
Q3



Der neue Audi Q3

Podatki o porabi goriva in emisijah CO₂ so navedeni od strani 44 naprej. 
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.

Vi pravite:

»Točno tako.«
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Mi pravimo:
»Svoboda je pomembna beseda. Poskrbite, da postane še pomembnejša.«

Vi pravite:

»Točno tako.«
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Der neue Audi Q3

Podatki o porabi goriva in emisijah CO₂ so navedeni od strani 44 naprej. 
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.

Mi pravimo:
»Njegov značaj je odrasel, njegov videz še bolj samozavesten. Novi Audi Q3 
je močan, dinamičen SUV, ki naredi dober vtis tako v mestu kot tudi izven 
utrjenih poti.«
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Vi pravite:

»Močan!«



Der neue Audi Q3

Podatki o porabi goriva in emisijah CO₂ so navedeni od strani 44 naprej. 
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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Vi pravite:

»Vav!«
Mi pravimo:
»Dinamične linije, privlačne površine in maksimalna tridimenzio-
nalnost skrbijo, da Audi Q3 izstopa iz množice. Dvignjen sprednji 
del vozila izraža prezenco, opcijska matrična LED-žarometa pa 
njegovo izrazno moč dvigata na povsem novo raven. Dodatno 
 posebnost predstavlja nova zasnova mreže hladilnika, po kateri 
 takoj prepoznate, da gre za vozilo iz družine Q-modelov.«



Der neue Audi Q3

Mi pravimo:
»Izjemna vozna dinamika v novem modelu Audi Q3 pove vse. 
Njegov štirikolesni pogon quattro (opcija) in zmogljivi motorji 
v nekaj sekundah poskrbijo za užitek v vožnji tako v mestu kot 
tudi izven utrjenih poti.«

Vi pravite:

» Povsem v 
 ospredju!«
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Podatki o porabi goriva in emisijah CO₂ so navedeni od strani 44 naprej. 
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

Mi pravimo:
»Veličina je v novem modelu Audi Q3 prisotna v vseh dimenzijah. Naj gre  
za veliko prostora in udobja, opcijski 12,3-palčni virtualni prikazovalnik  
plus ali nov opcijski MMI sredinski zaslon z 10,1-palčnim zaslonom na dotik.  
Z njihovo pomočjo je upravljanje vseh komfortnih funkcij in funkcij sistema 
 Infotainment še bolj intuitivno kot kdaj prej.«

Vi pravite:

»1A.«
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Podatki o porabi goriva in emisijah CO₂ so navedeni od strani 44 naprej. 
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

Mi pravimo:
»Opcijski vmesnik Audi smartphone interface Vaš pametni telefon poveže  
z vozilom in njegove aplikacije prikaže na MMI-zaslonu. Tako lahko kadar  
koli prikličete storitve pretočnih glasbenih vsebin. Poleg tega pa opcijski  
zvočni sistem Bang & Olufsen Premium s 3D-učinkom poskrbi za izviren zvok.«
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Podatki o porabi goriva in emisijah CO₂ so navedeni od strani 44 naprej. 
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.

Vi pravite:

» Sliši se 
super!«



Notranjost14 | 15

Podatki o porabi goriva in emisijah CO₂ so navedeni od strani 44 naprej. 
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.



Udobje in prilagodljivost

Podatki o porabi goriva in emisijah CO₂ so navedeni od strani 44 naprej. 
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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Vi pravite:

»Praktično.«

Mi pravimo:
»Pomična zadnja sedežna klop in opcije, kot so: električno odpiranje in zapiranje vrat 
prtljažnika, na voljo z upravljanjem z gestami v kombinaciji s komfortnim ključem,  
dva integrirana LED-žarometa v vratih prtljažnika, USB-priključki in 12-voltna vtičnica. 
To je le nekaj od številnih funkcij, zaradi katerih je Audi Q3 posebej primeren za 
 vsakodnevne vožnje in se spremeni v idealnega sopotnika Vašega življenjskega sloga.«



Udobje in prilagodljivost

Podatki o porabi goriva in emisijah CO₂ so navedeni od strani 44 naprej. 
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.

Vi pravite:

»Kot ulito!«
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Mi pravimo:
»Prostornina prtljažnika 530–1.525 l ter opcijski razširjeni shranjevalni in 
prtljažni paket. Bogata prostornost modela Audi Q3 ne navdušuje le prtljage, 
ampak tudi potnike v sprednjem in zadnjem delu vozila.«

Vi pravite:

»Kot ulito!«



Tehnika

Podatki o porabi goriva in emisijah CO₂ so navedeni od strani 44 naprej. 
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.

Vi pravite:

» Sploh ni 
slabo.«
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Upoštevajte, da sistemi vozniku pri vožnji lahko pomagajo le znotraj sistemskih omejitev.  
Za ustrezno pozornost in nadzor nad vožnjo je vedno odgovoren voznik.

Mi pravimo:
»Inteligentna tehnologija modela Audi Q3 zagotavlja sproščeno 
 vožnjo: Audi pre sense front in nešteti opcijski asistenčni sistemi 
 opozarjajo in lahko v sili posežejo v delovanje – vse do avtomatskega 
zaviranja s polno močjo. Naj gre za menjavo voznega pasu ali vožnjo 
s pogostim ustavljanjem in speljevanjem – Audi Q3 Vam je v pomoč 
po vseh pravilih inženirske dovršenosti.«



Tehnika

Podatki o porabi goriva in emisijah CO₂ so navedeni od strani 44 naprej. 
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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Mi pravimo:
»Veselite se intenzivnega doživetja vožnje, ki se zahvaljujoč sistemu Audi drive 
select (opcija) prilagaja Vašim osebnim željam. Dinamičen, učinkovit ali z novim 
voznim profilom »offroad« za še boljše terenske lastnosti. Opcijsko progresivno 
krmiljenje za več agilnosti in manj vrtenja volana.«

Vi pravite:

»Jaaa!«



Linije in paketi

Interieur design selection (opcija)

Linija opreme advanced s kontrastnim lakiranjem s kovinsko manhattan 
sivo barvo in opcijskim optičnim paketom črnih elementov

18-palčna aluminijasta lita platišča, 5-kraki design, velikost 7J x 18,  
pnevmatike 235/55 R 18 (linija opreme advanced)
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Vi pravite:

» Stilski!«

Mi pravimo:
»Linija opreme Audi Q3 advanced v ospredje postavlja zunanji design: izstopajo predvsem kontrastno lakiranje  
s kovinsko manhattan sivo barvo in markantni poudarki. Različni opcijski paketi notranje opreme s športnimi 
 sedeži, z elegantnim videzom aluminija ter s številnimi drugimi detajli zaokrožajo popolno sliko vozila. In še 
 najboljše: različne linije zunanje opreme je mogoče poljubno kombinirati z opcijskimi paketi notranje opreme.«

Podatki o porabi goriva in emisijah CO₂ so navedeni od strani 44 naprej. 
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.



Vi pravite:

» No,  
pojdimo!«

Linije in paketi

Podatki o porabi goriva in emisijah CO₂ so navedeni od strani 44 naprej. 
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.

Mi pravimo:
»Linija opreme S line odraža športnost modela Audi Q3. Markanten sprednji del vozila, velike 
 odprtine za dovod zraka in dinamičen zadnji difuzor na zunaj ponazarjajo, kaj se skriva pod  
pokrovom. Njegova notranjost v ničemer ne zaostaja. Če izberete opcijski paket Interieur S line,  
elementi, kot so športni volan s perforiranim usnjem, športni sedeži in aluminijasti dekorativni 
 elementi, vsakogar v trenutku spremenijo v oboževalca.«
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Interieur S line (opcija)

19-palčna aluminijasta lita platišča, 5-kraki dvojni dinamični design (S-design),  
velikost 7J x 19, pnevmatike 235/50 R 19 (opcija)

Vstopne letve z aluminijastimi vstavki, 
osvetljene, z napisom S



Oprema | Barve lakov

Podatki o porabi goriva in emisijah CO₂ so navedeni od strani 44 naprej. 
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.

Vi pravite:

» Pojdimo  
do konca!«

Nano siva 
kovinska

Kronosovo siva
kovinska

Mi pravimo:
»Pulzno oranžna, turbo modra ali, ali, ali. Izberite opcijsko barvo laka,  
ki se najbolje ujema z Vašo osebnostjo. Zanesite se na svoj okus in  
odlično kakovost. Audi Q3 ni lakiran le enkrat, temveč štirikrat, in tako  
ohranja svoj lesk.«
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Ledeniško bela
kovinska

Tango rdeča 
kovinska

Turbo modraMitično črna 
kovinska

Citrusno rumena 
kovinska

Kozmično modra 
kovinska



Oprema | Platišča

Podatki o porabi goriva in emisijah CO₂ so navedeni od strani 44 naprej. 
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.

18-palčna aluminijasta lita 
platišča, 5-kraki design

19-palčna aluminijasta lita platišča  
Audi Sport, 7-kraki rotorski design,  
antracitno črne barve s sijajem, polirana¹, ² 

18-palčna aluminijasta lita 
 platišča, 5-kraki Y-design,  
delno polirana¹

19-palčna aluminijasta lita platišča  
Audi Sport, 5-kraki dvojni design,  
matiran videz titana, polirana¹, ²

Mi pravimo:
»Platišča poudarjajo močan, dinamičen videz modela Audi Q3. Z elegantnim  
ali športnim designom in velikostjo od 17 do izjemnih 20 palcev. Ni pomembno, 
 katera opcijska platišča izberete, vsa so odlične kakovosti. To zagotavljajo posebni 
preizkusi in testiranja.«
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Vi pravite:

»  Večje  
je boljše!«

¹ Upoštevajte napotke glede posebnosti platišč v zimskih voznih razmerah na strani 45. ² Ponudba družbe Audi Sport GmbH. 

18-palčna aluminijasta lita 
 platišča, 5-kraki dvojni design

20-palčna aluminijasta lita platišča Audi Sport, 
5-kraki zvezdasti V-design, matiran videz titana, 
polirana¹ 

19-palčna aluminijasta lita 
 platišča, 5-kraki dvojni  
dinamični design (S-design)



Oprema | Sedežne prevleke

Mi pravimo:
»Usedite se na običajne ali opcijske športne sedeže vozila Audi Q3.   
Spredaj ali zadaj. In občutite njihovo udobje. Za to poskrbijo  
kakovostni materiali in natančna obdelava – ne glede na to,  
katero opcijsko sedežno oblazinjenje izberete.«

Kombinacija tkanine Puls/umetnega 
usnja mono.pur 550 črno-rdeče barve; 
kontrastni šivi skalnato sive barve  
(športni sedeži)

Kombinacija usnja/umetnega usnja 
mono.pur 550 S line črne barve; 
kontrastni šivi skalnato sive barve 
(športni sedeži)

Kombinacija tkanine Puls/umetnega 
usnja mono.pur 550 črno-srebrne barve; 
kontrastni šivi skalnato sive barve  
(športni sedeži)

Podatki o porabi goriva in emisijah CO₂ so navedeni od strani 44 naprej. 
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.

Kombinacija alkantare Frequenz/umetne-
ga usnja mono.pur 550 črne barve;  
kontrastni šivi skalnato sive barve  
(športni sedeži)

Športni sedeži
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Kombinacija usnja/umetnega usnja 
mono.pur 550 biserovinasto bež 
barve (običajni sedeži) 

Kombinacija usnja/umetnega usnja  
mono.pur 550 design selection črne  
in jantarjevo rjave barve; kontrastni  
šivi jantarjevo rjave barve (športni sedeži)

Kombinacija usnja/umetnega usnja  
mono.pur 550 S line rotorsko sive barve; 
kontrastni šivi antracitne barve  
(športni sedeži)

Športni sedeži

Vi pravite:

» Prijeten  
na otip.«

Kombinacija tkanine Syntax/umetnega 
usnja mono.pur 550 pando sive in jekleno 
sive barve; kontrastni šivi skalnato sive  
barve (športni sedeži)



Oprema | Dekorativni elementi

Lipov les Artefakt,  
naravno sivorjava 

Aluminij Dimension,  
srebrna 

Temen aluminij  
Dimension 

Jantarjevo rjava

Temen matiran  
krtačeni aluminij 

Jekleno siva

Mi pravimo:
»Nov opcijski paket notranje opreme iz alkantare po želji kombinirajte z opcijskimi dekorativnimi 
elementi in poudarjenimi površinami. Odločite se za klasičen, zadržan ali kovinski videz.«
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Podatki o porabi goriva in emisijah CO₂ so navedeni od strani 44 naprej. 
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.

Vi pravite:

»Res super!«
Oranžna



Oprema | Posebnosti

Matrična LED-žarometa

Virtualni prikazovalnik Audi plus 
Popolnoma digitalni 12,3-palčni kombinirani instrument prikazuje raznolike funkcije, storitve in prikaze.

Zvočni sistem Bang & Olufsen 
Inteligentni 3D zvočni sistem za intenzivno in pristno doživetje zvoka
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Podatki o porabi goriva in emisijah CO₂ so navedeni od strani 44 naprej.  
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.

Vi pravite:

» Všečno!«
Mi pravimo:
»Preprosto upravljanje tehnike, design in udobje. 
Značilnosti, zaradi katerih je novi Audi Q3 posebej 
 primeren za vsakodnevne vožnje. Dokaz za to je serijska 
prilagodljiva zadnja sedežna klop plus, s pomočjo katere 
lahko v trenutku povečate prtljažni prostor. Audi Q3 ima na 
voljo tudi širok izbor dodatne opreme, kot so npr. zvočni 
sistem Bang & Olufsen, matrična LED-žarometa in virtualni 
prikazovalnik Audi plus.«



Originalna dopolnilna oprema Audi

Vi pravite:

» Kakovostno  preživljanje 
 prostega časa.«

Vstopna osvetlitev z LED-tehnologijo – z LED-lučmi na tla projicira 
štiri kroge znamke Audi. Po želji na voljo tudi kot napis quattro.

Ohišji zunanjih vzvratnih ogledal iz kakovostnega  
karbona – poskrbita za optični poudarek

Zimska aluminijasta lita platišča – 5-kraki serra design,  
črna s sijajem, velikost 6,5 J x 17, pnevmatike 215/65 R 17

Univerzalni predpražniki – ščitijo notranjost vozila pred mokroto 
in grobo umazanijo. Z napisom Q3.

Dodatne informacije  
so na voljo pri pooblaščenih 

partnerjih Audi.
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Podatki o porabi goriva in emisijah CO₂ so navedeni od strani 44 naprej. 
Upoštevajte napotke glede Originalne dopolnilne opreme Audi na strani 47.

Mi pravimo:
»Z Originalno dopolnilno opremo Audi (opcijska ponudba družbe Audi AG) svojemu vozilu 
dodajte dinamični videz. Natančne rešitve, ki Vam zagotavljajo udobje, kot ga pričakujete 
od vozil Audi. Naj Vas navdušijo funkcionalni produkti, pri katerih se lahko zanesete na 
njihovo kakovost. Brez dvoma s privlačnim designom, značilnim za znamko Audi, ki Vas 
vedno znova navduši.«

Vi pravite:

» Kakovostno  preživljanje 
 prostega časa.«

Osnovni nosilec za strešni letvi 
Kovček za smuči in prtljago 
Nosilec za kolo, ki se namesti na opcijsko  
vlečno kljuko 
Ohišji zunanjih vzvratnih ogledal iz karbona 
Aluminijasta lita platišča, 5-kraki serra design, 
matirano črne barve, kontrastna barva:  
matirana kremenasto siva; 
velikost 7 J x 19, pnevmatike 235/50 R 19



Zapeljiva privlačnost vozila Audi Q3

Mi pravimo: 
»Dobrodošli v vozilu Audi Q3. Vstopite v posebni model Audi Q3 edition one! 
Po želji je na voljo športna pulzno oranžna ali elegantna kronosovo siva 
 kovinska barva.«

moj.«
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Podatki o porabi goriva in emisijah CO₂ so navedeni od strani 44 naprej. 
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.

Vi pravite:

»Prav



Zapeljiva privlačnost vozila Audi Q3

Mi pravimo:
»Zapeljiva privlačnost vozila Audi Q3. Več o tem na spletu, 
kjer lahko odkrijete svet novega modela Audi Q3.  
Več informacij, več individualnosti in več ekskluzivnosti.  
Zdaj na www.audi.si/q3/novi-audi-q3.«

Vi pravite:

» Še  
več?«
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QR-kodo skenirajte  
s pametnim telefonom  
ali tabličnim računalnikom. 



Tehnični podatki

Model Audi Q3 35 TDI quattro  

(110 kW)

Audi Q3 40 TDI quattro 

(140 kW)

Vrsta motorja 

 

 

vrstni 4-valjni dizelski motor s  

sistemom vbrizgavanja goriva preko  

skupnega voda in turbopolnilnikom

vrstni 4-valjni dizelski motor s  

sistemom vbrizgavanja goriva preko  

skupnega voda in turbopolnilnikom

Gibna prostornina v cm³

(število ventilov na valj)

1.968 (4) 1.968 (4)

Največja moč¹ v kW pri min¯¹ 110/3.500–4.000 140/3.500–4.000

Največji navor v Nm pri min¯¹ 340/1.750–3.000 400/1.750–3.250

Prenos moči

Vrsta pogona štirikolesni pogon štirikolesni pogon

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

Masa/prostornina

Masa praznega vozila² v kg 1.700 1.770

Dovoljena skupna masa v kg 2.175/2.220 2.225/2.280

Dovoljena obremenitev strehe/

vlečne kljuke v kg 75/90 75/90

Dovoljena masa prikolice³ v kg  

brez zavor

pri vzponu do 12 %

 

750

2.000 

 

750 

2.200

Prostornina rezervoarja za gorivo v l

(pribl.) 60/rezervoar za AdBlue®: 18 63/rezervoar za AdBlue®: 18

Vozna zmogljivost/poraba

Največja hitrost v km/h 211 221

Pospešek 0–100 km/h v s 9,3 8,0

Vrsta goriva dizelsko gorivo brez žvepla⁶ dizelsko gorivo brez žvepla⁶

Poraba goriva⁷ v l/100 km 

mestna vožnja  

izvenmestna vožnja 

kombinirana vožnja

 

6,6–6,5

5,2–4,9

5,7–5,5

 

6,4

5,2–5,0

5,6–5,5

Emisije CO₂⁷ v g/km 

kombinirana vožnja

 

150–145

 

148–145

Emisijski standard EU6 EU6

Razlaga opomb

¹  Navedene vrednosti so bile izmerjene v skladu s predpisanimi merilnimi postopki (trenutno veljavna različica 
Pravilnika št. 85 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE)).

²  Masa praznega vozila z voznikom (75 kg) in 90 % polnim rezervoarjem za gorivo, izmerjena v skladu s trenutno 
veljavno različico Uredbe Komisije (EU) št. 1230/2012. Zaradi dodatne opreme se lahko povečata masa prazne-
ga vozila in količnik zračnega upora, s tem pa se ustrezno zmanjšata možna nosilnost oz. največja hitrost. 

³  Z naraščanjem nadmorske višine se avtomatsko zmanjšuje moč motorja. Nad 1.000 m nadmorske višine in za 
vsakih nadaljnjih 1.000 m je zato potrebno odšteti po 10 % od vlečene mase (dovoljena masa prikolice + dovoljena 
skupna masa vlečnega vozila). Navedena dovoljena masa prikolice velja za tovarniško vgrajeno vlečno napravo. 
Če vozilo z vlečno napravo uporabljate za službene potrebe, boste pod določenimi pogoji morda potrebovali 
 kontrolno napravo v skladu z zahtevami ES.

⁴ Elektronsko omejena.

⁵  Proizvajalec priporoča uporabo neosvinčenega super bencina brez žvepla (ROŠ 95) v skladu z DIN EN 228. Če ni 
na voljo, uporabljajte neosvinčeni normalni bencin brez žvepla (ROŠ 91) v skladu z DIN EN 228; moč motorja se 
nekoliko zmanjša. Načeloma je možna uporaba neosvinčenega bencina ROŠ 95 z največ 10 % deležem etanola 
(E10). Podatki za porabo veljajo ob uporabi bencina ROŠ 95, ki ustreza zahtevam Uredbe 692/2008/ES.

⁶  Proizvajalec priporoča uporabo dizelskega goriva brez žvepla v skladu z DIN EN 590. Če ta ni na voljo,  
natočite dizelsko gorivo v skladu z DIN EN 590.

⁷  Navedene vrednosti porabe in emisij izpušnih plinov so bile izmerjene v skladu z zakonsko predpisanimi merilni-
mi 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), realnej-
šim preizkusnim postopkom za merjenje porabe goriva in emisij CO₂. Od 1. septembra 2018 bo postopek WLTP 
postopno 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 v spletni predstavitvi na  
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. Doda-
tna 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 boste našli v »Priročniku o porabi goriva in emisijah CO₂ za nova osebna vozila«, ki ga lahko brez-
plačno dobite na prodajnem mestu ali na spletni strani www.audi.si.
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Razlaga opomb od ¹ do ⁷ je navedena na tej strani.

Model Audi Q3 35 TFSI  

(110 kW)

Audi Q3 40 TFSI quattro  

(140 kW)

Audi Q3 45 TFSI quattro  

(169 kW)

Audi Q3 35 TDI  

(110 kW)

Vrsta motorja 

 

vrstni 4-valjni bencinski motor z  

neposrednim vbrizgavanjem bencina  

in turbopolnilnikom

vrstni 4-valjni bencinski motor z  

neposrednim vbrizgavanjem bencina  

in turbopolnilnikom

vrstni 4-valjni bencinski motor z  

neposrednim vbrizgavanjem bencina  

in turbopolnilnikom

vrstni 4-valjni dizelski motor s  

sistemom vbrizgavanja goriva preko  

skupnega voda in turbopolnilnikom

Gibna prostornina v cm³  

(število ventilov na valj)

1.498 (4) 1.984 (4) 1.984 (4) 1.968 (4) 

Največja moč¹ v kW pri min¯¹ 110/5.000–6.000 140/4.200–6.700 169/5.000–6.700 110/3.500–4.000

Največji navor v Nm pri min¯¹ 250/1.500–3.500 320/1.500–4.200 350/1.500–4.400 340/1.750–3.000

Prenos moči

Vrsta pogona pogon na sprednji kolesi štirikolesni pogon štirikolesni pogon pogon na sprednji kolesi

Vrsta menjalnika 6-stopenjski ročni menjalnik  

[7-stopenjski S tronic]

7-stopenjski S tronic 7-stopenjski S tronic 7-stopenjski S tronic 

Masa/prostornina

Masa praznega vozila² v kg 1.535 [1.570] 1.695 1.695 1.655

Dovoljena skupna masa v kg 2.000/2.045 [2.025/2.070] 2.150/2.200 2.150/2.200 2.110/2.155

Dovoljena obremenitev strehe/ 

vlečne kljuke v kg

 

75/90 [75/90]

 

75/90

 

75/90

 

75/90

Dovoljena masa prikolice³ v kg,  

brez zavor

pri vzponu do 12 %

 

750 [750]

1.800 [1.800]

 

750 

2.100 

 

750

2.100

 

750 

2.000 

Prostornina rezervoarja za gorivo v l 

(pribl.) 60 [58]

 

60 

 

60 

 

60/rezervoar za AdBlue®: 18 

Vozna zmogljivost/poraba

Največja hitrost v km/h 211 [207] 220 233⁴ 207

Pospešek 0–100 km/h v s 9,6 [9,2] 7,4 6,3 9,2

Vrsta goriva super bencin brez žvepla, ROŠ 95⁵ super bencin brez žvepla, ROŠ 95⁵ super bencin brez žvepla, ROŠ 95⁵ dizelsko gorivo brez žvepla⁶

Poraba goriva⁷ v l/100 km  

mestna vožnja 

izvenmestna vožnja 

kombinirana vožnja

 

7,7–7,6 [6,9–6,8]

5,4–5,1 [5,3–5,1]

6,3–6,0 [5,9–5,7]

 

9,5–9,2

6,4–6,0

7,5–7,2

 

9,7–9,5

6,4–6,1

7,6–7,3

 

5,4

4,5–4,3

4,9–4,7

Emisije CO₂⁷ v g/km 

kombinirana vožnja

 

145–139 [134–130]

 

172–164

 

173–167

 

128–123

Emisijski standard EU6 [EU6] EU6 EU6 EU6



Tehnični podatki

Pravno obvestilo glede opcijskega sistema Audi connect*
Uporaba storitev, ki jih podpira sistem Audi connect, je mogoča samo v kom-
binaciji z opcijskim navigacijskim sistemom. Storitve Audi connect zagotavlja 
družba AUDI AG. 
Za vzpostavitev podatkovne povezave potrebujete lastno ločeno SIM-kartico 
v reži za kartice. V kombinaciji z opcijskim predalom za telefon Audi pri šte-
vilnih modelih za uporabo integrirane funkcije avtotelefona potrebujete tudi 
Bluetooth pametni telefon s profilom rSAP za oddaljeni dostop do SIM-kar-
tice. Če ločeno SIM-kartico vstavite v režo za kartice ali povežete preko profi-
la rSAP, se vse podatkovne povezave za storitve Audi connect in za WLAN do-
stopno točko vzpostavijo preko te ločene SIM-kartice. Stroški, ki pri tem 
nastanejo, se obračunajo izključno preko ločene SIM-kartice. Razpoložljivost 
storitev, ki jih podpira sistem Audi connect, je odvisna od posamezne države. 
Glede možnosti uporabe storitev Audi connect se obrnite na pooblaščenega 
trgovca Audi ali na:

Porsche Slovenija d.o.o.  
Bravničarjeva ulica 5
1000 Ljubljana
E-pošta: obravnavastrank@porsche.si
Tel.: 080 88 46

Splošno pravno obvestilo glede opcijskega sistema Audi connect*
Do motenj v delovanju storitev lahko pride zaradi višje sile in ureditvenih 
ukrepov ter tehničnih in drugih ukrepov, ki jih je za nemoteno delovanje tre-
ba izvesti na napravah družbe AUDI AG (npr. vzdrževanje, popravilo, sistem-
ske posodobitve programske opreme, nadgradnje). Družba AUDI AG si bo v 
največji možni meri prizadevala za takojšnjo odpravo teh motenj. 

*Razpoložljivost storitev, ki jih podpira Audi connect, je odvisna od posame-
zne države. Glede možnosti uporabe in podrobnejše informacije o storitvah 
Audi connect se obrnite na pooblaščenega trgovca Audi ali na:  
Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana,  
e-pošta: obravnavastrank@porsche.si, tel.: 080 88 46. 
Za informacije o tarifah se obrnite na svojega mobilnega operaterja.

Pravno obvestilo glede 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.
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Audi Q3 Podatki v mm

Navedeni podatki veljajo za prazno vozilo.
Prostornina prtljažnika² 530/1.525 l (druga vrednost: naslonjalo zadnje sedežne klopi je podrto, vozilo je naloženo 
do stropa). Obračalni krog pribl. 11,8 m.
* Brez strešne antene se višina vozila zmanjša za 31 mm. ** Maksimalni prostor za glavo.  
*** Širina komolčnega prostora. **** Širina ramenskega prostora. 

¹Upoštevajte posebnosti glede platišč na tej strani.  
²Tehnične specifikacije se nanašajo na osnovno izvedbo modela brez deželne in izbrane dodatne opreme.

Pomembno opozorilo

Posebnosti platišč: v zimskih voznih razmerah ne smete uporabljati poliranih ali delno poliranih aluminijastih platišč. 
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.

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.

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 vozila Audi Q3.

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 A 71–69

235/50 R 19 C B 71

255/45 R 19 E A 73

255/40 R 20 C A 72

Celoletne pnevmatike 235/55 R 18 C C 71

Zimske pnevmatike* 215/65 R 17 C B 72

235/50 R 19 C C–B 72–70

Audi Q3 edition one (izvleček opreme vozila Audi Q3, predstavljenega na fotografijah, str. 2–41):
– barva zunanjosti: pulzno oranžna
– S line s kontrastnim lakiranjem kovinske manhattan sive barve
– optični paket črnih elementov ter krogi Audi in napisi črne barve s sijajem Audi exclusive
– 20-palčna aluminijasta lita platišča Audi Sport, 5-kraki zvezdasti V-design, matiran videz titana, polirana¹
– matrična LED-žarometa in zadnji LED-luči z dinamičnima smernikoma
– 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/mono.pur 550 design selection črne in jekleno sive barve z ekskluzivnimi kontrastnimi šivi 

oranžne barve 
– notranji elementi iz alkantare oranžne barve 
– ohišje ključa vozila

Audi Q3 edition one je na voljo tudi kronosovo sive kovinske barve s športnimi sedeži pando sive barve in ekskluziv-
nimi notranjimi elementi iz alkantare lunino srebrne barve.



Audi Prednost je v tehniki

AUDI AG 
Auto-Union-Straße 1
DE-85045 Ingolstadt
www.audi.si
Datum izdaje: november 2018

Natisnjeno v Nemčiji
833/115D.39.68 

OPOZORILO:
Dne 01. 09. 2018 je stopil v veljavo nov postopek merjenja vrednosti porabe goriva, emisij CO₂ in emisij 
onesnaževal, t. i. globalno usklajeni preizkusni postopek za lahka vozila (WLTP). Zaradi prehoda na nov 
postopek WLTP so informacije o porabi goriva, emisijah CO₂ in onesnaževalih zraka za vozila v tem 
 katalogu zgolj informativne narave, saj so vrednosti izmerjene po starem standardu in zato lahko 
odstopajo od vrednosti, ki bodo izmerjene po postopku WLTP. Več informacij najdete na spletni strani 
www.audi.si.

Vsa vozila in oprema, ki so prikazani in opisani v tem katalogu, ter nekatere od naštetih storitev niso  
na voljo v vseh državah. Vozila iz tega kataloga 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 kataloga (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. 

Papir za ta katalog je izdelan iz celuloze, beljene brez klora.


