitev
4GF

Vetrobransko steklo z akustično zasteklitvijo
Termoizolacijska zasteklitev

QL5

serijska oprema
470 €

Zasteklitev Privacy (zatemnjena stekla)

Zunanja oprema
2JB

Odbijača (montažni deli s hrapavo površino)
Serijska oprema za Q3 SB

2JD

2JK

serijska oprema

Odbijača S line, lakirana v barvi vozila
Opcija za Q3 SB S line 45 TFSI quattro

300 €

Serijska oprema za Q3 SB S line 35 TDI

serijska oprema

Odbijača S line kontrastne barve (manhattan siva)
Serijska oprema za Q3 SB S line 45 TFSI quattro

serijska oprema
300 €

Opcija za Q3 SB S line 35 TDI

serijska oprema

2Z8

Oznaka modela in zmogljivosti/tehnologije

2Z0

Brez oznake modela in zmogljivosti/tehnologije

brez doplačila

2Z7

Brez oznake zmogljivosti/tehnologije

brez doplačila

Odpiranje in zapiranje
4E7

Električno odpiranje in zapiranje pokrova prtljažnika

4I2

Centralno zaklepanje z daljninskim upravljanjem

580 €

Odklepa in zaklepa vrata, pokrov prtljažnika in loputo rezervoarja za gorivo; vklj. s komfortnim zapiranjem/odpiranjem oken.
PG2

Odklepa in zaklepa vrata, pokrov prtljažnika in loputo rezervoarja za gorivo, vklj. s komfortnim zapiranjem/odpiranjem oken. Varovalo Safelock
preprečuje odpiranje vrat iz notranjosti, takoj ko ste vozilo zaklenili s ključem vozila.
Alarmna naprava se uporablja za nadzor vrat, pokrova motornega prostora in pokrova prtljažnika. Varovalo safe¹, seznanjeno z vratno ključavnico,
preprečuje odpiranje z notranjo vratno kljuko, takoj ko ste vozilo zaklenili s ključem vozila (odvisno od razpoložljivosti za posamezno državo).
Alarmna naprava poleg tega nudi tudi: nadzor notranjosti z ultrazvočnimi senzorji in z možnostjo izklopa; opozorilo v primeru kraje, ki ga sproži
senzor naklona, ter hupo proti manipulaciji napeljave in z baterijskim napajanjem.
4I3

serijska oprema

Radijski ključ (z varovalom Safelock) + Alarmna naprava

510 €

Komfortni ključ (brez varovala Safelock)
Z elektronskim sistemom za avtorizacijo dostopa in zagona lahko svoje vozilo odklenete s pomočjo brezžične komunikacije med ključem in vozilom
na vratih in pokrovu prtljažnika ter ga s pomočjo senzorjev na vratnih kljukah znova zaklenete. Pri tem morate imeti komfortni ključ s seboj. Motor
zaženete in izključite s tipko Motor-Start-Stop.
Pokrov prtljažnika je mogoče preprosto odkleniti tudi s kretnjo noge pod zadnjim delom vozila – če nimate prostih rok. V kombinaciji z električnim
odpiranjem in zapiranjem pokrova prtljažnika ga je mogoče s kretnjo noge tudi zakleniti, samo v kombinaciji z opcijo 4E7-električno odpiranje in
zapiraje pokrova prtljažnika.
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480 €

Dodatna oprema Audi Q3 SB
Maloprodajna
cena
PG3

Komfortni ključ (z varovalom Safelock) + Alarmna naprava
Z elektronskim sistemom za avtorizacijo dostopa in zagona lahko svoje vozilo odklenete s pomočjo brezžične komunikacije med ključem in vozilom
na vratih in pokrovu prtljažnika ter ga s pomočjo senzorjev na vratnih kljukah znova zaklenete. Pri tem morate imeti komfortni ključ s seboj. Motor
zaženete in izključite s tipko Motor-Start-Stop.
Pokrov prtljažnika je mogoče preprosto odkleniti tudi s kretnjo noge pod zadnjim delom vozila – če nimate prostih rok. V kombinaciji z električnim
odpiranjem in zapiranjem pokrova prtljažnika ga je mogoče s kretnjo noge tudi zakleniti. Varovalo Safelock preprečuje odpiranje vrat iz notranjosti,
takoj ko ste vozilo zaklenili s ključem vozila, samo v kombinaciji z opcijo 4E7-električno odpiranje in zapiraje pokrova prtljažnika.

VC2

990 €

Sistem za odpiranje garažnih vrat
Sistem za odpiranje garažnih vrat je integriran daljinski upravljalnik z možnostjo programiranja za garažna in dvoriščna vrata ter radijsko daljinsko
upravljane varnostne sisteme in sisteme za osvetlitev. Na voljo je do 6 (MMI radio plus I8V) oz. 8 (MMI navigacija plus 7UG) različnih pomnilnih
mest, ki jih je mogoče individualno programirati. Ob približevanju shranjeni lokaciji se pri vozilih z navigacijo pokaže ustrezno obvestilo za sprožitev
oddajanja. Za nastavitev sistema je na voljo uporabniku prijazna podpora za programiranje z ustreznimi informacijami iz Navodil za uporabo.
Po potrebi je nezdružljive sisteme z namestitvijo univerzalnega sprejemnika mogoče pripraviti za sprejem. Ustrezne informacije in napotki o
združljivih ročnih oddajnikih so na voljo pri pooblaščenem partnerju Audi ali na spletni strani www.eurohomelink.com.
280 €

Potrebno je izbrati PNQ-Navigacijo/PNV-Predpripravo za navigacijo

Klima in prezračevanje
KH6

Ročna klimatska naprava

9AK

2-conska komfortna avtomatska klimatska naprava

serijska oprema

Potrebno je izbrati še sredinski naslon za roke spredaj (6E3).
9M9

700 €

Ogrevanje/prezračevanje mirujočega vozila
Ogrevanje mirujočega vozila ogreva notranjost in odmrzuje stekla, tudi ko motor ne teče. Prezračevanje mirujočega vozila dovaja svež zrak in znižuje
temperaturo v notranjosti. Obe funkciji je mogoče aktivirati s časovnikom in z ločenim radijskim daljinskim upravljalnikom. Inteligentno upravljanje s
časovnikom in programiranjem časa odhoda izračuna časovno in energijsko učinkovito trajanje ogrevanja.
Na voljo sta 2 načina ogrevanja: "odtajanje" (način odtajanja samo za stekla) "gretje" (način ogrevanja za dodatno predgretje notranjosti)
V kombinaciji z opcijskim klicem v sili in servisom Audi connect, vklj. z upravljanjem vozila¹, je ogrevanje mirujočega vozila mogoče preprosto
programirati s pomočjo aplikacije za pametne telefone.

Potrebno je izbrati 9AK-avtomatsko klimatsko napravo + radio ali navigacijo RCM/PNQ/PNV/WBC.

1.660 €

Notranja oprema
QE1

Shranjevalni in prtljažni paket

6NJ

▪ mrežasta žepa na hrbtni strani sprednjih sedežev
▪ predal pod sovoznikovim sedežem + prtljažna mreža
▪ držalo za avtomobilsko mapo pod voznikovim sedežem
▪ 2 ploščata reflektorja (LED) v pokrovu prtljažnika za osvetlitev
prtljažnika ▪ vložek za prtljažni prostor v stranski oblogi
▪ 12-voltna vtičnica v prtljažniku
Predpražniki spredaj in zadaj
Tekstilna stropna obloga, lunino srebrne barve

6NQ

Tekstilna stropna obloga, črne barve

7M0

Vstopne letve z vstavki iz umetne mase, spredaj, neosvetljene, brez napisa

0TD

250 €
serijska oprema
serijska oprema
280 €
serijska oprema

Serija za Q3 SB
VT5

Vstopne letve z aluminijastimi vstavki,osvetljene, z napisom "S"
serijska oprema

Q3 SB S line
Q3 SB

120 €

9JC

Vžigalnik za cigarete in pepelnik

40 €

QJ1

Notranji elementi z videzom aluminija
Stikalo za nastavljanje ogledal, stikalo za pomik stekel, tipka za upravljanje parkirne zavore, letev notranje vratne kljuke in sprednji vratni letvi z
videzom aluminija; zadnji vratni letvi z videzom aluminija samo v kombinaciji s QQ2 (večbarvni paket notranje ambientne osvetlitve).

110 €

Sedeži
Q1A

Običajna sprednja sedeža, samo z oblazinjenjem N0L
Z ročno nastavitvijo višine in vzdolžnega položaja sedeža, naklona naslonjala ter višine vzglavnika in varnostnega pasu.

Q4H

Športna sprednja sedeža

3L3

Sprednja sedeža, ročno nastavljiva

serijska oprema
370 €

Z ročno nastavitvijo višine in vzdolžnega položaja sedeža, naklona naslonjala ter višine vzglavnika in varnostnega pasu.

serijska oprema

7P1

Električno nastavljiva ledvena opora za prednja sedeža

310 €

3PB

Voznikov sedež, električno nastavljiv
Z električno nastavitvijo višine, vzdolžnega položaja in naklona sedeža ter naklona naslonjala na voznikovi strani; sovoznikov sedež z ročno
nastavitvijo.
Potrebno je izbrati 7P1.

460 €

3L5

Sprednja sedeža, električno nastavljiva
Z električno nastavitvijo višine in vzdolžnega položaja sedeža ter naklona sedišča in naslonjala
Potrebno je izbrati 7P1.

830 €

5ZC

Prilagodljiva vzglavnika za sprednja sedeža
Z ročno nastavitvijo višine in odmika vzglavnika.
Potrebno je izbrati oblazinjenje N1M + 5KR-Zadnja sedežna klop/naslonjalo, deljivo, poklopno s sredinskim naslonom za roke in držalom za pijačo.
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150 €

Dodatna oprema Audi Q3 SB
Maloprodajna
cena
5KN

Zadnja sedežna klop/naslonjalo, deljivo, poklopno
Naslonjalo zadnjih sedežev deljivo v razmerju 40:20:40; zadnja sedežna klop vzdolžno pomična; naslonjalo z nastavljivim naklonom.

5KR

Naslonjalo zadnjih sedežev deljivo v razmerju 40:20:40; zadnja sedežna klop vzdolžno pomična; naslonjalo zadnjih sedežev z nastavljivim
naklonom, vklj. s sredinskim naslon za roke zadaj in držalom za pijačo.
4A3

6E3

serijska oprema

Zadnja sedežna klop/naslonjalo, deljivo, poklopno s sredinskim naslonom za roke in držalom za pijačo

Sedeža spredaj, ogrevana
Ogrevano sedišče in osrednji del naslonjala za hrbet, individualno nastavljivo preko izbirnih tipk na klimatski napravi, ločeno za voznika in
sovoznika.
Sredinski naslon za roke, spredaj
Vzdolžno pomičen, z nastavljivim naklonom, s poklopnim predalom za shranjevanje, z 12-voltno vtičnico v sredinski konzoli zadaj.

140 €

400 €
180 €

Volani
2PU

Večfunkcijski usnjeni volan plus, 3-kraki design, 6 večfunkcijskih tipk
serijska oprema

1XW

Večfunkcijski usnjeni volan plus, 3-kraki design, 12 večfunkcijskih tipk
180 €

1XX

Večfunkcijski usnjeni volan plus, 3-kraki design, z obvolanskima prestavnima ročicama, 12 večfunkcijskih tipk
310 €

Samo za menjalnik S tronic

2ZW

Večfunkcijski usnjeni volan plus, 3-kraki design, ogrevan, 12 večfunkcijskih tipk
400 €

Potrebno je izbrati 8T6-Tempomat.
2PF

Večfunkcijski športno oblikovani usnjeni volan plus, 3-kraki design, sploščen na spodnji strani, 12 večfunkcijskih tipk
310 €

2PK

Večfunkcijski športno oblikovani usnjeni volan plus, 3-kraki design, z obvolanskima prestavnima ročicama, sploščen na spodnji strani,
12 večfunkcijskih tipk
440 €

Samo za menjalnik S tronic

Radijski/navigacijski sistemi
PNREL3IT2

MMI navigacija plus + Audi connect in sistem Infotainment
Potrebno je izbrati zvočnike 8RL/9VD/9VS + virtualni prikazovalnik 9S1/9S9 + volan 2PF/2PK/1XW/1XX/2ZW.
Cena s paketom Trend WBC

PNVEL3IT2

Priprava za MMI navigacijo plus + Audi connect in sistem Infotainment
Potrebno je izbrati zvočnike 8RL/9VD/9VS + virtualni prikazovalnik 9S1/9S9 + volan 2PF/2PK/1XW/1XX/2ZW.

IT1

2.660 €
2.100 €

Cena s paketom Trend WBC

980 €
410 €

Audi connect in sistem Infotainment plus

260 €

Potrebno je izbrati še navigacijo plus. (PNQEL3/PNVEL3)
I8E
RCM

MMI radio

serijska oprema

MMI radio plus
Potrebno je izbrati zvočnike 8RL/9VD/9VS

QV3

560 €

Digitalni radijski sprejemnik
390 €

Potrebno je izbrati radio RCM/PNQ/PNV/WBC.
UI2

Audi smartphone interface
▪ Audi music interface (po en vmesnik USB tipa A in C s polnilno in podatkovno funkcijo za predvajanje glasbe s prenosnega pomnilniškega
medija, kot je npr. USB, pametni telefon ali MP3-predvajalnik)
▪ Audi smartphone interface (vaš pametni telefon poveže z vozilom Audi in vsebine v pametnem telefonu preko USB-vmesnika posreduje
neposredno na MMI-zaslon; navigacijo, telefonijo, glasbo in izbrane aplikacije neodvisnih ponudnikov je mogoče enostavno upravljati z upravljalno
enoto sistema MMI in z glasovnim upravljanjem vašega pametnega telefona). Pripadajoči adapterski kabli iz programa Originalne dopolnilne
opreme Audi so na voljo pri pooblaščenem partnerju Audi.
630 €

Potrebno je izbrati radio RCM/PNQ/PNV/WBC.
9VD

Zvočni sistem Audi
10 zvočnikov, vklj. z osrednjim in globokotonskim zvočnikom, 6-kanalni ojačevalnik s skupno močjo 180 W.
340 €

Potrebno je izbrati radio RCM/PNQ/PNV/WBC.
9VS

Zvočni sistem Bang & Olufsen Premium s 3D-zvokom
Predvajanje prostorskega zvoka preko 15 visokozmogljivih zvočnikov, vklj. z globokotonskim zvočnikom; 16-kanalni ojačevalnik s skupno močjo
680 W. Z novim virtualnim 3D zvočnim učinkom ustvarja intenzivno doživetje zvoka. Učinek nastane s pomočjo 4 zvočnikov v armaturni plošči, 2
zvočnikov v C-stebričkih in tehnologije Symphoria inštituta Fraunhofer.
930 €

Potrebno je izbrati radio RCM/PNQ/PNV/WBC.
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Dodatna oprema Audi Q3 SB
Maloprodajna
cena

Telefon
9ZEGB1

Predal za telefon Audi
Oprema, kot je npr. vmesnik Bluetooth
Dodatne funkcije: telefoniranje v vozilu optimira z možnostjo odlaganja mobilnega telefona v univerzalni nosilec (170 × 87 mm) v predelu
sredinskega naslona za roke spredaj vklj. s povezovalno anteno za povezavo mobilnega telefona z zunanjo anteno, kar zagotavlja manjše sevanje
v notranjosti vozila in boljšo kakovost sprejema; z LTE podporo.
Možnost polnjenja preko USB-priključka tipa A ali brezžičnega polnjenja (standard Qi); z opozorilom za pozabljen mobilni telefon v vozilu in
prikazom napolnjenosti v sistemu MMI. Za iPhone 5, 5s, SE, 6, 6s in 7 je pri vašem pooblaščenem partnerju Audi na voljo ovitek za indukcijsko
polnjenje iz programa Originalne dopolnilne opreme Audi.
470 €

Potrebno je izbrati radio RCM/PNQ/PNV/WBC.
9ZX

Bluetooth vmesnik
Poveže mobilni telefon z vozilom s pomočjo Bluetooth tehnologije; možno je prostoročno telefoniranje preko mikrofona.
Potrebno je izbrati voznikov informacijski sistem.

serijska oprema

Kombinirani instrumenti
9S0

Digitalni kombinirani instrument
Popolnoma digitalen kombinirani instrument, 10,25 palcev; vsebina prikaza: ▪ hitrost, čas, število prevoženih kilometrov, zunanja temperatura,
opozorilnik za gorivo z dosegom ▪ priporočena prestava (za ročni in avtomatski menjalnik v ročnem načinu prestavljanja) ▪ trenutna radijska
postaja ali glasbeni posnetek ▪ seznami radijskih postaj in medijev ▪ klasični prikaz ▪ če je na voljo: telefonski meni (v kombinaciji z večfunkcijskim
volanom).
V potovalnem računalniku z dnevnim in skupnim pomnilnikom se med drugim prikazujejo informacije o povprečni in trenutni porabi goriva, dosegu,
povprečni hitrosti ter trajanju vožnje in prevoženi razdalji. Integriran program učinkovitosti je vozniku v pomoč s pregledi podatkov o porabi ter
napotki za varčno vožnjo; vklj. s priporočilom za premor.

9S1

serijska oprema

Virtualni prikazovalnik Audi
Popolnoma digitalni kombinirani instrument, 10,25 palcev; s številnimi dodatnimi funkcijami in vsebinami v primerjavi z digitalnim kombiniranim
instrumentom (serijsko): ▪ prilagodljiv prikaz informacij, ki ustrezajo potrebam voznika: hitrost/število vrtljajev, prikaz zemljevida, storitve Audi
connect, radijske/medijske informacije, čas predvajanja medijskih posnetkov in prikazi naslovnic albumov ▪ poleg klasičnega prikaza dodaten
prikaz: športni ▪ integracija funkcij sistema MMI v kombinirani instrument
Tipka VIEW na večfunkcijskem volanu omogoča preklapljanje med 2 različno velikima prikazoma okroglih instrumentov. Prikaz z manjšimi
instrumenti vključuje velike nazorne grafike potovalnega računalnika in vsebin sistema MMI. Upravljanje virtualnega prikazovalnika Audi poteka z
večfunkcijskim volanom.
V kombinaciji z MMI navigacijo plus prikaz navigacijskega zemljevida v 3D terenskem načinu na visokoločljivostnem 10,25-palčnem barvnem
zaslonu; vrednosti potovalnega računalnika je mogoče konfigurirati v merilniku števila vrtljajev motorja; stalni prikaz navigacijskih informacij v
območju merilnika hitrosti pri aktivnem vodenju po poti, vklj. s priporočilom za premor
210 €

Potrebno je izbrati RCM/PNQ/PNV/WBC + volan 2PF/2PK/1XW/1XX/2ZW.
9S9

Virtualni prikazovalnik Audi plus
Širok, popolnoma digitalni kombinirani instrument, 12,3 palcev; poleg klasičnega prikaza dodatna grafična prikaza: dinamični in športni. Poleg tega
so v primerjavi z digitalnim kombiniranim instrumentom prikazane še številne dodatne funkcije in vsebine: ▪ velik prikaz, prilagodljiv prikaz
informacij, ki ustrezajo potrebam voznika: hitrost/število vrtljajev, prikaz zemljevida, storitve Audi connect², radijske/medijske informacije, čas
predvajanja medijskih posnetkov in prikazi naslovnic albumov ▪ integracija funkcij sistema MMI v kombinirani instrument
Tipka VIEW na večfunkcijskem volanu omogoča preklapljanje med 2 različno velikima prikazoma okroglih instrumentov. Prikaz z manjšimi
instrumenti vključuje velike nazorne grafike potovalnega računalnika in vsebin sistema MMI. Upravljanje virtualnega prikazovalnika Audi plus
poteka z večfunkcijskim volanom.
V kombinaciji z MMI navigacijo plus prikaz navigacijskega zemljevida v 3D terenskem načinu na visokoločljivostnem 12,3-palčnem barvnem
zaslonu; vrednosti potovalnega računalnika je mogoče konfigurirati v merilniku števila vrtljajev motorja; stalni prikaz navigacijskih informacij v
območju merilnika hitrosti pri aktivnem vodenju po poti, vklj. s priporočilom za premor
500 €

Potrebno je izbrati navigacijo PNQ + volan 2PF/2PK/1XW/1XX/2ZW.
7B6

12V vtičnica, 2x priključek USB, zadaj
90 €

Potrebno je izbrati naslon za roko v sredini spredaj 6E3.

Asistenčni sistemi
NZ2

Audi connect - klic v sili

6K2

Audi pre sense front

serijska oprema

Audi pre sense front znotraj sistemskih omejitev s pomočjo radarja v sprednjem delu vozila nadzoruje območje pred vozilom ter voznika z optičnimi
in zvočnimi signali opozori na morebitno nevarno situacijo, ki jo lahko povzročijo spredaj vozeča ali mirujoča vozila. Če se voznik ne odzove, sledi
kratek zavorni sunek, da ponovno pridobi voznikovo pozornost. Če se voznik kljub temu ne odzove, prične Audi pre sense front znotraj sistemskih
omejitev avtomatsko zavirati s polno močjo. Trčenje je v določenih okoliščinah mogoče preprečiti ali pa zmanjšati njegovo silovitost.
Funkcija prepoznavanja pešcev in kolesarjev znotraj sistemskih omejitev zazna, ko se pešec ali kolesar nahaja na cestišču ali ga prečka. Sistem
voznika na to opozori z optičnim in zvočnim signalom. Sistem se obenem pripravi na morebitno zaviranje s polno močjo in, če je potrebno, sproži
avtomatsko zaviranje v sili, da v največji možni meri prepreči trčenje ali zmanjša njegovo silovitost.
serijska oprema
7W1

Audi pre sense basic
Audi pre sense basic znotraj sistemskih omejitev s povezanostjo in prilagajanjem različnih sistemov vozila aktivira preventivne zaščitne ukrepe za
sopotnike. V nestabilni vozni situaciji se sprednja varnostna pasova električno zategneta. Odvisno od situacije se zaprejo okna in – če je na voljo –
pomično strešno okno. Aktivirajo se varnostne utripalke, ki opozarjajo promet za vami.

7X1

serijska oprema

Parkirni sistem zadaj
Parkirni sistem zadaj vzvratno parkiranje in manevriranje znotraj sistemskih omejitev poenostavlja tako, da z zvočnimi signali opozarja na
oddaljenost do zaznane ovire za vozilom. Meritve izvajajo ultrazvočni senzorji, ki so neopazno vgrajeni v odbijač in se aktivirajo ob vklopu vzvratne
prestave.

10/14
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530 €

Dodatna oprema Audi Q3 SB
Maloprodajna
cena
7X2

Parkirni sistem plus
Parkirni sistem plus vozniku pri parkiranju in manevriranju pomaga z zvočnimi signali in prikazom na MMI-zaslonu. Ultrazvočni senzorji, ki so
neopazno vgrajeni v odbijač, merijo oddaljenost do zaznanih predmetov. Poleg tega beli segmenti prikazujejo zaznane ovire izven poti, rdeči
segmenti pa ovire na poti. Virtualni prikaz voznega pasu poleg tega omogoča tudi prikaz stranskih usmerjevalnih črt, ki jih izračuna sistem, in
omogoča varen uvoz in izvoz s parkirnega mesta. Parkirni sistem se aktivira z vklopom vzvratne prestave, s tipko v sredinski konzoli ali
avtomatsko, ko je razdalja do zaznanega predmeta krajša od 90 cm. Avtomatsko aktiviranje je mogoče vključiti in izključiti.
890 €

Potrebno je izbrati radio RCM/PNQ/PNV/WBC.
7X5

Parkirna asistenca
S pomočjo ultrazvočnih senzorjev najde ustrezno parkirno mesto za prečno oz. vzdolžno parkiranje. Pri prečnem parkiranju sistem izračuna pravo
smer uvoza (naprej in vzvratno), pri vzdolžnem parkiranju pa pravo smer uvoza in izvoza. Voznik mora le še ustrezno dodajati plin, prestavljati,
zavirati in nadzorovati postopek parkiranja. Sam postopek parkiranja prevzame sistem. Prikaz okolice, odvisno od poti vozila, znotraj sistemskih
omejitev opozarja na ovire okoli vozila. Sistem podpira tudi parkiranje z večkratnim popravljanjem. Aktivacija s tipko parkirne asistence v sredinski
konzoli.
1.010 €

Potrebno je izbrati radio RCM/PNQ/PNV/WBC.

120 €

Cena s paketom Trend WBC
7Y5

Opozorilo za menjavo voznega pasu in opozorilo za zapuščanje voznega pasu
Opozorilo za menjavo voznega pasu z 2 radarskima senzorjema meri oddaljenost in razliko v hitrosti glede na zadaj približujoča se vozila. Sistem s
prikazom v ustreznem zunanjem vzvratnem ogledalu voznika opozori na morebitno nevarnost ob menjavi pasu. Če voznik za menjavo voznega
pasu aktivira smernike, ga sistem dodatno opozori z utripanjem prikaza. Sistem deluje v območju od pribl. 15 km/h do 250 km/h in ga je mogoče
aktivirati v meniju Car sistema MMI. V kombinaciji s parkirnim sistemom plus ali parkirno asistenco, vklj. z asistenco za stranski promet. Funkcija
vozniku pomaga pri vzvratni vožnji s parkirnega mesta za prečno parkiranje. Sistem voznika o približujočih se vozilih optično obvešča na MMI
zaslonu ter ga opozori z zvočnim opozorilom ali po potrebi z zavornim sunkom.
Opozorilo za zapuščanje voznega pasu znotraj sistemskih omejitev pomaga preprečiti, da ne bi nehote zapeljali z voznega pasu. Ko je sistem
aktiviran in pripravljen za delovanje ter voznik ni vključil smernikov, opozorilo za zapuščanje voznega pasu s korekcijskimi posegi v krmiljenje
volana poskusi preprečiti, da bi vozilo zapeljalo čez zaznane omejitvene črte. Poleg tega je na željo voznika mogoče nastaviti tudi opozorilno
tresenje volana. Območje delovanja od pribl. 60 do največ 250 km/h.
serijska oprema

79D

Prilagodljiva asistenca za vožnjo, asistenca za zaustavitev vozila v sili in opozorilo za menjavo voznega pasu
Prilagodljiva asistenca za vožnjo združuje funkcije prilagodljive asistence za hitrost in asistence za vodenje po voznem pasu. Prilagodljiva asistenca za vožnjo
vozniku pomaga pri pospeševanju, zaviranju, ohranjanju hitrosti in razdalje ter vodenju po voznem pasu. Tako omogoča več udobja med vožnjo, predvsem na
daljših razdaljah. Sistem ohranja hitrost in razdaljo do spredaj vozečih vozil ter z rahlim posegom v krmiljenje volana udobno pomaga pri ohranjanju smeri vožnje v
celotnem hitrostnem območju od 0 do 200 km/h. Obenem stalno vzdržuje nastavljeno hitrost in se na spredaj vozeča vozila odziva z uravnavanjem razdalje.
Ponovno speljevanje je avtomatsko oz. ga sproži voznik po krajšem mirovanju. Prilagodljiva asistenca za vožnjo s pomočjo številnih upoštevanih parametrov
zagotavlja kar se da udobno vožnjo v hitrostnem območju od 0 do največ 200 km/h ter v zastojih. Prilagodljiva asistenca za vožnjo uporablja radarske senzorje,
vgrajene v sprednjem delu vozila, kamero spredaj in ultrazvočne senzorje, da stalno nadzoruje okolico vozila. Voznik še naprej ostane odgovoren za upravljanje
vozila in lahko kadar koli prevzame nadzor nad prilagodljivo asistenco za vožnjo.
Asistenca za zaustavitev vozila v sili predstavlja razširitev prilagodljive asistence za vožnjo oz. opozorila za zapuščanje voznega pasu in znotraj sistemskih omejitev
zazna, ko je voznik neaktiven. V takšnih primerih voznika opozori z optičnim, zvočnim in haptičnim opozorilom. Če se ta ne odzove, sistem prevzame vodenje vozila
in ga z blagim zaviranjem in vključenimi varnostnimi utripalkami na lastnem voznem pasu avtomatsko zavira do mirovanja.

Potrebno je izbrati radio ali navigacijo RCM/PNQ/PNV/WBC + prilagodljivo asistenco za hitrost PCG.
1.060 €

Opcija za vse modele, samo za menjalnik S tronic
8T6

Tempomat
Tempomat stalno vzdržuje individualno nastavljeno hitrost med 20 in 250 km/h, če to dopušča moč motorja. Upravljanje poteka z ločeno
obvolansko ročico. Nastavljena hitrost je prikazana na zaslonu. Sistem se na spredaj vozeča vozila ne odziva z uravnavanjem razdalje. Vključno z
nastavljivim omejevalnikom hitrosti.

350 €

8T9

Nastavljiv omejevalnik hitrosti
Nastavljiv omejevalnik hitrosti omogoča individualno omejitev največje hitrosti od 30 km/h naprej, npr. v naseljih. Ko je nastavljena omejitev hitrosti
dosežena, jo vozilo blago zaduši. Upravljanje poteka z ločeno obvolansko ročico. Nastavljena največja hitrost je prikazana v digitalnem
kombiniranem instrumentu. Omejitev je mogoče kadar koli preklicati s funkcijo kickdown.

serijska oprema

KA2

Kamera za vzvratno vožnjo
480 €

Potrebno je izbrati radio RCM/PNQ/PNV/WBC + parkirni sistem 7X2/7X5.
KA6

Kamere za nadzor okolice

Štiri širokokotne kamere za nadzor okolice pokrivajo celotno območje v neposredni okolici vozila in omogočajo številne različne možnosti prikaza za
še enostavnejše manevriranje. Voznik lahko na MMIzaslonu izbere različne prikaze, tako da lahko vozilo lažje pozicionira na parkirno mesto.
Virtualni tlorisni prikaz: slike 4 kamer so združene v virtualni tlorisni prikaz (ptičja perspektiva) ter so v pomoč pri natančnejšem manevriranju in
pozicioniranju vozila.
Prikaz kamere za vzvratno vožnjo: prikaz kamere za vzvratno vožnjo posreduje pomožne elemente za prečno parkiranje in priklop prikolice.
Panoramski pogled spredaj in zadaj: 180° panoramski pogled podpira izvoz z ozkega parkirnega mesta, dovoza na dvorišče ali nepreglednih
križišč.
Pogled na robnik: prikazuje podrobnosti na sprednjih ali zadnjih kolesih ter vozniku pomaga pri približevanju robniku. Kamere za nadzor okolice se
aktivirajo z vklopom vzvratne prestave ali s pritiskom na tipko, prikaze pa je mogoče izbrati s preprostim dotikom zaslona.

Potrebno je izbrati radio RCM/PNQ/PNV/WBC + ogledala 6XE/6XK + parkirni sistem 7X2/7X5.
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950 €

Dodatna oprema Audi Q3 SB
Maloprodajna
cena
PCE

Asistenčni paket (možen le za motorje z S tronic menjalnikom)
Asistenčni paket združuje funkcije naslednjih asistenčnih sistemov:
▪ Audi pre sense front
▪ prepoznavanje prometnih znakov s pomočjo kamere
▪ asistenca za dolga žarometa
▪ parkirni sistem plus
▪ prilagodljiva asistenca za vožnjo
▪ asistenca za zaustavitev vozila v sili
Opcija za Q3 SB in Q3 SB S line

1.290 €

Potrebno je izbrati navigacijo PNQ + asistenco za dolga žarometa 8G1/PXC.

1.720 €
470 €

Cena s paketom Trend WBC
PCG

Prilagodljiva asistenca za hitrost
Prilagodljiva asistenca za hitrost s pomočjo radarskega senzorja znotraj sistemskih omejitev zaznava spredaj vozeča vozila ter v največji možni
meri stalno vzdržuje hitrost in razdaljo v območju uravnavanja. Območje uravnavanja pri vozilih z ročnim menjalnikom znaša od 30 do pribl. 200
km/h, pri vozilih z menjalnikom S tronic pa od 0 do 200 km/h. Pri vožnji s pogostim ustavljanjem in speljevanjem lahko vozila z menjalnikom S
tronic zavirajo do mirovanja in pod določenimi pogoji znova avtomatsko speljejo. Upravljanje poteka z ločeno obvolansko ročico. Razdaljo je
mogoče nastavljati v 5 stopnjah, dinamiko sistema pa s sistemom Audi drive select ali v meniju sistema ACC. Vključno z Audi pre sense front (gl.
ločen opis)

QR9

Opcija za Q3 SB in Q3 SB S line
Potrebno je izbrati radio RCM/PNQ/PNV/WBC + volan 2PF/2PK/1XW/1XX/2ZW.

820 €

Cena s paketom Trend WBC

460 €

Prepoznavanje prometnih znakov s pomočjo kamer
Prepoznavanje prometnih znakov s pomočjo kamere znotraj sistemskih omejitev zaznava omejitve hitrosti, prepovedi prehitevanja in začasne
prikaze hitrosti v vidnem polju kamere spredaj. Sistem znotraj sistemskih omejitev zaznava začetek in konec avtocest, hitrih cest, naselij in območij
umirjenega prometa. Dodatno lahko poteka od situacije odvisno presojanje v primeru mokrega cestišča, megle, časovno odvisnih omejitev hitrosti,
del na cesti in vožnje s prikolico. Sistem poleg tega s pomočjo navigacijskih podatkov oceni in posreduje omejitve hitrosti. Trenutno pomembna
omejitev se prikaže na zaslonu digitalnega kombiniranega instrumenta oz. virtualnega prikazovalnika Audi. Po želji lahko aktivirate individualno
opozorilo za hitrost, ki ob prekoračitvi trenutno dovoljene hitrosti posreduje optično opozorilo.
300 €

Potrebno je izbrati navigacijo PNQ + volan 2PF/2PK/1XW/1XX/2ZW.
UG1

Asistenca za speljevanje na klancu
Če med mirovanjem vozila dlje časa pritiskate na zavorni pedal, se zavorni tlak za kratek čas ohrani tudi potem, ko pedal izpustite. Asistenca s tem
avtomatskim posegom v zavorni sistem olajša speljevanje na skoraj vsakem klancu.

UG5

Asistenca za nadzorovani spust
Vzdržuje predhodno nastavljeno hitrost pri vožnji navzdol. Aktiviranje s pritiskom na tipko.

UH2

serijska oprema
120 €

Speljevalna asistenca (Audi hold assist)
Funkcija, ki vozilo po zaustavitvi časovno neomejeno zadržuje na klancu – na vzponih in spustih. Sistem se aktivira s pritiskom na tipko in vozniku
omogoča lažje speljevanje

90 €

Podvozje in zavore
1JA

Serijsko podvozje
Udobno nastavljeno podvozje; spredaj s premo z McPhersonovima vzmetnima nogama s spodnjima trikotnima prečnima vodiloma, pomožnim
okvirjem in cevastim stabilizatorjem; zadaj s 4-vodilno premo z ločeno razporeditvijo vzmeti in blažilnikov, pomožnim okvirjem in cevastim
stabilizatorjem.
serijska oprema

Q3 SB

brez doplačila

Q3 SB S line
1JC

Športno podvozje
Športno podvozje, s čvrstejšo nastavitvijo vzmetenja in blaženja; spredaj s premo z McPhersonovima vzmetnima nogama s spodnjima trikotnima
prečnima vodiloma, pomožnim okvirjem in cevastim stabilizatorjem; zadaj s 4-vodilno premo z ločeno razporeditvijo vzmeti in blažilnikov, pomožnim
okvirjem in cevastim stabilizatorjem
260 €

Opcija za Q3 SB

serijska oprema

Q3 SB S line
PDE

Podvozje z uravnavanjem blaženja in Audi drive select
Podvozje z uravnavanjem blažilnikov za elektronsko uravnavano prilagajanje različnim voznim situacijam; spredaj s premo z McPhersonovima
vzmetnima nogama s spodnjima trikotnima prečnima vodiloma, pomožnim okvirjem in cevastim stabilizatorjem;
zadaj s 4-vodilno premo z ločeno razporeditvijo vzmeti in blažilnikov, pomožnim okvirjem in stabilizatorjem cevi; različni načini (auto, comfort,
dynamic), upravljanje s sistemom Audi drive select.
Omogoča nastavitev želenih karakteristik vozila; razpoložljivi načini: ▪ auto ▪ comfort ▪ dynamic ▪ offroad ▪ efficiency ▪ individual
Podvozje z uravnavanjem blaženja se pri tem med drugim prilagaja servokrmiljenju, karakteristiki motorja oz. prestavljanja (pri menjalniku S tronic)
in drugi opcijski opremi.
Potrebno je izbrati PX2/PXC.
1.160 €

Opcija za Q3 SB in Q3 SB S line
1N7

Progresivno krmiljenje
Krmiljenje s prilagodljivim prenosom krmilne sile glede na kot zasuka volana in hitrostno prilagodljivo servokrmiljenje; različni načini (auto, comfort,
dynamic), nastavljanje z opcijskim sistemom Audi drive select; z neposrednejšim krmiljenjem (npr. na ovinkastih cestah ali pri zavijanju) in
zmanjšanim naporom (npr. pri parkiranju in manevriranju) zvišuje stopnjo vozne dinamike in udobja.
serijska oprema

Q3 SB in Q3 SB S line
2H6

Audi drive select
Omogoča nastavitev želenih karakteristik vozila; razpoložljivi načini: ▪ auto ▪ comfort ▪ dynamic ▪ offroad ▪ efficiency ▪ individual
Pri tem se med drugim prilagajajo servokrmiljenje, karakteristike motorja oz. prestavljanja (pri menjalniku S tronic) in druga opcijska oprema. Način
"efficiency" vzpostavi varčnejšo osnovno nastavitev za motor, menjalnik, klimatiziranje in opcijski sistem adaptive cruise control. Način "individual"
omogoča kombinacijo različnih nastavitev posameznih sistemov.

UH1

Elektromehanska parkirna zavora
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serijska oprema
serijska oprema

Dodatna oprema Audi Q3 SB
Maloprodajna
cena

Varnost in tehnika
4H5

Otroška blokada, električno aktivirana
S stikalom za deaktiviranje sovoznikove varnostne blazine in pritrdišči ISOFIX na sovoznikovem sedežu.

serijska oprema

PID

Stikalo za deaktiviranje sovoznikove varnostne blazine in sistem za pritrditev otroških sedežev ISOFIX za sovoznikov sedež (4UF+3G4)

serijska oprema

4UE

Varnostne blazine "fullsize" varnostni blazini za voznika in sovoznika

serijska oprema

4X3

Stranski varnostni blazini spredaj in sistem varnostnih blazin za glavo
Stranski varnostni blazini spredaj, vgrajeni v naslonjali sedežev; z dodatnim sistemom varnostnih blazin za glavo: razpre se pred stranskimi okni in
ob bočnem trčenju pomaga ščititi potnike na sprednjih in zunanjih zadnjih sedežih.

serijska oprema

3B4

Stranski varnostni blazini zadaj
Dodatek stranskima varnostnima blazinama spredaj in sistemu varnostnih blazin za glavo.
Sistem za pritrditev otroških sedežev ISOFIX in Top Tether za zunanja zadnja sedeža

410 €
serijska oprema
serijska oprema

4X4

7L6

Sistem start-stop z rekuperacijo

1M5

Priprava za vlečno napravo

1M6

Vlečna naprava

190 €

Mehansko pomično vlečno napravo je mogoče preprosto odkleniti oz. zakleniti s sprostilno napravo.
Ostale prednosti: mehansko pomična kroglična glava z električnim odklepanjem, kroglični drog in glava iz kovanega jekla, upravljanje s tipko v
prtljažniku, stabiliziranje vlečnega vozila in prikolice preko elektronskega stabilizacijskega nadzora (ESC). Integrirana pomična sistemska vtičnica
med vožnjo omogoča neprekinjeno uporabo električnih naprav na prikolici ali avtodoma in jo je ob neuporabi mogoče pomakniti pod odbijač, da se
je ne vidi.
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1.050 €

Dodatne informacije Audi Q3 SB
Vse navedene maloprodajne cene so neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 22% DDV, DMV in EKO takso. Določene paketne kombinacije
opreme ali akcije lahko povzročijo odstopanja pri izračunu končne cene. Cena dodatne opreme je zgolj informativna in je odvisna od stopnje DMV-ja.
Podrobne informacije o opisu in ceni dodatne opreme dobite pri pooblaščenih trgovcih z vozili Audi ali v Konfiguratorju vozil na spletnem naslovu
www.audi.si.
Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, zgradbi, opremi, tehničnih podatkih in cenah.

Podaljšano Jamstvo Porsche Slovenija - Audi
Audi veliko pozornost posveča ugodju in dobremu počutju svojih kupcev. K temu pa ne prispevata le varnost in izjemen občutek med vožnjo z vozili
Audi. Za popolno zadovoljstvo je potrebna celovita skrb za potrebe zvestih strank. Porsche Slovenija je tako za vas pripravil program, s katerim
obljubljamo, da bomo z vami ob vsaki morebitni nevšečnosti, ki bi jo lahko imeli z vozilom. Poleg osnovne dvoletne garancije, "Podaljšano Jamstvo
Porsche Slovenija" predstavlja inovativen program jamstev in storitev, s pomočjo katerih boste v brezskrbni vožnji uživali tudi v tretjem in četrtem
letu starosti vašega vozila.

Financiranje, zavarovanje in vzdrževanje
V sodelovanju s Porsche Finance Group Slovenia vam pri pooblaščenih Audi trgovcih v Sloveniji uredimo kredit, finančni ali operativni leasing z
ugodnimi pogoji, poskrbimo za ustrezno zavarovanje in vzdrževanje vašega novega vozila. Naše storitve prilagodimo vašim željam, potrebam in
finančnim možnostim. Izbirate lahko med različnimi oblikami financiranja in vzdrževanja.
Več informacij prejmete na www.audi.si in www.porscheleasing.si oziroma pri pooblaščenem Audi trgovcu.

Asistenca Porsche Slovenija - Audi
Ko potrebujete pomoč, nas pokličite. Dan in noč, doma in v tujini, skrbimo, da ste brezskrbno mobilni:
Asistenca Porsche Slovenija - Audi: 080 19 15
Klic iz tujine: +386 1 58 25 102

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

Emisije CO2
Navedene vrednosti porabe in emisij izpušnih plinov so bile izmerjene v skladu z zakonsko predpisanimi merilnimi postopki. Od 1. septembra 2017 so
določena nova vozila že homologirana v skladu z globalno usklajenim preizkusnim postopkom za lahka vozila (Worldwide Harmonized Light Vehicles
Test Procedure, WLTP), realnejšim preizkusnim postopkom za merjenje porabe goriva in emisij CO2 . Od 1. septembra 2018 bo postopek WLTP
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
najdete na spletni strani www.audi.si/modeli/wltp).

Trenutno smo zavezani posredovati informacije o vrednostih, izmerjenih v skladu z NEVC. Pri novih vozilih, homologiranih v skladu z WLTP, so
vrednosti NEVC izpeljane iz vrednosti WLTP. Dodatna navedba vrednosti WLTP je do zavezujoče uporabe prostovoljna. Če so vrednosti NEVC
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 dopolnilna 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.
Dodatne informacije o uradnih podatkih glede porabe goriva in specifičnih emisijah CO2 za nova osebna vozila so na voljo v " Priročniku o varčnosti
porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka novih osebnih avtomobilov ", ki je brezplačno na voljo na vseh prodajnih
mestih in spletni strani www.audi.si.
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