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 Modelové varianty a výbavy, zobrazené a opísané v tomto katalógu, ako aj jednotlivé služby nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách. 

Zobrazené vozidlá sú čiastočne vybavené zvláštnou výbavou s navýšenou cenou. Informácie o dodávkach, vzhľade, výkonoch, rozme-

roch, hmotnostiach, spotrebe a prevádzkových nákladoch vozidla zodpovedajú poznatkom existujúcim v čase tlače tohto prospektu. 

Odchýlky od farby a vzhľadu obrázkov, omyly a tlačové chyby sú vyhradené. Všetky informácie o výbavách a technických údajoch 

vychádzajú zo špecifikácií slovenského trhu. Zmeny sú vyhradené. Dotlač, aj skrátená, iba s písomným povolením AUDI AG.

Papier tohto katalógu bol vyrobený z buničiny bielenej bez použitia chlóru. A
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Svetlomety z diód LED  72
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Zapaľovač cigariet a popolník  98
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Náskok vďaka technike
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Dialóg: Audi QR kód
Zažite Audi ešte bezprostrednejšie: 

stiahnite si QR App do vášho smartfónu 

a potom si zoskenujte QR kód alebo 

využite zodpovedajúci link vo vašom 

browseri.
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Výbava Audi Q3

6-stupňová manuálna prevodovka  83

Airbagy  99

Akustické predné okno  75

Asistent diaľkových svetiel  72

Asistent rozjazdu  80

Asistent rozjazdu do svahu  80

Asistent zjazdu zo svahu  80

Audi active lane assist  82

Audi connect s autotelefónom  80

Audi drive select  82

Audi exclusive   60–61

Audi music interface  79

Audi music interface online  79

Audi Original Zubehör  84–87

Audi phone box  80

Audi rádio  78

Audi side assist  81

Audi Singleframe  73

Audi sound system  79

Audi ultra  46–47

Bedrová opierka, 4-smerová  96

Bezpečnostné pásy  99

Bezpečnostné skrutky kolies obmedzujúce 

krádež kolies  95

Bose Surround Sound   79

Celoročné pneumatiky  65

Dekoračné obklady  70–71

Determálne zasklenie, zeleno tónované  97

Digitálny TV príjem  79

Disky/pneumatiky  64–65

Držiaky na nápoje  98

Elektricky ovládané dvere batožinového 

priestoru  76

Elektromechanická parkovacia brzda  83

Elektromechanický posilňovač riadenia  83

Elektronická uzávierka diferenciálu EDS  99

Elektronický stabilizačný systém ESC  99

Hliníková optika v interiéri  74

Imobilizér, elektronický  98

Informačné systémy vodiča  78

Integrovaný systém opierok hlavy  99

Kľúč s diaľkovým ovládačom  98

Komfortná automatická klimatizácia  76

Komfortný kľúč  76

Koncovky výfuku  74

Kontrola zapnutia bezpečnostného pásu  99 

Kozmetické zrkadielka  97

Kryt batožinového priestoru  77

Lakovanie  62–63

Látkové/kožené poťahy  67–69

Lekárnička a výstražný trojuholník  99

Lesklé pakety  74

Línie a pakety výbavy   50–59

Manuálna klimatizácia  76

MMI navigácia plus  78

MMI rádio  79

Monitorovanie tlaku v pneumatikách  65

Montážne úchyty detskej sedačky ISOFIX 

a Top Tether na vonkajších miestach vzadu  83

Montážne úchyty detskej sedačky ISOFIX 

na sedadle spolujazdca  83

Náradie  95

Nástupné lišty a ochrana nakladacej hrany  74

Navigačný paket  78

Obojstranná rohožka  77

Obojstranné dno batožinového priestoru  77

Odkladacie priehradky  76

Odkladací paket  76

Fascinácia Audi

Automobilový šport je jedným z hnacích motorov značky. 

Už roky patrí Audi k víťazom rozličných pretekových se-

riálov, napríklad 24 hodín v Le Mans alebo DTM. Hodno-

ty, ktoré rozhodujú v mnohých športových disciplínach, 

sú rozhodujúce aj pre Audi: presnosť, vášeň a technika. 

Preto nie je náhoda, že sa Audi už mnoho rokov angažuje 

ako sponzor v oblasti športu. Napríklad pri zimných 

športoch je Audi už skoro tri desaťročia hlavným 

 sponzorom Nemeckého lyžiarskeho zväzu (DSV) 

a okrem toho aj partnerom 16 ďalších národných 

 lyžiarskych tímov. V oblasti futbalu podporujeme 

 národné a medzinárodné tímy. Okrem toho je Audi 

 partnerom Nemeckého  olympijského výboru.

Tímový duch

Zodpovednosť v každodennom živote je pevne zakotvená 

v stratégii Audi. Okrem hospodárskeho úspechu a medzi-

národnej konkurencieschopnosti hrajú v rovnakej miere 

dôležitú rolu zodpovednosť za zamestnancov a spoloč-

nosť, ako aj šetrenie životného prostredia a zdrojov 

surovín. V detailoch – katalógy sa tlačia na papieri certi-

fikovanom FSC – rovnako ako vo všeobecnosti: Audi vyvíja 

automobily, ktoré sú nielen športové a emocionálne, ale 

ktoré majú aj čoraz lepšiu účinnosť. Z dlhodobého hori-

zontu chce Audi so svojimi produktmi umožniť mobilitu 

neutrálnu z hľadiska CO
2
. K celostnému pohľadu patrí 

postupný prechod závodov Audi k výrobe neutrálnej 

z hľadiska CO
2
. Audi sa okrem toho angažuje aj 

 spoločensky – predovšetkým v oblastiach vzdelávania, 

techniky a v sociálnej oblasti. Trvale udržateľný rozvoj 

je u Audi tesne spojený s pohľadom do budúcnosti: 

V rámci  iniciatívy Audi Urban Future Initiative hľadá 

 spolu s  medzinárodnými expertmi východiská pre 

 budúce  mestské požiadavky a trendy v oblasti mobility.

Zodpovednosť

Kto sa rozhodne pre Audi, rozhodne 

sa pre značku, ktorá ponúka viac. 

Viac individuality. Viac exkluzivity. 

Viac fascinácie.

Informácie ku všetkým uvedeným témam nájdete 

na našej internetovej stránke: www.audi.com.

www.audi.com www.audi.com/driving

www.audi.com 

configurator.audi.com

www.audi.com/vorsprung- 

durch-technik

www.audi.com/cr

svet Audi.
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Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 88.

Audi

Q3
Dnes tu, zajtra úplne inde. Žijete mobilne a v duchu mobility aj rozmýšľate. 

Preto je úplne samozrejmé, že chcete vlastniť automobil, ktorý sa s vami a 

vašimi požiadavkami stotožní. Alebo ešte výstižnejšie: je na vás pripravený 

takým spôsobom, že stačí už iba nastúpiť. Takýmto vozidlom je Audi Q3. 

Je plné sily a ľahko ovládateľné, kompaktné a pritom obdarené vnútornou 

veľkosťou, účinné a vzhľadovo pôsobivé.

Audi Q3. Stvorené pre veľké očakávania. Môžeme vyštartovať.

 Cesta k zvýrazneniu 

 osobnosti. 
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Audi Q3

Moderná mobilita sebavedome interpretovaná. Nové Audi Q3 dáva znamenie. Markantnou trojrozmernou 

maskou chladiča. Nízko položenými otvormi na vstup vzduchu v nárazníku. A horizontálne usporiadanými 

líniami, ktoré vozidlu dodávajú ešte energickejší výraz. To sú jednoznačné výrazové prostriedky SUV. 

Kombinované s profilom pripomínajúcim kupé. Jedinečné a progresívne. Z každého pohľadu vyžarujúce 

silu a športovosť. Až po difúzor v zadnom nárazníku s chrómovanými koncovkami výfuku.

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 88.
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Atletický zjav v inovatívnom dizajne. Dávajúci progre-

sívny signál. Na želanie s novými svetlometmi a 

 zadnými svetlami z diód LED. Vrátane dynamických 

smerových svetiel vzadu. To sú detaily vyjadrujúce 

mestský športový charakter. Od základu. So siedmimi 

novými atraktívnymi dizajnmi kolies. A ešte širšími 

možnosťami pre individuálny výzor.

Na želanie s novými líniami výbavy Q3 sport a Q3 design. 

Obidve s exkluzívnymi 17-palcovými hliníkovými 

 liatymi diskami. Žiarivý vzhľad. Vďaka príplatkovému 

 panoramatickému strešnému oknu aj smerom nahor.

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 88.
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Audi Q3

Nastúpiť, vyštartovať, uskutočňovať nové plány. Audi Q3 je vždy pripravené na skok. Razantný 

pohyb vpred zabezpečujú motory TFSI a TDI najnovšej generácie. Všetky sú  kompletne novo 

v yvinuté. Disponujú výkonmi od 110 do 162 kW a umožňujú maximálnu  rýchlosť až do 230 km/h. 

Majú zvýšený výkon a účinnosť. Okrem iného aj prostredníctvom  systému Štart-Stop a rekuperácie, 

ako aj technológiou Audi cylinder on demand v Audi Q3 1.4 TFSI ultra. Tým šetríte palivo a 

 redukujete emisie CO₂.

Pri každej jazde. Ideme ďalej.

z jazdy.

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 88.

 Cesta 
 k pôžitku 

Ak chcete zažiť Audi Q3 v akcii, zoskenujte si 

tento QR kód svojím smartfónom. Alebo 

použite nasledujúci link vo vašom browseri: 

www.audi.com/q3film

QR kód
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Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 88.
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Audi Q3
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Audi Q3

 Cesta 
  k pocitu 

suverenity.

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 88.
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Výzvy veľkomesta. Ostré zákruty, dlhé rovinky. Rýchlo sa meniace jazdné situácie. Suverénne zvládnuté vďaka osvedčeným 

technológiám Audi. Napríklad permanentnému pohonu všetkých kolies quattro. Pre lepšiu trakciu za každého počasia. 

S optimálnym rozdelením sily pohonu na prednú a zadnú nápravu. A s pôžitkom z jazdy, ktorý zostáva zachovaný. V pamäti 

a na každej ceste. K tomu rýchle preraďovanie so 7-stupňovou prevodovkou S tronic s dvoma spojkami. A s vaším 

 individuálnym štýlom od športového po efektívny – vďaka Audi drive select so štyrmi režimami a reguláciou tlmičov 

podvozka. A k tomu rozličné asistenčné a parkovacie systémy, ktoré robia z každého mesta váš terén.
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Interiér nového Audi Q3. Hodnotný až do najmenších detailov. 

A na želanie s celkom osobným charakterom. Vďaka novým líni-

ám výbavy Q3 sport a Q3 design – vždy s osobitými dekoračnými 

obkladmi. Na želanie pôsobivo inscenovaný vďaka paketu vnútor-

ného osvetlenia z diód LED. K tomu najmodernejšie technológie 

infotainmentu až po systém MMI Navigation plus. Voliteľne 

s paketom Connectivity s integrovaným rozhraním Bluetooth, 

 prípravou pre navigáciu a terminálom Audi music interface. 

 Zážitok aj po akustickej stránke: na želanie systém Bose Surround 

Sound so 14 reproduktormi.

Aby ste sa aj počas jazdy cítili príjemne. Skoro ako doma.

 Cesta 
  k pocitu 

pohodlia.

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 88.
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Audi Q3

Posaďte sa. Na pohodlných sedadlách potiahnutých kvalitnou látkou alebo na želanie ušľach-

tilou kožou. Vychutnajte si neobyčajné prostredie. So širokým priestorom pre váš osobný životný 

štýl. Od praktických odkladacích priehradiek až po komfort veľkého priestoru na nohy. Aj 

 batožinový priestor je veľkorysý. Vďaka sklopnému zadnému operadlu môžete jeho prepravnú 

kapacitu ešte zväčšiť. Vysúvateľný kryt batožinového priestoru a na želanie dodávané elektricky 

ovládané dvere batožinového priestoru robia aj z nakladania batožiny komfortnú záležitosť.
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Jazda speje ku koncu. Suverénne a uvoľnene. A vždy sa vám bude chcieť pokračovať. 

Pretože s vysokým výkonom a pohonom quattro je cesta najkrajším cieľom. Skúsenosť, 

ktorá sa stále opakuje: Pôžitok z jazdy na vysokej úrovni.

V novom Audi Q3. 

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 88.
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>>> Audi connect
Budúcnosť zosieťovanej mobility.

>>> Audi tron
Budúcnosť mobility s redukciou CO₂.

>>> quattro®
Budúcnosť pohonu všetkých kolies.
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Inovácie

>>> Dizajn
Budúcnosť má svoj tvar.

>>> Audi ultra
Budúcnosť účinných technológií.

Svet sa neustále mení. Technologický vývoj kráča stále razantnejšie vpred. A tým sa vám ponúka stále viac 

možností – najmä v oblasti mobility. Naším náskokom vďaka technike sa na tomto vývoji významne podieľame. 

Aby sme vám poskytli technológiu, ktorá obohacuje váš život. Aby sme požiadavky na súčasnú a budúcu mobilitu 

nielen splnili, ale aj naďalej prekračovali.

… durch Technik.
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>>> Kompetencia v oblasti 
ľahkej konštrukcie
Nižšia hmotnosť znamená väčšiu úsporu, 

výkon a výdrž. Ľahká konštrukcia Audi. Začína 

sa pri karosérii a dnes pokračuje prakticky 

vo všetkých oblastiach vozidla. Kombinuje 

 inovatívne materiály ako hliník, inteligentné 

konštrukčné princípy, ako aj výrobné procesy 

šetriace zdroje do celostnej koncepcie.

>>> Aerodynamika
Menší aerodynamický odpor znamená vyššiu 

účinnosť. Vďaka dôsledne aerodynamicky tva-

rovanej karosérii vrátane podlahy a spojlero-

vých hrán – s cieľom dosiahnuť aerodynamicky 

optimálny tvar. Účinnosť ďalej zvyšujú pneu-

matiky s nízkym valivým odporom. A to všetko 

je testované v aerodynamickom tuneli Audi 

do rýchlosti 300 km/h.

>>> Kompetencia v oblasti prevodoviek
Zlepšené hodnoty účinnosti vďaka modifikova-

nému sprevodovaniu. Zvýšený krútiaci moment 

umožňuje použiť dlhší prevodový pomer pri 

 najvyšších stupňoch. Pre energický ťah v nižšom 

spektre otáčok, čo znižuje spotrebu – no  ne-

ovplyvňuje dynamiku a športový charakter.
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Audi ultra

Vyrobiť Audi nie je jednoduché. A napriek tomu platí pre všetky modely jednoduchý princíp: Všetky komponenty vozidla 

zapadajú presne do seba, aby vytvárali synergie znižujúce emisie. Čo sa začalo koncom osemdesiatych rokov ľahkou 

 konštrukciou a revolučnou hliníkovou karosériou Audi Space Frame (ASF®), dnes prináša takzvané otočenie hmotnostnej 

špirály: každý komponent ľahkej konštrukcie má vplyv na ďalšie diely, ktoré môžu mať redukovanú hmotnosť. Takýmto 

 spôsobom sa existujúce tvary a materiály neustále vylepšujú z hľadiska ich funkčnosti, zníženia hmotnosti a optimalizácie 

výrobného procesu. Aby sa naše automobily dali vyrábať ešte efektívnejšie a šetrili sa zdroje surovín. Okrem toho sa v Audi 

využíva stále viac technológií účinnosti. Ako napríklad rekuperácia a systém Štart-Stop. Alebo pokrokové, účinné agregáty 

high-tech. Pre zlepšenie jazdnej dynamiky, vysoký kompresný pomer, účinnejšie spaľovanie zmesi a zníženie emisie CO₂. 

To všetko je Audi ultra. Dnes i v budúcnosti – na ceste k mobilite s redukciou CO₂.

Audi ultra

Optimálne skombinované.
Budúcnosť efektívnych technológií.

>>> Rekuperácia
Brzdenie pre ešte účinnejšiu jazdu. Vďaka 

premene (rekuperácii) energie. Časť kinetickej 

energie sa pri brzdení a spomaľovaní premieňa 

na elektrickú energiu, akumuluje v batérii 

vozidla a využíva vo fázach zrýchlenia – čím sa 

podľa jazdného cyklu dajú ušetriť až 3 % paliva.

>>> Kompetencia v oblasti agregátov
Výkonný a účinný pohon. Od Audi ultra s technoló-

giami účinnosti v oblasti motorov. Ako napríklad 

systémy Audi cylinder on demand a Audi valvelift 

system znižujúce spotrebu energie motora alebo 

technológia Audi clean diesel znižujúca emisie.
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Hotspot WLAN
pripája vaše mobilné koncové zariadenia 

k internetu

Komunikácia

Mobilita & navigácia

Informácie o parkoviskách
Pomoc pri vyhľadávaní parkovísk a parkovacích 

domov. Aj – pokiaľ sú k dispozícii – s informáciami 

o cene parkovného a počte aktuálne voľných 

 parkovacích miest

Ceny paliva
najvýhodnejšie čerpacie stanice paliva v cieľovom 

mieste, resp. vašej blízkosti

Vyhľadávanie Point-of-Interest (POI) 
pomocou hlasového ovládania
v databáze Google™* 

Dopravné informácie online
podporujú dynamickú navigáciu zobrazením 

informácií o hustote premávky v reálnom čase

Navigácia s Google Earth™* 
a Google Street View™*
vás naviguje pomocou leteckých a družicových 

 snímok s vysokým rozlíšením, fotografií, 

 zaznamenaných poznámok a ďalších funkcií

* Google a logo Google sú registrované známky Google Inc. 

Rozsah služieb, zobrazenie obrazovky a náklady sa líšia podľa krajiny, modelu, koncového zariadenia a tarify. Podrobnejšie informácie o užívateľských právach nájdete na strane 80 a na www.audi.com/connect.

Informácie o krajine
Zobrazenie špecifických informácií, 

napr. o platných rýchlostných obmedzeniach, 

povinnosti používať diaľničnú nálepku alebo 

výstražnú vestu

28
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Audi connect

Infotainment

Počasie
Predpovede a mapy pre zvolené miesta

Audi music stream
Prístup k celosvetovým rozhlasovým 

staniciam prostredníctvom aplikácie pre 

smartfóny a spojenia WLAN, plus prístup

k mediatéke smartfónu

Správy online
Texty a obrázky k aktuálnemu dianiu vo svete 

s funkciou predčítavania hlasom

City Events
Aktuálne informácie o podujatiach – 

napr. v cieľovom mieste

Cestovné informácie  
Informácie k pamätihodnostiam – s funkciou 

prevzatia ako cieľa pre navigáciu

Svet vám ponúka nespočetné možnosti. Na želanie dodávaný systém Audi connect vám mnoho z týchto 

možností prináša digitálne a priamo do vášho Audi. Stlačením gombíka. Individuálne pre vás prispôsobené. 

Vďaka myAudi a službám Audi connect vo vašom vozidle. Na mnohých miestach sveta. Intuitívne, 

jednoducho a komfortne.

Budúcnosť zosieťovanej mobility.Audi connect
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S quattro®.

quattro®Cítiťcesty.
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quattro®

Mať cestu pevne pod kontrolou. Pretože poháňacia sila sa permanentne rozdeľuje na všetky štyri 

kolesá. Hydraulická lamelová spojka variabilne poháňa zadnú nápravu. Vždy podľa potreby, vždy 

selektívne. Zažiť so systémom quattro jazdnú stabilitu, dynamiku a agilitu nanovo, potláčajúc 

pretáčavosť a nedotáčavosť. Pre zlepšenú trakciu a intenzívne napredovanie. Zvládnuť každú trasu. 

So svojím cieľom stále pred očami. V zákrutách. Na rovinách. Na každom povrchu. Pre fascináciu, 

ktorá pretrváva. Na ceste – a potom v pamäti.
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Každý pohyb má svoj pôvod. Niečo, čo ho iniciovalo, nejakú ideu. Aj motorom pre 

vaše Audi Q3 predchádzala východisková idea: zvýšený výkon pri menšej spotrebe. 

Tento zdanlivý protiklad riešime dvoma revolučnými technológiami: TDI a TFSI. 

Zoznámte sa s nimi. A vyberte si pohon, ktorý vami najviac pohne.

Maximálny výkon.
Maximálne využitý.

Inteligentný výkon

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 88.
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Inteligentný výkon

Motory Audi TFSI majú zvlášť vysoký kompresný pomer. Výsledkom 

je vynikajúca účinnosť pri optimálnej výkonnosti. Nahradením objemu 

prepĺňaním sa rozmery a hmotnosť motorov výrazne zmenšili – pri 

zachovaní pôsobivej konštantnej dynamiky. Pre priebeh výkonu, ktorý 

vás okamžite presvedčí.

Motory Audi TDI majú vďaka kombinácii priameho vstrekovania paliva 

a prepĺňania turbodúchadlom výnimočný výkon – vďaka veľkému 

krútiacemu momentu v celom rozsahu otáčok s konštantným prie-

behom. Pri nízkych emisiách a tradičnej úspornosti. Ale aj fascinujúco 

dynamický – aby ste na každej ceste mohli dosiahnuť maximum.

TDI® TFSI®

Audi cylinder
on demand

Aj hlavy valcov môžu byť inteligentné. 

Dokazuje to Audi cylinder on demand. 

Pri čiastočnom zaťažení sa druhý a 

tretí valec štvorvalcového motora 

 TFSI automaticky vypínajú. To pomáha 

znižovať spotrebu paliva a redukovať 

emisie. Bez toho, aby prepínanie 

bolo cítiť a bola ovplyvnená jazdná 

dynamika.
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>>> quattro®
Permanentný pohon všetkých kolies rozdeľuje 

krútiaci moment motora na jednotlivé kolesá 

podľa jazdnej situácie pre dosiahnutie maximálnej 

trakcie a dynamiky.

>>> Audi drive select
S Audi drive select si prispôsobíte jazdné vlastnosti 

vášho Audi Q3 svojim individuálnym potrebám. 

Stlačením gombíka. Športové, komfortné, vyvážené 

alebo úsporné. Rozhodujete vy.

>>> 4-prvková zadná náprava
s oddelene usporiadanými pružinami 

a tlmičmi pruženia.

>>> S tronic 
Športovo-účinná prevodovka s dvoma spojkami 

vám umožňuje bleskurýchle preraďovanie bez 

citeľného prerušenia prenosu sily.

>>> Elektromechanický posilňovač riadenia
Posilňovač riadenia s premenlivým účinkom podľa 

rýchlosti poskytuje aj pri rýchlom tempe presný spätný 

kontakt s cestou, podporuje vás pri korektúrach smeru 

a uľahčuje parkovanie.

>>> Podvozok s komfortným vyladením
Toto vyladenie podvozka umožňuje agilné jazdné 

vlastnosti a pôsobivú jazdnú dynamiku.
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Dynamika

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 88. 

Informácie o sériovej a zvláštnej výbave nájdete v registri od strany 94.

Nastúpiť. Pripútať sa. Naštartovať motor. Kamkoľvek idete, nechajte sa poháňať fascinujúcou dynamikou. Pretože viete, 

že v Audi Q3 máte všetky cesty otvorené. Udajte smer. Spôsob jazdy. Tempo. A vychutnávajte pri tom slobodu, ktorú vám 

poskytujú rezervy. To stačí, aby ste z každej trasy vyťažili to najlepšie.

ktorá vás viac nepustí.

Dynamika

Dynamika,
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>>> Audi active lane assist
pri rozoznanom vodorovnom dopravnom značení 

 jemnými korekciami riadenia udržiava vozidlo 

v  strede jazdného pruhu

>>>Rozoznávanie dopravných značiek
na báze kamery rozoznáva značky zákazu predbiehania 

a obmedzenej rýchlosti a zobrazuje ich na displeji 

 informačného systému v združenom prístroji

>>> Audi side assist
monitoruje premávku za vozidlom a tým vás 

podporuje pri zmene jazdného pruhu

>>> Parkovací systém plus s cúvacou kamerou
zabezpečuje lepší prehľad pri parkovaní a manévrovaní 

vďaka optickému zobrazeniu prekážok okolo vozidla 

a voliteľnému pohľadu kamery vrátane dynamických 

vodiacich línií pri cúvaní

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 88. Informácie o sériovej a zvláštnej výbave nájdete v registri od strany 94.
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Asistenčné systémy

>>> Parkovací asistent
vás podporuje pri parkovaní automatickým 

ovládaním riadenia

Kamkoľvek idete, 
môžete mať stále dobrý pocit.

Každá jazda je iná. No jedno je pri všetkých jazdách rovnaké – pocit ochrany, ktorý sprostredkúva každé Audi. 

Asistenčné systémy vo vašom Audi Q3 vás podporujú pri jazde a zvyšujú komfort. Zoznámte sa s najdôležitejšími 

asistenčnými systémami.

Asistenčné systémy

S asistenčnými systémami vo vašom novom Audi Q3.

Prosím, majte na pamäti: Asistenčné systémy pracujú len v rámci systémových hraníc, kedy podporujú vodiča pri riadení. Zodpovednosť za bezpečnú jazdu a potrebná pozornosť zostáva na vodičovi.

>>> Tempomat
udržiava konštantnú nastavenú rýchlosť nad 30 km/h, 

čím zvyšuje komfort a bezpečnosť
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>>> Navigácia
Nechajte sa ešte komfortnejšie navigovať 

k vašim cieľom systémom MMI Navigation 

plus prostredníctvom trojrozmerného (3D) 

obrazu mapy a trojrozmerného zobrazenia 

pamätihodností a markantných budov.

>>> Audi connect
Využívajte so systémom MMI Navigation 

plus množstvo služieb Audi connect – rýchlo 

a pohodlne. Vďaka intuitívnemu ovládaniu 

MMI je prístup k mnohým funkciám, podpo-

rovaným internetom, pôsobivo jednoduchý.

>>> Car
Ovládajte a nastavujte systémom MMI 

pohodlne niekoľkými pohybmi asistenčné 

systémy, nastavenie vozidla, klimatizáciu 

a servisné funkcie.

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 88.

Informácie o sériovej a zvláštnej výbave nájdete v registri od strany 94.

>>> Telefón
Bezpečne a pohodlne telefonujte 

bez použitia rúk: pohodlne vyberte 

číslo v MMI z vašich kontaktov alebo 

ho intuitívne zadajte pomocou MMI.
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Simplexita

>>> Media
Listujte v obaloch vašej hudobnej zbierky na všetkých 

záznamových médiách ako jukebox, karty SD, 

Audi music interface, CD alebo DVD.

Redukované. Jednoduché. Logické. Svet mobilného infotainmentu je definovaný 

nanovo: Multi Media Interface (MMI). Telefonovanie, navigácia alebo využívanie 

internetových služieb Audi connect: intuitívne, vysoko funkčne a komfortne – 

aj vďaka hlasovému ovládaniu. S MMI vám všetko vo vašom novom Audi Q3 pôjde 

s hravou ľahkosťou.

MMI® – inteligentné,

individuálne, intuitívne.

Simplexita
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Záblesk
Svetlomety z diód LED

Moderná technológia LED, ktorá vynikajúco osvetľuje cestu. Podľa prirodzené-

ho pravidla, že cez deň vidno najlepšie. Farbou svetla podobnou dennému 

svetlu svetlomety Audi z diód LED znižujú únavu očí. Dáta o priebehu trasy sa 

využívajú na prispôsobenie rozdelenia svetla momentálnej situácii. S predsti-

hom. Vďaka zosieťovaniu so systémom MMI Navigation plus. Aby vám podľa 

možnosti nič neuniklo – a vaše Audi priťahuje na seba všetky pohľady. 
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Svetlomety z diód LED

svetla
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Výbava

Taká jedinečná ako vy.
Ponuka výbavy.

Športovosť, komfort, dizajn, funkčnosť – je úplne jedno, aké požiadavky máte na vaše Audi. 

Vždy vám poskytuje množstvo možností individualizácie. Verzie vybavenia od Audi sú všestranné 

a hodnotné a dajú sa presne prispôsobiť vašim požiadavkám.
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Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 88.

Charakter má rozličné podoby.
Tu sú dve z nich.

Čo robí z Audi vaše Audi? Výbava presne prispôsobená vašim požiadavkám. 

Máte k dispozícii mnoho možností ako dodať vášmu vozidlu individuálny 

charakter. Viac športovosti? Viac elegancie? Nechajte sa inšpirovať.

Audi Q3 
vo farbe Misanorot Perleffekt

Hliníkové liate disky s 5-lúčovým paralelným dizajnom

Športové sedadlá s poťahom látka Sprint/koža schwarz

Dekoračné obklady brúsený hliník Aluminium matt

Multifunkčný športový kožený volant S line 

s 3-ramenným dizajnom
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Styleguides

Audi Q3 
vo farbe Monsungrau Metallic

Hliníkové liate disky Audi Sport 

s 5-dvojlúčovým dizajnom offroad¹, ²

Design Extrieurpaket Audi exclusive²

Športové sedadlá v koži Feinnappa vo farbe Madrasbraun 

s kontrastnými stehmi v Granitgrau¹, ²

Dekoračné obklady Aluminiumnetz 3D silber¹, ²

¹ Súčasť Designpaket Audi exclusive. ² Ponuka quattro GmbH.
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Informácie o sériovej a zvláštnej výbave nájdete v registri od strany 94.

Maximálna účinnosť má u Audi svoje meno.
Modely Audi Q3 ultra – ekologické modely 

s motormi TDI® a TFSI®.

Technológie a konštrukčné opatrenia na zníženie spotreby paliva a emisií pri nezmenenom pôžitku z jazdy – to prináša Audi ultra. 

Sériovo v každom modelovom rade Audi. Dlhodobým cieľom je pri tom mobilita úplne bez emisií. A to dôsledne vyvíjame ďalej. 

Napríklad čoraz efektívnejšie technológie pohonu. Ako úsporné benzínové motory TFSI a naftové TDI. Tie najšetrnejšie k životnému 

prostrediu osobitne vyznamenávame. Emblémom ultra na zadnej časti karosérie, ktorý prezrádza, že tu ide o maximálnu účinnosť. 

Dokumentujú to emisie CO₂ modelov Audi Q3 ultra, ktoré majú pri verzii s motorom TDI hodnotu 114 g/km (kombinované) a pri 

 verzii s motorom 1.4 TFSI so systémom Audi cylinder on demand 127 g/km (kombinované). A to bez toho, aby utrpela pre Audi 

 typická dynamika. Zažite modely Audi Q3 ultra – vozidlá, ktoré nanovo definujú úspornú jazdu.
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Audi ultra

Informácie o sériovej a zvláštnej výbave nájdete v registri od strany 94. 

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 88. * Údaje o technických vlastnostiach pneumatík nájdete na strane 92.

Agregát 1.4 TFSI ultra s výkonom 110 kW a technológiou 

Audi cylinder on demand má v kombinovanom cykle 

hodnotu emisie CO₂: 127 g/km

Agregát 2.0 TDI ultra s výkonom 110 kW má v kombino-

vanom cykle hodnotu emisie CO₂: 114 g/km
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Pre každú osobnosť správny pohon.
Je jedno, pre ktorý motor Audi sa rozhodnete: Všetky agregáty majú vysoký kompresný pomer, 

vysoko efektívne spaľovanie a vynikajúcu účinnosť. Alebo skrátene: zvýšený výkon pri zmenšenej 

spotrebe paliva a redukovaných emisiách.
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Motory

Motory Audi TDI: veľký krútiaci moment v celom rozsahu otáčok – 

s priaznivým harmonickým priebehom výkonu. So zredukovanými 

 emisiami a tradičnou úspornosťou. Ako 2.0 TDI: 110 kW s maximálnou 

rýchlosťou 204 km/h a zrýchlením z 0 na 100 km/h za 9,6 sekundy.

▪  2.0 TDI ultra (110 kW)

▪  2.0 TDI (110 kW)*

▪  2.0 TDI quattro (135 kW)

Motory Audi TFSI: impozantná účinnosť pri zvýšenej výkonnosti – 

a konštantnej dynamike. Napríklad 1.4 TFSI ultra 110 kW 

s technológiou Audi cylinder on demand v Audi Q3. So zrýchlením 

z 0 na 100 km/h za 9,3 sekundy a maximálnou rýchlosťou 204 km/h.

▪  1.4 TFSI ultra (110 kW) s technológiou Audi cylinder on demand

▪  1.4 TFSI (110 kW) s technológiou Audi cylinder on demand

▪  1.4 TFSI (110 kW)

▪  2.0 TFSI quattro (162 kW)

Agregát 1.4 TFSI 
s technológiou Audi 
cylinder on demand

Agregát 2.0 TDI

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 88. * K dispozícii aj s permanentným pohonom všetkých kolies quattro.

Freeport_Det76_2014_09.indd   49 17.02.15   13:31v76_Text_Stand: 20.02.2015



297x198_Freeport_Det09_RZ_opt_s50_ct   50 02.10.14   15:18

v09-Bild_Korr-Stand: 06.10.2014

50

Od športovosti po luxus.
Máte na výber.

Môžete si vaše Audi Q3 zostaviť presne podľa svojich predstáv rozličnými prvkami výbavy. 

Dodajte mu športovejší vzhľad alebo zvýraznite jeho dizajn. A to v rozličných odtieňoch. 

Je jedno, pre čo sa rozhodnete – každá línia výbavy robí z jazdy v Audi zvlášť exkluzívny zážitok.

Špecifická sériová výbava

Rozlíšenie zvonka:
Hliníkové kované disky so 7-ramenným dizajnom, 

rozmer 6,5 J x 16 s pneumatikami 215/65 R 16*

Strešné lišty, dekoračné lišty okien a ochrana 

nakladacej hrany čierne

Rozlíšenie zvnútra:
Dekoračné obklady Monometallic platin 

na čalúnení dverí a palubnej doske

Nástupné lišty z plastu na prahoch dverí 

Poťahy sedadiel v látke Initial

Funkčné rozlíšenie:
Štandardné sedadlá vpredu

Volant so 4-ramenným dizajnom

Q3 

Vstup do individualizácie vášho vozidla. Audi Q3 

vám ponúka atraktívne prvky výbavy, ktorými 

dodáte vášmu vozidlu individuálny charakter. 

Vonku, rovnako ako aj vnútri. Pri tom sa môžete 

pri všetkých produktoch samozrejme spoľahnúť 

na príslovečnú kvalitu Audi.

Informácie o sériovej a zvláštnej výbave nájdete 

v registri od strany 94.
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Línie a pakety

Q3 Q3 sport Q3 design S line

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 88. * Údaje o technických vlastnostiach pneumatík nájdete na strane 92.
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Informácie o sériovej a zvláštnej výbave nájdete v registri od strany 94.

Ešte viac zostrený športový charakter – 
športová výbava pre vaše Audi Q3.

Q3 sport 

Ukážte svoju športovú stránku – na celej čiare. 

S detailmi, ktoré pôsobivo podčiarkujú tempera-

ment vášho Audi Q3. Navonok prvkami, ktoré 

na prvý pohľad signalizujú vysokú výkonnosť. 

A v interiéri príslušenstvom, ktoré vyžaruje 

atmosféru športového automobilu.

Špecifická sériová výbava

Rozlíšenie zvonka:
Hliníkové liate disky s 5-lúčovým Y-dizajnom, 

rozmer 7 J x 17 s pneumatikami 235/55 R 17* 

Kompletné lakovanie vo farbe karosérie

Lesklý paket

Strešné lišty z eloxovaného hliníka

Rozlíšenie zvnútra:
Dekoračné obklady Monometallic platin 

na čalúnení dverí a palubnej doske

Poťahy sedadiel z látky Energie

Hliníková optika v interiéri

Funkčné rozlíšenie:
Športové sedadlá vpredu

4-smerová bedrová opierka na predných sedadlách

Kožený volant s 3-ramenným Q-dizajnom

Informačný systém vodiča

Audi drive select
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Línie a pakety

Q3 Q3 sport Q3 design S line

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 88. * Údaje o technických vlastnostiach pneumatík nájdete na strane 92.
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Informácie o sériovej a zvláštnej výbave nájdete v registri od strany 94.

Q3 design

Pri Audi je súhra mnohých hodnotných detailov 

premyslená od základu. Okrem toho poskytuje 

dostatok priestoru pre realizáciu vašich vlastných 

nápadov. S líniou Q3 design dodáte vášmu  Audi Q3 

markantné akcenty, ktoré individuálne odrážajú 

vašu osobnosť.

Špecifická sériová výbava

Rozlíšenie zvonka:
Hliníkové liate disky s 5-lúčovým V-dizajnom, 

rozmer 7 J x 17 s pneumatikami 235/55 R 17* 

Kontrastné lakovanie

Lesklý paket

Strešné lišty z eloxovaného hliníka

Ochrana nakladacej hrany z ušľachtilej ocele

Rozlíšenie zvnútra:
Dekoračné obklady z hliníka Aluminium Tangente silber 

alebo bronze na čalúnení dverí a palubnej doske

Nástupné lišty s hliníkovou vložkou na prahoch dverí

Poťahy sedadiel z látky Inspiration

Hliníková optika v interiéri

Funkčné rozlíšenie:
Štandardné sedadlá vpredu

4-smerová bedrová opierka na predných sedadlách

Kožený volant so 4-ramenným dizajnom

Informačný systém vodiča

Audi drive select

Taká individuálna ako vaše nároky –
dizajnová výbava pre vaše Audi Q3.
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Línie a pakety

Q3 Q3 sport Q3 design S line

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 88. * Údaje o technických vlastnostiach pneumatík nájdete na strane 92.
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Informácie o sériovej a zvláštnej výbave nájdete v registri od strany 94.

Paketmi S line podčiarkujete športový charakter 

vášho Audi Q3. Zvýraznite napríklad dynamické 

línie, dodajte intenzívnejší výraz interiéru alebo 

nadefinujte podvozok ešte športovejšie pre 

 umocnenie jazdnej dynamiky. A urobte z vášho 

Audi skutočného atléta.

S line Exterieurpaket

Nárazníky a difúzor
s výrazne športovým dizajnom

Nárazníky, lišty na dverách a lemy blatníkov
lakované vo farbe karosérie

Difúzor
lakovaný vo farbe Platinumgrau

Mriežka chladiča
s horizontálnymi lamelami vo vysoko lesklej čiernej farbe

Nápisy S line
na nástupných lištách

Emblémy S line
na predných blatníkoch

Ochrana nakladacej hrany z ušľachtilej ocele

Zachovať vernosť športovej línii: 
Pakety S line.
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Línie a pakety

Q3 Q3 sport Q3 design S line

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 88.

¹ Údaje o technických vlastnostiach pneumatík nájdete na strane 92. ² Prosím, berte do úvahy osobitosti 

pri používaní kolies na strane 91. ³ Ponuka quattro GmbH.

S line Sportpaket

S line Sportpaket obsahuje nasledujúce prvky:

Hliníkové liate disky s 5-lúčovým paralelným dizajnom, 

rozmer 7 J x 18 s pneumatikami 235/40 R 18¹

Športový podvozok S line
s dynamickejším vyladením pružín a tlmičov, znížený 

o 20 mm oproti podvozku s komfortným vyladením

Nápisy S line
na nástupných lištách

Emblémy S line
na predných blatníkoch

Ochrana nakladacej hrany z ušľachtilej ocele

Interiér, palubná doska a strop kabíny
v čiernej farbe, kontrastné stehy na poťahoch sedadiel, 

koženom volante a manžete radiacej, resp. voliacej páky 

(pri poťahoch látka Sprint/koža alebo perforovaná 

Alcantara/koža)

Športové sedadlá vpredu
s elektrickou 4-smerovou bedrovou opierkou

Poťahy sedadiel S line
v látke Sprint/koža čiernej farby s vylisovaným emblémom 

S line na operadlách predných sedadiel

Športový kožený volant S line s 3-ramenným dizajnom
v čiernej koži (časť venca v perforovanej koži)

Rukoväť radiacej alebo voliacej páky
potiahnutá perforovanou kožou

Dekoračné obklady S line
z brúseného hliníka Aluminium matt

Na želanie k dispozícii:

Ďalšie kolesá formátu 18 palcov (alebo väčšie) 
na obrázku: hliníkové liate disky Audi Sport 
s 5-lúčovým V-dizajnom v matnej titánovej farbe, 
lesklo sústružené², ³
rozmer 8,5 J x 20 s pneumatikami 255/35 R 20¹

Lakovanie vo všetkých sériových/zvláštnych farbách

Poťahy sedadiel S line perforovaná alcantara/koža 
alebo koža Feinnappa
vždy v čiernej farbe, resp. pri koži Feinnappa vo farbe 

Rotorgrau, s vylisovaným emblémom S line na operadlách 

predných sedadiel

Multifunkčný športový kožený volant S line 
s 3-ramenným dizajnom
v čiernej koži s emblémom S line (časť venca v perforovanej 

koži), pri prevodovke S tronic na želanie s radiacimi páčkami 

pod volantom

Dekoračné obklady
v čiernom klavírovom laku³
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Informácie o sériovej a zvláštnej výbave nájdete v registri od strany 94. Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 88.

Je jedno, kam idete.
Zostaňte verní svojej línii.

Design Exterieurpaket Audi exclusive¹

Idete vždy svojou vlastnou cestou? Tento postoj 

môžete vyjadriť aj počas jazdy s vašim Audi Q3 

pomocou kompletu Design Exterieurpaket Audi 

exclusive. Či v meste, na diaľnici alebo na vidiec-

kej ceste – výber markantných detailov zvýrazňuje 

charakter offroad vášho vozidla a akcentuje jeho 

výrazné línie. Pre energický a súčasne elegantný 

vzhľad.

Design Exterieurpaket Audi exclusive¹ obsahuje 
nasledujúce prvky:

Nárazníky vpredu a vzadu
s markantným dizajnom, kontrastná 

oblasť lakovaná matným odtieňom steingrau

Nájazdové štíty
v prednom a zadnom nárazníku lakované matnou 

farbou Barcelonetasilber

Ochranné lišty na dverách s osobitým dizajnom 
a lemy blatníkov
lakované matným odtieňom steingrau

Ochrana nakladacej hrany z ušľachtilej ocele

Nástupné lišty s nápisom Audi exclusive
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Audi exclusive

Dizajnové pakety Audi exclusive Audi exclusive 

Designpaket Audi exclusive¹

Hliníkové liate disky v 5-ramennom turbínovom 
dizajne, čiastočne leštené², rozmer 7 J x 18 

s pneumatikami 235/50 R 18³

Nástupné lišty s nápisom Audi exclusive

Čalúnenie dverí a strop kabíny v čiernej farbe

Športové sedadlá vpredu potiahnuté kombináciou 

látka/koža

Bočné časti sedadiel, stredná lakťová opierka 
(ak je súčasťou objednávky) a opierky hlavy
v koži Perlnappa vo farbe madrasbraun s kontrastnými 

stehmi vo farbe granitgrau

Stredné časti sedadiel
v látke Norit, športové pásy v látke Rallye uni

Multifunkčný kožený volant so 4-ramenným dizajnom,
ako aj hlavica a manžeta radiacej/voliacej páky v čiernej 

farbe s kontrastnými stehmi vo farbe madrasbraun

Rohožky v čiernej farbe s lemovaním z kože Nubuk vo 

farbe madrasbraun

Dekoračné obklady Aluminiumnetz 3D silber

Podvozok s komfortným vyladením

Na želanie:
Športové sedadlá vpredu so strednou lakťovou opierkou 

(ak je súčasťou objednávky) v koži Feinnappa vo farbe 

madrasbraun s kontrastnými stehmi v granitgrau

alebo:

Športové sedadlá vpredu so strednou lakťovou opierkou 

(ak je súčasťou objednávky) v koži Feinnappa schwarz 

s kontrastnými stehmi v madrasbraun

Multifunkčný športový kožený volant s 3-ramenným 

Q-dizajnom, voliteľne s radiacimi páčkami, v čiernej 

farbe s kontrastnými stehmi v madrasbraun

Dekoračné obklady v čiernom klavírovom laku alebo 

z dreva Nussbaumwurzel balsamicobraun

¹ Ponuka quattro GmbH. ² Prosím, berte do úvahy osobitosti pri používaní kolies na strane 91. ³ Údaje o technických vlastnostiach pneumatík nájdete na strane 92. 
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Máte exkluzívny charakter. 
Prečo by ho nemalo mať aj vaše Audi?

Exkluzivitu má ponuka Audi exclusive už v mene. Kombinuje vybrané dekoračné obklady a farebnú kožu 

s individuálnym lakovaním z veľkej farebnej ponuky Audi exclusive – presne tak, ako si to želáte. 

Tým ešte zvýrazníte exkluzívny charakter vášho vozidla. Váš partner Audi a Audi exclusive Studio 

v Audi Forum Neckarsulm očakávajú vaše želania.

Audi exclusive je ponuka quattro GmbH.

Keď sa chcete dozvedieť viac o možnos-

tiach výbavy a kvalitatívnych nárokoch 

Audi exclusive, naskenujte si tento QR 

kód svojim smartfónom. Alebo použite 

nasledujúci link vo vašom browseri: 

www.audi.com/exclusivefilm

QR kód
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Audi exclusive

Dizajnové pakety Audi exclusive Audi exclusive 

Audi Q3 s individuálnym lakovaním 
Audi exclusive vo farbe Speedgelb a s 
 lesklým paketom Schwarz Audi exclusive

Hliníkové liate disky Audi Sport s 5-lúčovým V-dizajnom 

v matnej titánovej povrchovej úprave, lesklo sústružené*

Kožená výbava v koži Feinnappa Audi exclusive so športo-

vými sedadlami vpredu v čiernej farbe s aplikáciami na 

predných sedadlách a opierkach hlavy, ako aj kontrastný-

mi stehmi vo farbe Calendulagelb

Ovládacie prvky v koži Audi exclusive v čiernej farbe 

s kontrastnými stehmi vo farbe Calendulagelb

Čalúnenie dverí v koži Feinnappa schwarz

Dekoračné obklady v čiernom klavírovom laku

Rohožky Audi exclusive v čiernej farbe s koženými lemami 

a prešívaním vo farbe Calendulagelb

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 88. * Prosím, berte do úvahy osobitosti pri používaní kolies na strane 91.
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Lakovania Disky/pneumatiky

Exteriér

Tundrabraun Metallic

Mythosschwarz Metallic

Daytonagrau Perleffekt

Misanorot Perleffekt

Individuálne lakovanie Audi exclusive
Ponuka quattro GmbH

| Lakovanie s perleťovým efektom | Individuálne lakovanie

Metalizované lakovanie/lakovanie s perleťovým 
efektom
Spodná časť nárazníka vpredu a vzadu, ochranné štíty na 

nárazníku, ako aj lišty dverí a lemy blatníkov vo zvrásne-

nej čiernej farbe. (Na želanie k dispozícii kontrastné alebo 

úplné lakovanie.)

Kontrastné lakovanie
Nárazníky vpredu a vzadu, ako aj lemy blatníkov a lišty 

dverí lakované v matnej farbe Anthrazit; hrana predného 

spojlera, spodný obklad dverí a ochranný štít v zadnom 

nárazníku lakované v matnej farbe Barcelonetasilber.

Úplné lakovanie
Spodná časť nárazníka vpredu aj vzadu, ako aj lišty dverí, 

lemy blatníkov a ochranný štít v prednom nárazníku lako-

vané vo farbe vozidla, ochranný štít v zadnom nárazníku v 

matnej farbe Anthrazit.
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Vaše Audi sa nelakuje raz.
Lakuje sa štyri razy.

Zvoľte si farbu laku, ktorá najlepšie odráža vašu osobnosť. Je jedno, pre ktorú farbu sa 

rozhodnete, môžete sa spoľahnúť, že v procese lakovania vytvárame vynikajúcu kvalitu. 

Hoci lak na Audi nie je hrubší ako ľudský vlas, tvoria ho štyri vrstvy. Aby mal nielen 

 žiarivý vzhľad, ale aj aby bolo vaše Audi čo najlepšie chránené pred vplyvmi prostredia 

a opotrebovaním. Po celú dobu života automobilu.
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Lakovania Disky/pneumatiky

Exteriér

Tundrabraun Metallic

Mythosschwarz Metallic

Daytonagrau Perleffekt

Misanorot Perleffekt

Individuálne lakovanie Audi exclusive
Ponuka quattro GmbH

| Lakovanie s perleťovým efektom | Individuálne lakovanie

Metalizované lakovanie/lakovanie s perleťovým 
efektom
Spodná časť nárazníka vpredu a vzadu, ochranné štíty na 

nárazníku, ako aj lišty dverí a lemy blatníkov vo zvrásne-

nej čiernej farbe. (Na želanie k dispozícii kontrastné alebo 

úplné lakovanie.)

Kontrastné lakovanie
Nárazníky vpredu a vzadu, ako aj lemy blatníkov a lišty 

dverí lakované v matnej farbe Anthrazit; hrana predného 

spojlera, spodný obklad dverí a ochranný štít v zadnom 

nárazníku lakované v matnej farbe Barcelonetasilber.

Úplné lakovanie
Spodná časť nárazníka vpredu aj vzadu, ako aj lišty dverí, 

lemy blatníkov a ochranný štít v prednom nárazníku lako-

vané vo farbe vozidla, ochranný štít v zadnom nárazníku v 

matnej farbe Anthrazit.
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Základný lak

Vrstva plniča

Farebný lak

Priehľadný lak

Aby ste zo svojej obľúbenej farby na vašom Audi 

mali radosť aj po mnohých tisícoch najazdených 

kilometrov, nestačí nám milimetrová práca v 

 procese lakovania. Presnosť sa tu odohráva v 

 mikrometrovej oblasti a už pri základnom laku 

má  najvyššiu prioritu. Prvá vrstva chráni karosériu 

pred hrdzou a ďalšími prejavmi starnutia. Vrstva 

plniča vyrovnáva aj najmenšie nerovnosti a pôsobí 

 elasticky, aby sa napríklad pri náraze kamienka 

lak neodlúpol. Až tretia vrstva je viditeľná farba. 

Ako štvrtá vrstva sa nanáša priehľadný lak, ktorý 

chráni pred ultrafialovým žiarením a lakovaniu 

dodáva lesk a farebnú hĺbku. A to podľa možnosti 

tak dlho, kým sa nerozhodnete pre novú obľúbenú 

farbu.
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Monsungrau MetallicGletscherweiß MetallicCortinaweiß 

Hainanblau MetallicCuvéesilber MetallicBrillantschwarz

Florettsilber Metallic Utopiablau Metallic

| Lakovanie uni | Metalizované lakovanie

Informácie o sériovej a zvláštnej výbave nájdete v registri od strany 94.
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Kvalita prenesená do tvaru. 
A žiarivo dokonaná.
Disky Audi.

Aby ste mali na každom metri vašej jazdy dobrý pocit, disky Audi absolvujú 

náročné skúšky a špecifické testy. Napríklad test mechanickej odolnosti pre 

maximálnu stabilitu. A špeciálny test ostrekovaním hmlou z roztoku kyseliny 

octovej a soli – skrátene CASS – zaručujúci maximálnu ochranu proti korózii. 

Týmito a mnohými ďalšími opatreniami zabezpečujeme pri každom disku 

Audi maximálnu kvalitu – a to aj po mnohých kilometroch. Bez ohľadu na to, 

pre ktorý dizajn sa rozhodnete.
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Lakovania Disky/pneumatiky

Exteriér

Zimné hliníkové kované disky 
so 7-ramenným dizajnom,
rozmer 6,5 J x 16 s pneumatikami 215/65 R 16¹, 

možnosť použitia snehových reťazí, 

prípustná maximálna rýchlosť 210 km/h

Hliníkové liate disky Audi Sport 
s 5-lúčovým segmentovým dizajnom,
rozmer 8,5 J x 19 s pneumatikami 255/40 R 19¹. 

Ponuka quattro GmbH

Hliníkové liate disky Audi Sport 
s 5-lúčovým V-dizajnom v matnej titánovej 
povrchovej úprave, lesklo sústružené²,
rozmer 8,5 J x 20 s pneumatikami 255/35 R 20¹. 

Ponuka quattro GmbH

Zimné hliníkové liate disky 
s 5-ramenným dizajnom Trias,
rozmer 6,5 J x 17 s pneumatikami 215/60 R 17¹, 

možnosť použitia snehových reťazí, 

prípustná maximálna rýchlosť 210 km/h 

Hliníkové liate disky Audi Sport 
s 5-ramenným rotorovým dizajnom v matnej titánovej 
povrchovej úprave, lesklo sústružené²,
rozmer 8,5 J x 20 s pneumatikami 255/35 R 20¹. 

Ponuka quattro GmbH

Hliníkové liate disky Audi Sport 
s 10-lúčovým dizajnom v matnej titánovej 
povrchovej úprave, lesklo sústružené²,
rozmer 8,5 J x 19 s pneumatikami 255/40 R 19¹. 

Ponuka quattro GmbH

| Zimné kolesá

¹ Informácie o technických vlastnostiach pneumatík nájdete na strane 92. ² Prosím, berte do úvahy osobitosti pri používaní kolies na strane 91.

Celoročné pneumatiky
Celoročné pneumatiky s rozmerom 235/55 R 17¹

Monitorovanie tlaku v pneumatikách
stráži vodičom nastavený a do systému zadaný tlak vzdu-

chu. Ak v niektorej z pneumatík klesne tlak, monitorovací 

systém upozorní vodiča opticky a akusticky; systém 

nezbavuje vodiča povinnosti kontrolovať tlak vzduchu 

v pneumatikách.
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Informácie o sériovej a zvláštnej výbave nájdete v registri od strany 94.

| Letné kolesá

Hliníkové kované disky 
so 7-ramenným dizajnom,
rozmer 6,5 J x 16 s pneumatikami 215/65 R 16¹

Hliníkové liate disky 
s 10-lúčovým dizajnom,
rozmer 7 J x 17 s pneumatikami 235/55 R 17¹

Hliníkové liate disky 
s 5-lúčovým V-dizajnom,
rozmer 7 J x 17 s pneumatikami 235/55 R 17¹

Hliníkové liate disky 
s 5-lúčovým Y-dizajnom,
rozmer 7 J x 17 s pneumatikami 235/55 R 17¹

Hliníkové liate disky Audi Sport 
s 5-ramenným dizajnom Offroad,
rozmer 7 J x 18 s pneumatikami 235/50 R 18¹.

Ponuka quattro GmbH

Hliníkové liate disky 
s 5-lúčovým paralelným dizajnom (S-dizajn),
rozmer 7 J x 18 s pneumatikami 235/50 R 18¹

Hliníkové liate disky 
s 5-lúčovým dynamickým dizajnom,
rozmer 7 J x 18 s pneumatikami 235/50 R 18¹

Hliníkové liate disky Audi Sport 
s 5-dvojlúčovým dizajnom Offroad,
rozmer 8,5 J x 19 s pneumatikami 255/40 R 19¹. 

Ponuka quattro GmbH

Hliníkové liate disky Audi Sport 
s 5-dvojlúčovým dizajnom,
rozmer 7 J x 18 s pneumatikami 235/50 R 18¹. 

Ponuka quattro GmbH 

Hliníkové liate disky 
s 5-ramenným turbínovým dizajnom, kontrastne sivé, 
čiastočne leštené²,
rozmer 7 J x 18 s pneumatikami 235/50 R 18¹

Hliníkové liate disky 
s 5-ramenným turbínovým dizajnom, 
čiastočne leštené²,
rozmer 7 J x 18 s pneumatikami 235/50 R 18¹

Hliníkové liate disky Audi Sport 
s 5-ramenným štruktúrovaným dizajnom,
rozmer 8 J x 18 s pneumatikami 235/50 R 18¹. 

Ponuka quattro GmbH
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Ideálne spojenie medzi 
vaším Audi a cestou.

Rozmanitý dizajn a kvalitné vypracovanie – našou roz-

siahlou ponukou diskov si môžete svoje Audi optimálne 

dotvoriť. Všetky disky sú prispôsobené príslušnému 

 modelu Audi. Zvýraznite charakter svojho Audi podľa 

 individuálnych predstáv. Mal by byť napríklad zvlášť 

 dynamický? Potom si vyberte z našej ponuky diskov 

Audi Sport. Nechajte sa inšpirovať. No je jedno, ako sa 

rozhodnete: iba vy sami udávate trend.
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Lakovania Disky/pneumatiky

Exteriér

Zimné hliníkové kované disky 
so 7-ramenným dizajnom,
rozmer 6,5 J x 16 s pneumatikami 215/65 R 16¹, 

možnosť použitia snehových reťazí, 

prípustná maximálna rýchlosť 210 km/h

Hliníkové liate disky Audi Sport 
s 5-lúčovým segmentovým dizajnom,
rozmer 8,5 J x 19 s pneumatikami 255/40 R 19¹. 

Ponuka quattro GmbH

Hliníkové liate disky Audi Sport 
s 5-lúčovým V-dizajnom v matnej titánovej 
povrchovej úprave, lesklo sústružené²,
rozmer 8,5 J x 20 s pneumatikami 255/35 R 20¹. 

Ponuka quattro GmbH

Zimné hliníkové liate disky 
s 5-ramenným dizajnom Trias,
rozmer 6,5 J x 17 s pneumatikami 215/60 R 17¹, 

možnosť použitia snehových reťazí, 

prípustná maximálna rýchlosť 210 km/h 

Hliníkové liate disky Audi Sport 
s 5-ramenným rotorovým dizajnom v matnej titánovej 
povrchovej úprave, lesklo sústružené²,
rozmer 8,5 J x 20 s pneumatikami 255/35 R 20¹. 

Ponuka quattro GmbH

Hliníkové liate disky Audi Sport 
s 10-lúčovým dizajnom v matnej titánovej 
povrchovej úprave, lesklo sústružené²,
rozmer 8,5 J x 19 s pneumatikami 255/40 R 19¹. 

Ponuka quattro GmbH

| Zimné kolesá

¹ Informácie o technických vlastnostiach pneumatík nájdete na strane 92. ² Prosím, berte do úvahy osobitosti pri používaní kolies na strane 91.

Celoročné pneumatiky
Celoročné pneumatiky s rozmerom 235/55 R 17¹

Monitorovanie tlaku v pneumatikách
stráži vodičom nastavený a do systému zadaný tlak vzdu-

chu. Ak v niektorej z pneumatík klesne tlak, monitorovací 

systém upozorní vodiča opticky a akusticky; systém 

nezbavuje vodiča povinnosti kontrolovať tlak vzduchu 

v pneumatikách.
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Sedadlá Dekoračné obklady

Interiér

manuálne nastavovanie 

výšky opierky hlavy

manuálne nastavovanie 

výšky bezpečnostného 

pásu

manuálne nastavovanie 

sklonu operadla

manuálne nastavovanie 

výšky sedadla

4-smerovo nastaviteľná 

bedrová opierka (na želanie)

manuálne nastavovanie 

pozdĺžnej polohy

zvýraznené bočné časti 

operadla

nastaviteľná opora stehien

Športové sedadlá vpredu 2

Na obrázku je športové sedadlo vpredu s elektrickým nastavovaním potiahnuté kožou Feinnappa madrasbraun.

Štandardné sedadlá vpredu 1

Na obrázku je štandardné sedadlo vpredu potiahnuté látkou Initial schwarz.

odkladacia schránka 

pod sedadlom spolu-

jazdca (na želanie)

nastavovanie sklonu sedadla
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Informácie o sériovej a zvláštnej výbave nájdete v registri od strany 94.

Kvalita premium, na ktorej môžete sedieť.
Vo vašom Audi sedíte na výnimočnom mieste. Na predných a zadných sedadlách cítiť exkluzívny komfort: 

vďaka kvalitným materiálom a prvotriednemu vypracovaniu. Je jedno, či sa rozhodnete pre štandardné 

sedadlá potiahnuté látkou, resp. kožou alebo športové sedadlá so stabilným bočným vedením tela pri 

dynamickej jazde: Tu sedíte na správnom mieste.
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Informácie o sériovej a zvláštnej výbave nájdete v registri od strany 94.

| Látka

Látka Initial schwarz 1

Látka Inspiration schwarz 1

Látka Inspiration felsgrau 1

Látka Energie schwarz 2

| Látka/koža

Látka Sprint/koža schwarz 2

| Koža| Polokoža

Alcantara/koža schwarz 2Látka/koženka schwarz 1

Alcantara gelocht/koža schwarz 2Látka/koženka felsgrau 1

Alcantara/koža felsgrau 2Látka/koženka kastanienbraun  1  

Koža Milano schwarz 1  2Látka/koženka pistazienbeige 1

Koža Feinnappa schwarz 1  2

Látka Norit/látka Rallye uni/ 2

koža Perlnappa madrasbraun 

Freeport_Det76_2014_09.indd   A67 17.02.15   13:31v76_Text_Stand: 20.02.2015
297x198_Freeport_Det09_RZ_opt_s69_ct   69 08.10.14   10:12

v09-Bild_Korr-Stand: 08.10.2014

Sedadlá Dekoračné obklady

Interér

| Audi exclusive

Kožená výbava Audi exclusive* 1  2  
Farba kože/stehov ľubovoľne voliteľná

| Verzie sedadiel

Koža Feinnappa kastanienbraun 1  2

Koža Feinnappa felsgrau  1 Koža Feinnappa rotorgrau 2 

Koža Feinnappa madrasbraun 2  
s kontrastnými stehmi v Granitgrau*

Koža Feinnappa pistazienbeige 1 

1  Štandardné sedadlá vpredu

2  Športové sedadlá vpredu

* Ponuka quattro GmbH.

Koža Feinnappa schwarz 2  
s kontrastnými stehmi v Madrasbraun*
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Informácie o sériovej a zvláštnej výbave nájdete v registri od strany 94.

| Kožené pakety | Komfort sedenia

Koža Feinnappa
Kvalitná, mäkká koža s vyváženým lakovaným povrchom. 

Vďaka svojmu prirodzenému povrchu je priedušná a tým 

podporuje príjemnú klímu na sedadle. Koža je veľmi 

odolná voči opotrebovaniu, má dlhú životnosť a farebnú 

stálosť. Jemné vrásnenie zvýrazňuje exkluzívny charakter.

Pre normálne a športové sedadlá vpredu: stredné a bočné 

časti sedadiel a stredné časti opierok hlavy v koži Fein-

nappa, stredná lakťová opierka vpredu (ak je súčasťou 

objednávky) v koži, čalúnenie dverí v koženke.

Kombinácia koža/koženka
Pre štandardné sedadlá vpredu: stredné časti predných 

sedadiel a obidvoch vonkajších zadných sedadiel, stredné 

časti opierok hlavy a bočné časti sedadla vodiča na strane 

dverí v koži, bočné časti sedadiel, čalúnenie dverí, stredná 

lakťová opierka vpredu (ak je súčasťou objednávky) a 

stredné sedadlo vzadu v koženke

Kožená výbava v koži Feinnappa 
Audi exclusive*
Stredné časti sedadiel, bočné časti sedadiel, opierky 

 hlavy a stredná lakťová opierka vpredu (ak je súčasťou 

objednávky) v koži Feinnappa, čalúnenie dverí farebne 

prispôsobené, čierne rohožky s koženým lemovaním. 

Na želanie: farebné stehy na bočných častiach sedadiel 

a opierkach hlavy. Farby kože a okrasné stehy sa dajú 

voľne zvoliť z farebnej ponuky Audi exclusive.

| Zadné sedadlá

| Strop kabíny

Elektricky nastavovateľné sedadlo vodiča
s elektrickým nastavovaním výšky, pozdĺžnej polohy, 

sklonu, sklonu operadla na sedadle vodiča. Sedadlo 

spolujazdca manuálne nastavovateľné

Elektricky nastavovateľné predné sedadlá
funkcie ako elektricky nastavovateľné sedadlo vodiča aj 

pre sedadlo spolujazdca

Vyhrievanie sedadiel vpredu
vyhrieva stredné plochy sedadla a operadla, pri koženej 

výbave a športových sedadlách vyhrievané aj bočné časti 

sedadiel. Pre sedadlo vodiča a spolujazdca individuálne 

nastaviteľné v niekoľkých stupňoch

Stredná lakťová opierka vpredu
s nastaviteľným sklonom a pozdĺžne posuvná, s odklada-

cou schránkou a 12-voltovou zásuvkou v stredovej kon-

zole vzadu

Zadné sedadlá sklopné
delené v pomere 60 : 40

Strop potiahnutý látkou
prispôsobený farbe interiéru, v Mondsilber alebo 

Pistazienbeige. Pri farbe interiéru Madrasbraun je 

strop v čiernej farbe.

Strop potiahnutý čiernou látkou
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Látka Initial, resp. Inspiration
pre štandardné sedadlá vpredu: stredná časť sedadiel 

v látke Initial, resp. Inspiration, bočné časti sedadiel, 

opierky hlavy, čalúnenie dverí a stredná lakťová opierka 

vpredu (ak je súčasťou objednávky) v látke uni

Látka Energie
pre športové sedadlá vpredu: stredná časť sedadiel v  látke 

Energie, bočné časti sedadiel, opierky hlavy, ako aj 

 čalúnenie dverí a stredná lakťová opierka vpredu (ak je 

súčasťou objednávky) v látke uni

Kombinácia alcantara/koža
exkluzívne a športové vyhotovenie pre športové sedadlá. 

Vysoký komfort a dobrá klíma na sedadle vďaka rýchlemu 

vyrovnávaniu teploty. Zvlášť odolné voči znečisteniu a 

opotrebovaniu, ľahká údržba. Stredné časti sedadiel 

z alcantary poskytujú dobrý kontakt, a preto sú zvlášť 

vhodné pre dynamickú jazdu. Bočné časti sedadla a 

 operadla sú potiahnuté najjemnejšou kožou.

Pre športové sedadlá vpredu: stredná časť sedadiel a 

 čalúnenie dverí v alcantare, bočné časti sedadiel a stredná 

lakťová opierka vpredu (ak je súčasťou objednávky) v koži

Koža Milano
Extrémne odolná koža s dlhou životnosťou pôsobí vďaka 

jemnému povrchu zvlášť hodnotným dojmom. Kompletne 

zafarbená koža, vypracovaná bez použitia chrómu, má 

vďaka lakovaniu vynikajúcu ochranu povrchu.

Pre štandardné a športové sedadlá vpredu: 

stredné a bočné časti sedadiel, stredné časti opierok 

 hlavy, stredná lakťová opierka vpredu (ak je súčasťou 

 objednávky) v koži Milano, čalúnenie dverí v koženke.

Fixované na kvalitu.

Pri sedadlách Audi sa môžete spoľahnúť nielen na 

ušľachtilé materiály a kvalitné vypracovanie, ale aj na 

rozsiahle testovacie procedúry. Napríklad Audi skúša 

kvalitu všetkých koží na poťahy sedadiel vo vlastnom 

 laboratóriu. Až 45 testov sa používa na stanovenie 

 odolnosti voči opotrebovaniu a životnosti. Vzorky kože 

napnuté v automatických zariadeniach musia preukázať, 

ako rovnomerne sa rozťahujú, kde sa začnú trhať, kde 

sa začínajú vytvárať vrásky, aké sú odolné voči oteru a 

ako ťažko sa zapaľujú. Na sedadlá Audi sa používa iba 

 koža, ktorá bravúrne absolvuje všetky testy.

| Látkové a kožené poťahy
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Sedadlá Dekoračné obklady

Interér

| Audi exclusive

Kožená výbava Audi exclusive* 1  2  
Farba kože/stehov ľubovoľne voliteľná

| Verzie sedadiel

Koža Feinnappa kastanienbraun 1  2

Koža Feinnappa felsgrau  1 Koža Feinnappa rotorgrau 2 

Koža Feinnappa madrasbraun 2  
s kontrastnými stehmi v Granitgrau*

Koža Feinnappa pistazienbeige 1 

1  Štandardné sedadlá vpredu

2  Športové sedadlá vpredu

* Ponuka quattro GmbH.

Koža Feinnappa schwarz 2  
s kontrastnými stehmi v Madrasbraun*
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Sedadlá Dekoračné obklady

Interiér

Monometallic platin

Aluminiumnetz 3D silber

Aluminium Tangente bronze

Aluminium Tangente silber

Brúsený hliník Aluminium matt

Aluminium Satellit Drevo Nussbaumwurzel balsamicobraun

Klavierlack schwarz*

Dekoračné obklady Audi exclusive*

* Ponuka quattro GmbH.

Dekoračné obklady
na palubnej doske, dverách a stredovej konzole

Dekoračné obklady z hliníka alebo dreva
Rozsah ako dekoračné obklady, navyše hliníková optika 

v interiéri na mriežkach ventilácie, manžete radiacej/ 

voliacej páky, otočnom spínači osvetlenia, 12-voltovej 

zásuvke, spínačoch ovládania okien a prepínači nastavo-

vania vonkajších spätných zrkadiel, spodný okraj mriežok 

ventilácie vo vysoko lesklej čiernej farbe

Dekoračné obklady drevo Audi exclusive*
na výber z dreva Eschenmaser nougat, Eiche sepia, 

Myrtenmaser muskatbraun, Vavona bronze, Modrone 

gold, Tamo dunkelbraun naturell.
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70

Informácie o sériovej a zvláštnej výbave nájdete v registri od strany 94.

Zažiť fascináciu.
Až do detailu.

Exkluzívne ambiente je otázkou štýlu. Vášho štýlu. Ktorý môžete vycibriť až do detailov. Nasaďte citeľné akcenty 

kvalitnými dekoračnými obkladmi Audi. Nechajte sa nadchnúť hladkým drevom, ktoré vyžaruje prirodzené teplo. 

Zažite fascináciu dreva s otvorenými pórmi, ktoré vám umožňuje exkluzivitu doslova cítiť. Alebo vyjadrite svoje 

osobné posolstvo kombináciou ušľachtilého dreva a hliníkových obkladov. Váš osobný vkus určuje charakter.
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Informácie o sériovej a zvláštnej výbave nájdete v registri od strany 94.

| Svetlá

Xenon plus
intenzívne a rovnomerné osvetlenie cesty svetlometmi 

s xenónovými výbojkami s dlhou životnosťou pre tlmené 

aj diaľkové svetlá. Automatická dynamická regulácia 

dosahu zabraňuje oslňovaniu protiidúcich účastníkov 

cestnej premávky. Integrovaný homogénny pás denných 

svetiel z LED a svetlá do zlého počasia.

Svetlomety z diód LED
zabezpečujú presné osvetlenie cesty svetlom podob-

ným dennému svetlu. Kombinujú tlmené, diaľkové, 

denné, smerové a statické odbočovacie svetlá, ako aj 

svetlá do zlého počasia zo svietiacich diód LED. Vrátane 

ostrekovačov svetlometov. Obsahujú aj diaľničné svetlá 

s automaticky zvýšeným dosahom od rýchlosti približne 

110 km/h a svetlá do zlého počasia pre zníženie vlast-

ného oslnenia pri zlých poveternostných podmienkach. 

Markantná grafika svetiel cez deň i v noci s homogén-

nym pásom denných svetiel a integrovanými smerovými 

svetlami z LED, nízka spotreba energie a dlhá životnosť.

Zadné svetlá z diód LED
brzdové, koncové a smerové svetlá, ako aj osvetlenie 

zadnej evidenčnej tabuľky z diód LED s nízkou spotre-

bou energie; cúvacie svetlá bielej farby, 2 koncové 

hmlové svetlá, tretie zvýšené brzdové svetlo v zadnom 

okne

Asistent diaľkových svetiel
zlepšuje výhľad vodiča a zvyšuje komfort jazdy. Podľa 

dopravnej situácie automaticky zapína a vypína diaľkové 

svetlá. V rámci hraníc systému samočinne rozoznáva 

svetlá protiidúcich vozidiel, zadné svetlá ostatných 

účastníkov premávky a verejné osvetlenie v obciach.

Ostrekovače svetlometov
pracujú s kvapalinou a vysokým tlakom, na dosiahnutie 

lepšej svietivosti a dobrého výhľadu vďaka nižšiemu 

rozptylu svetla.

Svetelný/dažďový senzor
na automatické ovládanie zapínania svetiel a automa-

tickú funkciu stieračov vrátane funkcie Coming-Home/

Leaving-Home na oneskorené vypnutie/automatické 

zapnutie hlavných svetlometov, koncových svetiel a 

osvetlenia evidenčnej tabuľky pri zamknutí/odomknutí 

vozidla vrátane predného okna s akustickým zasklením 

a sivým farebným pásom na hornom okraji

Zadné svetlá
s bielymi cúvacími svetlami a koncovými hmlovými 

svetlami; vrátane zvýšeného tretieho brzdového svetla 

v zadnom okne a osvetlenia zadnej evidenčnej tabuľky
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Výbava

| Dizajn exteriéru| Vnútorné osvetlenie

Svetlá Dizajn Volanty/ovládacie prvky Komfort Infotainment Asistenčné systémy Technika/bezpečnosť 

Paket vnútorného osvetlenia z diód LED
neoslňujúce osvetlenie vnútorného priestoru vozidla 

úspornými diódami LED s dlhou životnosťou tvoria:

▪  vnútorné svetlá vpredu a vzadu so svetlami na čítanie

▪  osvetlenie stredovej konzoly a výplní dverí

▪  osvetlené kozmetické zrkadielka pre vodiča 

a spolujazdca

▪  osvetlené držiaky na nápoje

▪  osvetlená odkladacia priehradka na stredovej 

konzole

▪  osvetlenie priestoru pri nastupovaní a priestoru nôh, 

ako aj osvetlenia vnútorných kľučiek dverí

▪  osvetlené ovládacie kolieska mriežok ventilácie

▪  aktívne výstražné svetlá v otvorených dverách 

(žiarovky)

Vnútorné osvetlenie
vpredu a vzadu s oneskoreným vypínaním a kontakto-

vými vypínačmi vo všetkých dverách; osvetlenie batoži-

nového priestoru a schránky pred spolujazdcom

Zadné svetlá z diód LED s dynamickými 
smerovými svetlami
Navyše k funkciám zadných svetiel z diód LED vytvárajú 

dynamický signál smerových svetiel. Pás smerových 

svetiel z LED sa v milisekundovom takte rozsvecuje 

po jednotlivých segmentoch a pri blikaní prebieha 

vždy k vonkajšej strane v smere zmeny smeru. Vytvára 

 markantný a inovatívny signál pre okolie.

Audi Singleframe
Okrasný rámik, jednodielny okolo masky chladiča, lakovaný v Steingrau, trojrozmerné (3D) vyhotovenie

Označenie modelu/nápisy
Nápis Q3 a TDI alebo TFSI na dverách batožinového priestoru, na želanie aj bez označenia modelu

Strešné lišty
z eloxovaného hliníka alebo čierne, na upevnenie strešného nosiča, stabilné a aerodynamicky tvarované

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 88.
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Informácie o sériovej a zvláštnej výbave nájdete v registri od strany 94.

| Volanty/ovládacie prvky| Dizajn interiéru

Nástupné lišty a ochrana nakladacej hrany
Nástupné lišty na prahoch dverí s hliníkovou vložkou 

a ochrana nakladacej hrany z ušľachtilej ocele

Nástupné lišty z plastu

Hliníková optika v interiéri
Prvky v hliníkovom vyhotovení na mriežkach ventilácie 

a manžete radiacej, resp. voliacej páky, otočnom spína-

či osvetlenia, kryte 12-voltovej zásuvky, spínačoch 

elektrického ovládania okien a na ovládacích prvkoch 

nastavovania spätných zrkadiel; spodný okraj mriežok 

ventilácie vo vysoko lesklej čiernej farbe

Multifunkčný kožený volant 
so 4-ramenným dizajnom
s plnoobjemovým airbagom, výškovo a pozdĺžne nasta-

viteľný vrátane rukoväte radiacej, resp. voliacej páky 

v koži, farebne zladený s farbou hornej strany palubnej 

dosky; na ovládanie systému infotainmentu, na želanie 

s páčkami na manuálne radenie prevodovky S tronic

Kožený volant so 4-ramenným dizajnom
s plnoobjemovým airbagom, výškovo a pozdĺžne nasta-

viteľný, farebne zladený s farbou hornej strany palubnej 

dosky

Multifunkčný športový kožený volant 
s 3-ramenným Q-dizajnom
s plnoobjemovým airbagom, výškovo a pozdĺžne nasta-

viteľný vrátane rukoväte radiacej, resp. voliacej páky 

v koži, farebne zladený s farbou hornej strany palubnej 

dosky; na ovládanie systému infotainmentu, na želanie 

s páčkami na manuálne radenie prevodovky S tronic

Koncovky výfuku
jednovetvová, dvojitá vľavo. Pri 2.0 TFSI (162 kW) 

po jednej koncovke vľavo a vpravo; chrómovaná

Lesklý paket
Rám strechy a lišty okien z eloxovaného hliníka, 

vonkajšie obloženie druhých a tretích stĺpikov karosérie 

vo vysoko lesklej čiernej farbe

Lesklý paket Schwarz Audi exclusive*
dodáva exteriéru čierne akcenty v oblasti masky chladiča, 

na okrasných lištách bočných okien a na obidvoch ná-

razníkoch. Rozličné vyhotovenie podľa modelu a výbavy.
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Výbava

| Zasklenie| Strešný systém

Svetlá Dizajn Volanty/ovládacie prvky Komfort Infotainment Asistenčné systémy Technika/bezpečnosť

| Zrkadlá

Športový kožený volant 
s 3-ramenným Q-dizajnom
s plnoobjemovým airbagom, výškovo a pozdĺžne nasta-

viteľný, farebne zladený s farbou hornej strany palubnej 

dosky

Rukoväť radiacej páky Audi exclusive z hliníka*

Ovládacie prvky v koži Audi exclusive*
kožený poťah venca volantu, rukoväte a manžety radia-

cej/voliacej páky. Farba kože a stehov k dispozícii vo 

všetkých farbách Audi exclusive. Stehy na volante so 

špecifickým prešívaním Audi exclusive

Vonkajšie spätné zrkadlá s integrovanými smerovými 
svetlami z LED
elektricky nastaviteľné, kryty lakované vo farbe karosé-

rie, ľavé zrkadlo asférické, pravé konvexné 

voliteľné:

vyhrievané
vrátane vyhrievaných dýz ostrekovača predného skla

vyhrievané a elektricky sklápateľné
vrátane vyhrievaných dýz ostrekovača predného skla 

a obrubníkovej automatiky na strane spolujazdca

vyhrievané, elektricky sklápateľné a na strane 
vodiča automaticky zatemňované
vrátane vyhrievaných dýz ostrekovača predného skla a 

obrubníkovej automatiky na strane spolujazdca

Funkcia obrubníkovej automatiky po zaradení spiatočky 

samočinne sklopí zrkadlo na strane spolujazdca smerom 

nadol a umožňuje vodičovi sledovať hranu obrubníka.

Vnútorné spätné zrkadlo
manuálne zatemňované

alebo voliteľné:

automaticky zatemňované
so svetelným/dažďovým senzorom a predným oknom 

so sivým farebným pásom a akustickým zasklením 

(vďaka tomu lepšia úroveň tlmenia predného okna 

a menšie prenikanie hluku zvonka)

Panoramatické strešné okno
2-dielne, elektrické ovládanie na vyklopenie a otvorenie 

prednej sklenej časti, tónované sklo; vrátane elektricky 

ovládanej slnečnej rolety; komfortné zatváranie zvon-

ka prostredníctvom diaľkového ovládača. Strešné okno 

vytvára príjemný a presvetlený interiér a lepšiu klímu 

vnútorného priestoru vďaka účinnejšiemu vetraniu

Stmavené sklá (ochranné zasklenie)
Zadné okno, okná zadných dverí a bočné okienka vzadu 

stmavené

Akustické predné okno
so sivým farebným pásom, zvýšená úroveň tlmenia 

hluku predným oknom

* Ponuka quattro GmbH.
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Informácie o sériovej a zvláštnej výbave nájdete v registri od strany 94.

| Odkladanie/preprava

Odkladacie priehradky
odkladacie priehradky vo dverách vpredu vrátane 

držiaka na fľašky (1,5 l), ako aj odkladacia priehradka 

v stredovej konzole vpredu, schránka pred spolujazdcom.

Paket batožinového priestoru
tvorí sieť na batožinu upevniteľná v okách na podlahe, 

bočná sieťka, 12-voltová zásuvka a prídavné osvetlenie 

batožinového priestoru vľavo

Odkladací paket
umožňuje flexibilnú prepravu predmetov a zvyšuje 

komfort na cestách. Tvoria ho:

▪  odkladacie sieťky na zadnej časti operadiel predných 

sedadiel

▪  odkladacie priehradky pod prednými sedadlami

▪  uzamykateľná schránka pred spolujazdcom

▪  multifixačný bod v priestore nôh spolujazdca 

Odkladací paket a paket batožinového priestoru
obsahuje prvky odkladacieho paketu 

a paketu batožinového priestoru

| Systémy zamykania

Komfortný kľúč
Systém oprávneného prístupu do vozidla a jeho štarto-

vania. Stačí, aby vodič mal kľúč iba pri sebe; štartova-

nie a vypnutie motora tlačidlom Engine-Start-Stop na 

stredovej konzole, vozidlo sa zvonka zamyká senzormi 

na kľučkách dverí vodiča a spolujazdca. Dvere batoži-

nového priestoru sa dajú otvoriť samostatne aj pri 

zamknutom vozidle.

Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru
Otváranie prostredníctvom diaľkového ovládania na 

kľúči vozidla, tlačidlom na dverách vodiča alebo tlačid-

lom softtouch v priehlbine dverí; zatváranie tlačidlom 

na vnútornej strane dverí batožinového priestoru, 

tlačidlom na dverách vodiča alebo komfortným kľúčom 

(dlhšie trvajúcim stlačením tlačidla). V kombinácii s 

komfortným kľúčom je možné ďalším tlačidlom na 

vnútornej strane veka batožinového priestoru súčasne 

zatvoriť veko a zamknúť vozidlo. Vrátane servozatvára-

nia a programovateľného uhla otvorenia dverí batoži-

nového priestoru.

Zabezpečovací systém proti krádeži (alarm)
chráni dvere, kapotu motora a dvere batožinového 

priestoru, vypínateľná ochrana vnútorného priestoru 

kabíny, ochrana proti odtiahnutiu so senzorom náklo-

nu, siréna s nezávislým zdrojom elektrickej energie; 

s dvojitým zamykaním, ktoré zabraňuje otvoreniu 

dverí zvnútra, ak bolo vozidlo zamknuté diaľkovým 

ovládačom.

Príprava pre asistenta určenia polohy vozidla
Príprava na pripojenie asistenta určenia polohy vozidla 

(dodáva sa ako príslušenstvo Audi Original Zubehör), 

prostredníctvom ktorého sa dá lokalizovať odcudzené 

vozidlo.

| Klimatizácia

Komfortná automatická klimatizácia
▪  regulácia podľa smeru a intenzity slnečných lúčov

▪  elektronicky reguluje teplotu, množstvo a rozdelenie 

vzduchu

▪  senzor vlhkosti a svetelný/dažďový senzor 

▪  kombinovaný filter

▪  automatická regulácia vnútornej cirkulácie vzduchu 

senzorom kvality vzduchu

▪  klimatizovaná odkladacia schránka pred spolujazdcom

▪  oddelená regulácia teploty pre stranu vodiča a spolu-

jazdca

▪  ventilačné mriežky v stredovej konzole vzadu

▪  samostatné tlačidlo na rýchle odmrazenie predného 

a bočných okien 

▪  identifikácia kľúča

Manuálna klimatizácia
▪  ochladzuje, resp. zohrieva vnútorný priestor kabíny

▪  manuálne nastaviteľné rozdelenie vzduchu

▪  manuálna vnútorná cirkulácia vzduchu

▪  4-stupňový ventilátor a filter tuhých čiastočiek

▪  4 prieduchy vzduchu na palubnej doske

▪  prieduchy vzduchu na nohy vpredu i vzadu

▪  kombinovaný filter proti škodlivinám a peľu
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Kryt batožinového priestoru
vyberateľný s roletou

Otvor na dlhé predmety
na praktické a bezpečné prevážanie dlhých predmetov 

vrátane strednej lakťovej opierky vzadu s držiakmi na 

nápoje a odkladacou priehradkou

Obojstranná rohožka
v batožinovom priestore, na jednej strane je velúr, 

na druhej je pogumovaná; dá sa rozložiť po celej ložnej 

ploche, aj pri sklopenom operadle zadného sedadla; 

s rozkladacou ochrannou fóliou na ochranu nakladacej 

hrany a nárazníka

Obojstranné dno batožinového priestoru
na jednej strane kvalitný dilúr, druhá strana vytvára 

vodotesnú odolnú vaničku na znečistené predmety; 

okrem toho priehradky pod ložnou plochou

Ochrana nakladacej hrany z ušľachtilej ocele

Ťažné zariadenie
mechanicky sklápateľné, guľová hlavica a držiak 

vyrobené z kovanej ocele, ovládanie prostredníctvom 

ťahadla v batožinovom priestore. Kontrolné svetlo 

v batožinovom priestore a v združenom prístroji na 

kontrolu bezpečného zaistenia. 13-pólová elektrická 

zásuvka sa dá neviditeľne zaklopiť za zadný nárazník 

a umožňuje počas jazdy prevádzku elektrických prístro-

jov v nákladnom alebo obytnom prívese. Stabilizácia 

prívesu prostredníctvom elektronického stabilizačného 

systému ESC

Príprava pre ťažné zariadenie
obsahuje kabeláž pre riadiace jednotky a zosilnené 

chladenie motora. Ťažné zariadenie je k dispozícii 

v rámci príslušenstva Audi Original Zubehör
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| Zábava

MMI® navigácia plus
▪  navigácia na báze pevného disku¹

▪  7-palcový (17,8 cm) farebný monitor s vysokým 

rozlíšením 

▪  Zobrazenie máp s topografickým zafarbením, 

zobrazenie mnohých pamätihodností a modelov 

miest v 3D, výber z 3 alternatívnych trás

▪  kombinovaný otočný/tlačidlový ovládač s integrovanou 

funkciou joysticku pre vyhľadávanie na mape

▪  informácie o trase so zobrazením na rozdelenej obra-

zovke (miesta odbočenia, body záujmu na autostráde, 

TMCpro na trase); detailné zobrazenie križovatiek a 

odporúčanie jazdného pruhu

▪  dynamické navádzanie do cieľa s TMCpro (v kombinácii 

s Audi connect služba Dopravné informácie online)

▪  hlasové ovládanie so zadávaním cieľa prostredníc-

tvom celej adresy naraz

▪  dodatočné zobrazovanie orientačných šípok v infor-

mačnom systéme vodiča

▪  rádio s trojitým tunerom a výberovým príjmom

▪  pevný disk ako pamäť pre hudbu (20 GB)

▪  DVD-prehrávač schopný reprodukovať hudobné 

formáty MP3, WMA, AAC a MPEG-4 na prehrávanie 

hudby a Video-DVD

▪  2 čítačky SDHC (až do 32 GB)

▪  Audi music interface

▪  rozhranie Bluetooth s Bluetooth-Audiostreaming

▪  8 pasívnych reproduktorov s celkovým výkonom 80 W

▪  Využívanie služieb Audi connect²

Audi rádio
▪  monochromatický 3-palcový (7,6 cm) displej 

▪  CD-prehrávač (schopný prehrávať MP3) a prípojka 

AUX-IN

▪  predvoľby pre celkovo 24 predvolených staníc, 

rozsahy príjmu FM (VKV) a AM (SV), regulácia 

hlasitosti závislá od rýchlosti

▪  4 reproduktory vpredu, celkový výkon 40 W

| MMI® a navigačné systémy

Informačný systém vodiča s farebným displejom
pre ešte lepší prehľad a čitateľnosť zobrazuje informá-

cie informačného systému vodiča na farebnom displeji 

s vysokým rozlíšením. Navyše zobrazovanie informácií 

asistenčných systémov (ak je nimi vozidlo vybavené).

Informačný systém vodiča
zobrazuje množstvo užitočných informácií vozidla na 

3,5-palcovom (8,9 cm) monochromatickom displeji 

v bezprostrednom zornom poli vodiča. Integrovaný 

systém odporúčania prestávky v jazde, analyzuje spô-

sob jazdy a upozorní vodiča zobrazením na displeji a 

akustickým signálom, ak zistí, že sa znižuje jeho pozor-

nosť. Systém je aktívny v rozsahu rýchlosti od približne 

65 do 200 km/h a dá sa kedykoľvek deaktivovať. Inte-

grovaný program efektívnosti podporuje vodiča pri 

úspornej jazde údajmi o spotrebe paliva.

Navigačný paket
obsahuje:

▪  paket Connectivity (Audi music interface, rozhranie 

Bluetooth s Bluetooth-Audiostreaming, prípravu 

pre navigáciu a prídavné čítačky kariet SDHC až do 

32 GB)

▪  navigačné údaje (SD karta)¹

▪  mapy sa zobrazujú na 6,5-palcovom (16,5 cm) fareb-

nom monitore, ovládanie prostredníctvom MMI rádia, 

multifunkčného športového koženého volantu alebo 

hlasovým ovládaním
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MMI® rádio
▪  integrovaný ovládací systém MMI s oddeleným 

6,5-palcovým (16,5 cm) farebným monitorom 

a menu Car

▪  CD-prehrávač a čítačka kariet SDHC (až do 32 GB), 

obidve schopné prehrávať MP3, WMA a AAC, 

prípojka AUX-IN

▪  50 pamätí pre rozhlasové stanice s dynamickým 

 zoznamom vysielačov, rozsahy príjmu FM (VKV) a AM 

(SV), výberový príjem a regulácia hlasitosti závislá 

od rýchlosti, pamäť dopravných informácií 

TP-Memo počas jazdy

▪  8 reproduktorov vpredu a vzadu, celkový výkon 80 W

Príjem digitálneho rozhlasového vysielania
navyše k analógovému príjmu rozhlasových staníc. 

Umožňuje príjem digitálneho rozhlasového vysielania³ 

podľa štandardu DAB vrátane DAB+ a DMB Audio. 

Zobrazenie doplnkových informácií programu 

(ako napr. interpret a titul, závislé od rozsahu služieb 

poskytovaným vysielačom) a ďalších informácií v tvare 

diashow (napr. obal albumu a počasie).

Digitálny TV príjem
Príjem digitálne vysielajúcich nezakódovaných televíz-

nych vysielačov³ (štandard DVB-T, kódovanie videa 

MPEG-2 alebo MPEG-4), vysielačov DVB-T Audio. 

Zobrazovanie sprievodných informácií programu ako 

teletextu a elektronického prehľadu programov Elec-

tronic Program Guide (EPG). Externé pripojenie AV-IN 

prostredníctvom káblového adaptéra. Počas jazdy je 

vylúčená reprodukcia obrazu.

Audi music interface
Pomocou špeciálnych adaptérových káblov z ponuky 

príslušenstva Audi Original Zubehör umožňuje pripo-

jenie mobilných prehrávačov⁴, ako napríklad Apple 

iPod a telefónov Apple iPhone (funkcia hudobného 

prehrávača), ako aj pamäťových médií USB a prehráva-

čov MP3. Terminál Audi music interface je umiestnený 

v stredovej konzole, pripojený prehrávač sa ovláda pro-

stredníctvom terminálu MMI, resp. ovládacieho panelu 

rádia alebo tlačidiel multifunkčného koženého volan-

tu. V kombinácii s Audi music interface odpadá 

osobitný vstup AUX-IN

Audi music interface online⁴, ⁵
rozširuje Audi music interface o nasledujúcu funk-

čnosť: internetové rozhlasové stanice a podcasty sa 

dajú zaznamenať prostredníctvom vašej domácej siete 

WLAN a prehrať vo vozidle. Internetové rozhlasové 

stanice sa dajú počúvať v automobile naživo. Prostred-

níctvom Audi music interface online možno vo vozidle 

vytvoriť hotspot WLAN (pri použití širokopásmového 

modemu USB).

Bose Surround Sound
Reprodukcia priestorového ozvučenia vo formáte 5.1 so 

14 reproduktormi vrátane centrálneho reproduktora a 

subwoofera, 10-kanálový zosilňovač s výkonom 465 W, 

výrazná a precízna reprodukcia basov, verný zvuk s pri-

rodzenou farbou a priestorovosťou pre vynikajúci hu-

dobný zážitok, perfektné vyladenie zvukového systému 

na akustiku vnútorného priestoru vozidla; Audio-Pilot® 

na prispôsobenie hlasitosti s ohľadom na okolitý hluk. 

Osobitou dizajnovou špecialitou je efekt vznášania 

predných reproduktorov, ktorý sa dosahuje nepriamym 

osvetlením LED diódami.

Audi sound system
Kvalitná reprodukcia zvuku vďaka 6-kanálovému zosil-

ňovaču a sústavy 10 reproduktorov vrátane centrálneho 

reproduktora a subwoofera, celkový výkon 180 W

¹ Navigačné dáta pre európske štáty sú nahraté na karte SD, resp. pevnom disku. Informácie získate u vášho partnera Audi. ² Vyžaduje príplatkovú výbavu Audi connect. ³ Príjem závisí od možností digitálnej siete. 

⁴ Informácie o kompatibilných mobilných prehrávačoch získate u vášho partnera Audi a na www.audi.com/mp3. ⁵ Ponuka quattro GmbH.
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| Asistenčné systémy| Komunikácia

Audi connect s autotelefónom
využívanie služieb Audi connect a komfortné telefono-

vanie integrovaným autotelefónom; pripojenie vozidla 

na internet prostredníctvom integrovaného dátového 

modulu. Systém umožňuje prevziať kontakty z telefón-

neho zoznamu a spravovať registre hovorov.

Audi connect v Audi Q3 podporuje nasledujúce služby:

Komunikácia

▪  Hotspot WLAN

Mobilita a navigácia

▪  Vyhľadávanie bodov záujmu (POI) pomocou 

hlasového ovládania

▪  Dopravné informácie online

▪  Navigácia s Google Earth™¹ 

a Google Street View™¹

▪  Ceny paliva

▪  Informácie o parkoviskách

▪  Informácie o krajine

Infotainment

▪  Audi music stream

▪  Počasie

▪  Správy online

▪  City Events

▪  Cestovné informácie

Využívanie služieb Audi connect je možné iba s príplat-

kovými systémami MMI Navigation plus a Audi connect 

s autotelefónom. Navyše je potrebná karta SIM na 

 dátové služby – pri autotelefóne karta SIM na hlasové 

a dátové služby alebo smartfón² s Bluetooth podporu-

júci remote SIM Access Profile (rSAP). Služby sú k 

 dispozícii iba s existujúcou alebo osobitne uzavretou 

zmluvou k mobilnému telefónu a v oblasti pokrytia 

mobilnou telefónnou sieťou. Prijímaním balíkov dát 

z internetu môžu, v závislosti od konkrétnej tarify 

 mobilného operátora a predovšetkým pri prevádzke v 

cudzine, vznikať zvýšené náklady. Kvôli vysokému 

 objemu dát sa dôrazne odporúča paušál na dátové 

služby. Rozsah poskytovaných služieb Audi connect sa 

v jednotlivých štátoch líši. Služby Audi connect sú k 

dispozícii najmenej jeden rok po dodaní nového vo-

zidla. Po 24 mesiacoch od dodania vozidla sa predlžuje 

čas služieb Audi connect bezplatne jednorazovo o 

12 mesiacov. O následných možnostiach predĺženia 

služieb Audi connect a o rozsahu služieb poskytova-

ných vo vašej krajine vám poskytne informácie váš 

partner Audi.

Podrobnejšie informácie o Audi connect nájdete na 

www.audi.com/connect a u vášho partnera Audi; 

informácie o tarifných podmienkach a o rozsahu slu-

žieb poskytovaných vo vašej krajine získate u vášho 

operátora mobilnej telefónnej siete.

Asistent rozjazdu³
udržiava vozidlo po zastavení časovo neobmedzene 

v stúpaniach aj na spáde. Systém sa aktivuje tlačidlom 

a umožňuje vodičovi komfortný rozjazd.

Asistent rozjazdu do svahu³
Po dlhšom stlačení brzdového pedála, keď vozidlo stojí 

v pokoji, sa vytvorí v brzdovom systéme tlak, ktorý 

 zostáva po uvoľnení pedála k dispozícii ešte krátky 

 okamih. Tento automatický brzdný zásah umožňuje 

pohodlný rozjazd takmer na všetkých stúpaniach.

Asistent zjazdu zo svahu³
automaticky udržiava nastavenú rýchlosť pri zjazde zo 

svahu; aktivuje sa stlačením tlačidla.

Parkovacie zariadenie vzadu³
podporuje parkovanie prostredníctvom akustického 

signálu, ktorý sa mení v závislosti od odstupu od pre-

kážky; meranie ultrazvukovými senzormi nenápadne 

integrovanými do zadného nárazníka; aktivuje sa zara-

dením spiatočky.

Rozhranie Bluetooth
umožňuje telefonovanie s voľnými rukami prostredníc-

tvom mikrofónu a reproduktorov audiosystému a – 

v závislosti od kompatibility mobilného telefónu² – 

Bluetooth Audiostreaming. Mobilné telefóny 

s funkciou Bluetooth možno pomocou rozhrania 

spojiť s vozidlom.

Audi phone box²
umožňuje telefonovanie vo vozidle s lepšou kvalitou 

príjmu a nabíjanie mobilného telefónu vloženého do 

osobitnej priehradky v oblasti strednej lakťovej opierky 

vpredu. Telefonovanie s voľnými rukami a hlasové 

 ovládanie funkcií telefónu. Nízke elektromagnetické 

vyžarovanie SAR v kabíne vďaka pripojeniu na vonkajšiu 

anténu vozidla. Ovládanie pomocou rádia/navigačného 

systému alebo multifunkčného koženého volantu, 

možnosť nabíjania telefónu cez USB.

Paket Connectivity
▪  Audi music interface (na pripojenie Apple iPod, 

funkcie hudobného prehrávača Apple iPhone, 

ako aj kľúčov USB a prehrávačov MP3)

▪  rozhranie Bluetooth na pripojenie mobilných telefó-

nov s funkciou Bluetooth a Bluetooth Audiostreaming

▪  príprava pre navigáciu (navigačné funkcie a mapy sú 

k dispozícii dodatočne v rámci Audi Original Zubehör)

▪  ďalšiu čítačku kariet SDXC (až do 32 GB)

V kombinácii s Audi music interface odpadá samostatná 

prípojka AUX-IN.

Freeport_Det76_2014_09.indd   80 05.03.15   15:06v76_Text-Korr: 06.03.2015
297x198_Freeport_Det09_RZ_opt_s81_ct   81 18.09.14   10:34

v09-Bild_Stand: 18.09.2014

Výbava

Svetlá Dizajn Volanty/ovládacie prvky Komfort Infotainment Asistenčné systémy Technika/bezpečnosť

Parkovací asistent³
prostredníctvom ultrazvukových senzorov vyhľadá 

vhodné miesto na zaparkovanie pozdĺž cesty, pre prieč-

nu parkovaciu medzeru vypočítava ideálnu dráhu a pre 

pozdĺžnu parkovaciu medzeru navyše aj ideálnu dráhu 

na odjazd vozidla; proces riadenia sa uskutočňuje 

takmer automaticky. Zaparkovať sa dá aj do malých 

medzier a v zákrutách, podporované sú viacnásobné 

parkovacie procesy s viacerými pohybmi. Keď systém 

prevezme riadenie vozidla, vodič musí ovládať iba ak-

celeračný pedál a brzdiť. Ak nie je parkovací asistent 

aktivovaný, zobrazenie okolia zaznamenáva bočné 

 prekážky a opticky aj akusticky na ne upozorňuje. 

Na želanie aj s cúvacou kamerou. Aktivuje sa tlačidlom 

na stredovej konzole.

Audi side assist³ 
Asistent zmeny jazdného pruhu varuje vodiča diódami 

LED vo vonkajšom spätnom zrkadle, ak vo vedľajšom 

jazdnom pruhu rozozná iné vozidlo. Dva radarové 

 senzory monitorujú vozidlá približujúce sa zozadu, 

 merajú odstup a rozdiel rýchlosti. Asistent zmeny 

 jazdného pruhu funguje v rozsahu rýchlosti približne 

od 30 km/h. V kombinácii s príplatkovým systémom 

Audi active lane assist blikajúca dióda LED upozorňuje 

vodiča aj vtedy, keď sa vozidlo približuje k vodorovnému 

značeniu jazdného pruhu bez zapnutého príslušného 

smerového svetla. Aktivácia tlačidlom v trojuholníku 

vonkajšieho spätného zrkadla.

Parkovacie zariadenie plus s cúvacou kamerou³
akustická a optická pomoc pri parkovaní vpredu i vza-

du, zobrazenie oblasti za vozidlom na monitore MMI, 

s dynamickými zobrazovacími režimami pre vypočítanú 

stopu jazdy (v závislosti od uhla natočenia volantu) 

vrátane pomocných aj vodiacich línií a na rozpoznanie 

vodiacich bodov pri pozdĺžnom parkovaní; cúvacia 

 kamera je nenápadne integrovaná do lišty rukoväte na 

dverách batožinového priestoru; aktivuje sa zaradením 

spiatočky alebo tlačidlom na stredovej konzole.

Parkovacie zariadenie plus³
akustická a optická pomoc pri parkovaní vpredu i vzadu 

so zobrazením odstupu od prekážky na monitore MMI; 

meranie ultrazvukovými senzormi nenápadne integro-

vanými do nárazníkov; aktivuje sa zaradením spätného 

prevodového stupňa alebo tlačidlom na stredovej 

konzole.

Parkovací asistent s cúvacou kamerou³ 
obsahuje parkovacie zariadenie plus s cúvacou kame-

rou a parkovacím asistentom. Spôsob aktivácie nájdete 

v popise príslušného asistenčného systému.

Tempomat³
udržiava zvolenú rýchlosť približne od 30 km/h 

konštantnú, ak to dovoľuje výkon motora, príp. brzdiaci 

účinok motora; ovládanie samostatnou páčkou na 

stĺpiku riadenia; zobrazenie zvolenej rýchlosti na 

 informačnom systéme vodiča.

¹ Google a logo Google sú registrované značky Google Inc. ² Informácie o kompatibilných mobilných telefónoch získate u vášho partnera Audi alebo na www.audi.com/bluetooth. ³ Prosím, majte na pamäti: Asistenčné systémy 

pracujú iba v rámci systémových hraníc. Aj keď podporujú vodiča pri riadení, zodpovednosť a pozornosť zostávajú naďalej na vodičovi.
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| Jazdná dynamika/brzdy

Audi active lane assist¹
podporuje udržiavanie jazdného pruhu jemnými korek-

ciami riadením. Asistent udržiavania jazdného pruhu 

je aktívny v rámci hraníc systému, ak vodič nepoužije 

smerové svetlá pri prejazde rozoznaných čiar vodorov-

ného značenia jazdného pruhu. Systém podporuje 

vodiča pri rýchlosti približne od 65 km/h. Vodič môže 

navyše nastaviť upozornenie vibráciami volantu. 

V kombinácii so systémom MMI Navigation plus je k 

dispozícii rozoznávanie dopravných značiek, založené 

na snímaní kamerou. Vrátane asistenta diaľkových sve-

tiel; aktivácia tlačidlom na páčke prepínača smerových 

svetiel.

Zobrazenie rýchlostných obmedzení na báze kamery¹, ²
rozoznáva dopravné značky zákazu predbiehania a ob-

medzení rýchlosti, vrátane premenlivých obmedzení 

rýchlosti (napr. na diaľniciach), ktoré sa objavujú v 

 zornom poli kamery. Rozoznané značky sa zobrazujú 

na displeji informačného systému vodiča v združenom 

prístroji. Zohľadnenie situačných podmienok doplnko-

vých značiek ako rýchlostné obmedzenie za mokra, v 

určitom čase, na staveniskách a pri jazde s prívesom³. 

S podporou navigačných dát z Audi connect sa vyhodno-

cujú a zobrazujú aj obmedzenia nezachytené kamerou. 

Systém má rýdzo informačný charakter, pri prekročení 

zobrazenej obmedzenej rýchlosti  nedochádza k nijakému 

zásahu alebo varovaniu.

Audi drive select
Zmena charakteristiky vozidla v režimoch comfort, auto, 

dynamic a efficiency prostredníctvom prispôsobenia 

účinku posilňovača riadenia, charakteristiky  pedála akce-

lerátora a režimu radenia (pri modeloch s prevodovkou 

S tronic). Okrem toho tento systém ovplyvňuje aj ďalšie 

prvky vybavenia, dodávané na želanie.

Podvozok s komfortným vyladením
▪  športovo-dynamické jazdné vlastnosti s vysokou 

jazdnou dynamikou a agilnou ovládateľnosťou

▪  predná náprava McPherson s hliníkovými spodnými 

trojuholníkovými ramenami

▪  4-prvková zadná náprava s oddeleným usporiadaním 

pružín a tlmičov pruženia

Športový podvozok S line
s dynamickejším vyladením a svetlou výškou zníženou 

o 20 mm oproti sériovému podvozku s komfortným 

vyladením

Podvozok s reguláciou tlmičov
vychádza zo sériového podvozka s komfortným vylade-

ním, má elektronickú reguláciu charakteristiky tlmičov 

pruženia prispôsobujúcu podvozok na rôzne jazdné 

situácie; dynamické alebo na komfort orientované na-

stavenie tlmičov sa nastavuje prostredníctvom systému 

Audi drive select

Pohon predných kolies
Funkcia selektívnej regulácie momentov na jednotlivých 

kolesách, integrovaná do elektronického stabilizačného 

systému ESC rozdeľuje krútiaci moment na predné 

 kolesá podľa jazdnej situácie cielenými zásahmi pro-

stredníctvom bŕzd. Tým sa zlepšuje trakcia a dynamika 

a súčasne dosahujú precíznejšie, neutrálne jazdné vlast-

nosti, resp. znižuje nedotáčavosť aktívnou korekciou pri 

jazde v zákrute. Navyše sa zvyšuje agilita riadenia.

quattro® 
permanentný pohon všetkých kolies s elektronicky 

ovládanou lamelovou spojkou na zadnej náprave 

a selektívnou reguláciou momentu na jednotlivých 

 kolesách, ako aj funkciou elektronickej uzávierky 

 diferenciálu (EDS). Rozdeľovanie krútiaceho momentu 

podľa jazdnej situácie individuálne pre každé koleso 

pre precízne kontrolovateľné, športové jazdné vlast-

nosti. Emblém quattro na maske chladiča, dverách 

 batožinového priestoru a na palubnej doske pred 

spolujazdcom.
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Výbava

Svetlá Dizajn Volanty/ovládacie prvky Komfort Infotainment Asistenčné systémy Technika/bezpečnosť

| Technika/bezpečnosť

Rekuperácia
umožňuje úsporu paliva premenou energie pri brzdení. 

Kinetická energia sa premieňa na využiteľnú elektrickú 

energiu zvýšením napätia alternátora vo fáze spomaľo-

vania po ubratí plynu alebo pri brzdení motorom a 

 odľahčením alternátora pri nasledujúcom zrýchľovaní.

Systém Štart-Stop
znižuje spotrebu paliva a emisie CO₂ vypínaním motora 

pri zastavení vozidla – napríklad na semafore. Motor sa 

opätovne naštartuje už pri zošliapnutí spojky (manuálna 

prevodovka) alebo pri uvoľnení brzdového pedála 

(S tronic). Dá sa kedykoľvek deaktivovať tlačidlom.

Montážne úchyty detskej sedačky ISOFIX na sedadle 
spolujazdca 
so spínačom na deaktiváciu airbagu spolujazdca 

a elektrickou detskou poistkou zadných dverí.

Montážne úchyty detskej sedačky ISOFIX 
a Top Tether na vonkajších miestach vzadu 
Normované body na praktické upevnenie detských 

sedačiek ISOFIX. Vrátane prídavného upevňovacieho 

oka pre horný poistný popruh (Top Tether).

Odporúčané detské sedačky dostanete u vášho 

partnera Audi.

S tronic®
7-stupňová⁴ prevodovka s dvoma spojkami s elektrohy-

draulickým ovládaním má kratšie časy radenia a rade-

nie prebieha takmer bez citeľného prerušenia ťažnej 

sily. Vrátane funkcie voľnobehu v režime efficiency: pri 

uvoľnení pedála akcelerátora spojka odpojí prevodovku 

a motor automaticky prejde do voľnobehu. V automa-

tickom režime sa dá voliť medzi programami D (nor-

málny) a S (športový). Prevodovka S tronic sa ovládať aj 

manuálne voliacou pákou alebo pomocou páčok pod 

volantom (na želanie).

6-stupňová manuálna prevodovka
plne synchronizovaná, s hydraulicky ovládanou jedno-

kotúčovou suchou spojkou s bezazbestovým obložením, 

dvojhmotový zotrvačník.

Elektromechanická parkovacia brzda
obsahuje funkciu parkovacej brzdy pri státí; pomoc pri 

rozjazde s automatickým uvoľnením a funkciu núdzovej 

brzdy počas jazdy pôsobiacej na všetky štyri kolesá 

 plnou intenzitou.

Elektromechanický posilňovač riadenia
kombinuje presnosť a komfort s technikou šetriacou 

energiu. Hrebeňové riadenie s elektromechanickým 

posilňovačom riadenia závislým od rýchlosti zvyšuje 

stabilitu pri vysokých rýchlostiach a uľahčuje parkova-

nie. S aktívnou korekciou, ktoré poskytuje vodičovi 

odporúčanie pre lepšiu stabilizáciu vozidla.

¹ Prosím, majte na pamäti: Asistenčné systémy pracujú len v rámci systémových hraníc, kedy podporujú vodiča pri riadení. Zodpovednosť za bezpečnú jazdu a potrebná pozornosť zostáva na vodičovi. 

² K dispozícii iba v západnej Európe. ³ Platí iba pre ťažné zariadenia z výroby. ⁴ Pri 1.4 TFSI (110 kW) 6-stupňová prevodovka S tronic.
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¹ Informácie o technických vlastnostiach pneumatík nájdete na strane 92.

Originálne príslušenstvo Audi Original Zubehör. 

Také individuálne ako váš život.

 Q3
Audi Q3 Zubehör

Original Zubehör

Zimné hliníkové liate disky 
s 5-ramenným semi-Y dizajnom

Zimné hliníkové liate disky s rozmerom 6,5 J x 17, 

s pneumatikami 215/60 R 17¹, vhodné pre použitie 

snehových reťazí. Dynamický dizajn dáva akcenty 

vášmu Audi Q3.

Ďalšie informácie nájdete v katalógu príslušenstva 

Audi Q3 Zubehör, na internetovej stránke 

www.audi.sk a u vášho partnera Audi.

Dynamicky z A do B. A následne nadšene ešte ďalej. S vašim Audi Q3 je to naprogramované. V neposlednom rade aj preto, že je 

 pripravené na mnohé individuálne požiadavky od A po Z. Vďaka originálnemu príslušenstvu Audi Original Zubehör – produktom, 

ktoré vás vždy opätovne inšpirujú k novým cieľom. A každý deň potvrdzujú náš prísľub kvality. Profitujte z presných riešení, ktoré 

 presviedčajú svojim dizajnom a funkčnosťou. Pretože kreativita pri vývoji a vysoké štandardy pri výrobe sú okrem veľkého počtu 

 skúšobných postupov pri Audi Original Zubehör rovnako rozhodujúce ako pri každom Audi. Objavte, ktoré prvky Audi Original 

Zubehör sa hodia aj pre váš život. Niekoľko z nich nájdete na nasledujúcich stranách, viac informácií o kompletnom sortimente 

získate u vášho partnera Audi.

Freeport_Det76_2014_09.indd   84 17.02.15   13:31v76_Text_Stand: 20.02.2015
297x198_Freeport_Det09_RZ_opt_s85_ct   85 08.10.14   10:12

v09-Bild_Korr-Stand: 08.10.2014

Audi Original Zubehör 

Boxy na lyže a batožinu²
Nový dizajn Audi so zlepšenou aerodynamikou vďaka plochému, športovému tvaru. Strešný box vo farbe plati-

numgrau s bočnou čepeľou vo farbe brillantschwarz a chrómovanými kruhmi Audi. Uzamykateľný a otvárateľný 

z obidvoch strán pre pohodlné nakladanie a vykladanie. S vnútorným držadlom pre ľahšie zatváranie. Jednoduchý 

rýchloupínací systém s obmedzením krútiaceho momentu. Predsunutá poloha zlepšuje prístup do batožinového 

priestoru. Na výber v troch veľkostiach: 300 l, 360 l (obr. hore) a 405 l. Maximálne prípustné zaťaženie 75 kg. 

Ideálnym doplnkom sú tašky do strešných boxov na optimálne využitie strešných boxov Audi. Na výber v troch 

veľkostiach: S (43 l), M (76 l) a L (82 l).

Taška na strešný nosič
Na uloženie alebo prepravu základného strešného nosiča a malých nadstavieb. Z robustného materiálu, s viacerými 

pútkami a bočným vreckom na vhodné náradie alebo drobné súčasti. Na výber v 2 veľkostiach.

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 88.

² Pri použití boxu na lyže a batožinu sa dajú dvere batožinového priestoru otvoriť iba obmedzene.

Asistent určenia polohy Audi plus (bez obr.)
Umožňuje lokalizáciu polohy a sledovanie odcudzeného 

vozidla prostredníctvom techniky GPS/GSM v 27 európ-

skych štátoch. S automatickou identifikáciou vodiča 

a inteligentným znemožnením opätovného štartu. 

Podrobné informácie vám poskytne váš partner Audi.

Gumené rohožky

presne prispôsobené, chránia lepšie podlahu proti veľkému 

znečisteniu. S podlahou sú spojené prostredníctvom 

 pripevňovacích bodov. S nápisom Audi Q3.
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Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 88.

Vešiak na šaty
Na kabáty, saká a ďalšie kusy odevu. Vešiak na šaty sa 

upevní na opierky hlavy predných sedadiel.

Detská sedačka Audi

Vhodná na montáž v smere i proti smeru jazdy. S nastaviteľnou sedacou škrupinou, 

integrovaným štvorbodovým bezpečnostným pásom a nastaviteľnou opierkou hlavy. 

Odnímateľný priedušný, textilný poťah, príjemný na dotyk, certifikovaný podľa štan-

dardu Oeko-Tex® 100, ktorý sa dá prať. Použiteľná iba v kombinácii so základňou 

ISOFIX. Vhodná pre deti s hmotnosťou 9 až 18 kg (cca 1 až 4 roky). Tiež k dispozícii: 

detská sedačka Audi youngster plus pre deti od 15 do 36 kg (cca 4 až 12 rokov) a 

 detská vanička Audi Babyschale pre malé deti do 13 kg (cca 12 mesiacov). Všetky 

 detské sedačky sú na výber vo farbách misanorot/schwarz a titangrau/schwarz.

Základňa ISOFIX pre detskú vaničku Audi a detskú sedačku Audi (bez obr.)
Na lepšie upevnenie detskej vaničky Audi a detskej sedačky Audi. Umožňuje rýchlu 

 demontáž a montáž. Stabilitu zvyšuje nastaviteľná oporná noha. Optimalizuje 

ochranný účinok sedačky. Poznámka: pre detskú vaničku je základňa ISOFIX na 

 želanie, pre detskú sedačku je bezpodmienečne nutná.
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Audi Original Zubehör 

Stúpačky
Z ušľachtilej ocele. Uľahčujú napríklad nakladanie batožiny do boxu na batožinu a lyže na streche. Gumové pásy 

znižujú riziko zošmyknutia. Nosnosť 1 stupačky 200 kg.

Vanička do batožinového priestoru
Presne prispôsobená tvaru batožinového priestoru, umývateľná a robustná. Zvýšený okraj zabraňuje vytečeniu kvapalín.

Adaptér pre iPad (ohne Abb.)
Adaptér na upevnenie tabletov Apple iPad na operadlá 

predných sedadiel. Adaptér sa dá jednoducho nasadiť na 

samostatne dodávaný držiak pre mobilné koncové zaria-

denia. Upevnený iPad sa dá ovládať v plnom rozsahu. 

S integrovanou funkciou nabíjania a možnosťou otočenia 

o 90°. Predpokladom je príprava pre Rear Seat 

Entertainment vo vozidle.

Taška na laptop
Kvalitná taška s objemom cca 14 litrov je vhodná pre lap-

top do veľkosti 15 palcov a rozličné kancelárske potreby. 

Bezpečné upevnenie na zadnom sedadle alebo na sedadle 

spolujazdca prostredníctvom 3-bodového bezpečnostného 

pásu. Dá sa používať aj mimo vozidla ako atraktívna 

 aktovka.
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[ ] Údaje pre S tronic. Vysvetlivky ¹ až ⁹ sú na strane 91.

Model Audi Q3 1.4 TFSI ultra

(110 kW)

Audi Q3 2.0 TDI ultra

(110 kW)

Typ motora benzínový radový štvorvalec, priame 

vstrekovanie paliva, prepĺňanie turbo-

dúchadlom a Audi cylinder on demand 

naftový radový štvorvalec, 

systém vstrekovania common rail

a prepĺňanie turbodúchadlom

Zdvihový objem v cm³ (ventily na valec) 1395 (4) 1968 (4)

Maximálny výkon¹ v kW (k) pri min¯¹ 110/5000–6000 110/3500–4000

Max. krútiaci moment v Nm pri min¯¹ 250/1500–3500 340/1750–2800

Prenos sily/kolesá

Druh pohonu pohon predných kolies pohon predných kolies

Typ prevodovky 6-stupňová manuálna 6-stupňová manuálna

Disky hliníkové kované, 

6,5 J x 16

hliníkové kované, 

6,5 J x 16

Pneumatiky 215/65 R 16² 215/65 R 16²

Hmotnosti/objemy

Pohotovostná hmotnosť³ v kg 1460 1560

Prípustná celková hmotnosť v kg 1985 2085

Zaťaženie strechy/ťaž. zar. v kg 75/80 75/80

Max. hmotnosť prívesu⁴ v kg

nebrzdený

brzdený, stúpanie 12 %

brzdený, stúpanie 8 %

730 

1800 

1800 

750 

1800 

1800 

Objem nádrže v l 64 64

Výkony/spotreba⁵

Maximálna rýchlosť v km/h 204 204⁶

 Zrýchlenie 0–100 km/h v s 9,2 9,6 

Druh paliva bezsírový Super ROZ 95⁷ bezsírový Diesel⁸

Spotreba paliva⁹ v l/100 km

v meste

mimo mesta

kombinovaná

6,6 

4,9 

5,5 

5,2 

3,9 

4,4 

 Emisie⁹ CO₂ v g/km

v meste

mimo mesta

kombinované

152 

113 

127 

134 

103 

114 

Emisná norma EU6 EU6
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Technické údaje Rozmery Výbava

Model Audi Q3 1.4 TFSI

(110 kW)

Audi Q3 1.4 TFSI 

(110 kW)

Audi Q3 2.0 TFSI quattro

(162 kW)

Typ motora benzínový radový štvorvalec, priame 

vstrekovanie paliva, prepĺňanie turbo-

dúchadlom a Audi cylinder on demand 

benzínový radový štvorvalec, 

priame vstrekovanie paliva 

a prepĺňanie turbodúchadlom

benzínový radový štvorvalec, 

priame vstrekovanie paliva 

a prepĺňanie turbodúchadlom

Zdvihový objem v cm³ (ventily na valec) 1395 (4) 1395 (4) 1984 (4)

Maximálny výkon¹ v kW (k) pri min¯¹ 110/5000–6000 110/5000–6000 162/4500–6200

Max. krútiaci moment v Nm pri min¯¹ 250/1500–3500 250/1750–3000 350/1500–4400

Prenos sily/kolesá

Druh pohonu pohon predných kolies pohon predných kolies stály pohon všetkých kolies quattro®

Typ prevodovky [6-stupňová S tronic] [6-stupňová S tronic] [7-stupňová S tronic]

Disky hliníkové kované, 

6,5 J x 16

hliníkové kované, 

6,5 J x 16

hliníkové kované, 

6,5 J x 16

Pneumatiky 215/65 R 16² 215/65 R 16² 215/65 R 16²

Hmotnosti/objemy

Pohotovostná hmotnosť³ v kg [1480] [1469] [1640]

Prípustná celková hmotnosť v kg [2005] [1994] [2165]

Zaťaženie strechy/ťaž. zar. v kg [75/80] [75/80] [75/80]

Max. hmotnosť prívesu⁴ v kg

nebrzdený

brzdený, stúpanie 12 %

brzdený, stúpanie 8 %

[740]

[1800]

[1800]

[730]

[1800]

[1800]

[750] 

[2000] 

[2000] 

Objem nádrže v l [64] [64] [64]

Výkony/spotreba⁵

Maximálna rýchlosť v km/h [204] [204] [233]⁶

 Zrýchlenie 0–100 km/h v s [8,9] [8,9] [6,4]

Druh paliva bezsírový Super ROZ 95⁷ bezsírový Super ROZ 95⁷ bezsírový Super ROZ 95⁷

Spotreba paliva⁹ v l/100 km

v meste

mimo mesta

kombinovaná

[7,1] 

[5,1] 

[5,8] 

[7,3] 

[5,2] 

[6,0] 

[7,9] 

[5,8] 

[6,6] 

 Emisie⁹ CO₂ v g/km

v meste

mimo mesta

kombinované

[163] 

[119] 

[135] 

[168] 

[121] 

[138] 

[184] 

[135] 

[153] 

Emisná norma [EU6] [EU6] [EU6]
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[ ] Údaje pre S tronic. Vysvetlivky ¹ až ⁹ sú na strane 91.

Model Audi Q3 2.0 TDI 

(110 kW)

Audi Q3 2.0 TDI quattro

(110 kW)

Audi Q3 2.0 TDI quattro

(135 kW)

Typ motora naftový radový štvorvalec,

systém vstrekovania common rail

a prepĺňanie turbodúchadlom

naftový radový štvorvalec,

systém vstrekovania common rail

a prepĺňanie turbodúchadlom

naftový radový štvorvalec,

systém vstrekovania common rail

a prepĺňanie turbodúchadlom

Zdvihový objem v cm³ (ventily na valec) 1968 (4) 1968 (4) 1968 (4)

Maximálny výkon¹ v kW (k) pri min¯¹ 110/4200 110/4200 135/4200

Max. krútiaci moment v Nm pri min¯¹ 340/1750–2500 340/1750–2500 380/1750–2500

Prenos sily/kolesá

Druh pohonu pohon predných kolies stály pohon všetkých kolies quattro® stály pohon všetkých kolies quattro®

Typ prevodovky 6-stupňová manuálna 6-stupňová manuálna 6-stupňová manuálna

[7-stupňová S tronic]

Disky hliníkové kované, 

6,5 J x 16

hliníkové kované, 

6,5 J x 16

hliníkové kované, 

6,5 J x 16

Pneumatiky 215/65 R 16² 215/65 R 16² 215/65 R 16²

Hmotnosti/objemy

Pohotovostná hmotnosť³ v kg 1560 1640 1684 [1700]

Prípustná celková hmotnosť v kg 2085 2165 2209 [2225]

Zaťaženie strechy/ťaž. zar. v kg 75/80 75/80 75/80 [75/80]

Max. hmotnosť prívesu⁴ v kg

nebrzdený

brzdený, stúpanie 12 %

brzdený, stúpanie 8 %

750 

1800 

1800 

750 

1800 

1800 

750 [750]

2000 [2000]

2000 [2000]

Objem nádrže v l 64 64 64 [64]

Výkony/spotreba⁵

Maximálna rýchlosť v km/h 204 204 219 [219]

 Zrýchlenie 0–100 km/h v s 9,6 9,3 7,9  [7,9]

Druh paliva bezsírový Diesel⁸ bezsírový Diesel⁸ bezsírový Diesel⁸

Spotreba paliva⁹ v l/100 km

v meste

mimo mesta

kombinovaná

5,3 

4,1 

4,6 

5,8 

4,4 

5,0 

6,6 [6,3] 

4,5 [4,5] 

5,3 [5,2] 

 Emisie⁹ CO₂ v g/km

v meste

mimo mesta

kombinované

137 

107 

119 

152 

115 

130 

173 [166]

118 [118]

138 [135]

Emisná norma EU6 EU6 EU6 [EU6]
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Technické údaje Rozmery Výbava

Vysvetlivky

¹  Uvedené hodnoty boli určené podľa predpísaných postupov pri meraní (v súčasnosti platné znenie 

normy UN-R 85).

²  Informácie o technických vlastnostiach pneumatík nájdete na strane 92.

³  Pohotovostná hmotnosť vozidla s vodičom (75 kg) a nádržou naplnenou na 90 %, určená podľa v súčasnosti 

platného znenia normy (nariadenia EÚ) 1230/2012. Pohotovostná hmotnosť a koeficient aerodynamického 

odporu sa môžu pri určitých prvkoch príplatkovej výbavy vozidla zvýšiť, čím sa primerane zníži užitočná 

hmotnosť, prípadne maximálna rýchlosť.

⁴  S pribúdajúcou nadmorskou výškou sa znižuje výkon motora. Od 1000 m nad morom a pre každých ďalších 

1000 m treba odčítať 10 % z hmotnosti jazdnej súpravy (prípustná hmotnosť motorového vozidla + prípustná 

hmotnosť prívesu). Celková hmotnosť prívesu platí pre ťažné zariadenie vyrobené u výrobcu. Pri podnikateľskom 

využití vozidla s ťažným zariadením za určitých podmienok je potrebné mať tachograf.

⁵  Spotreba paliva a emisie CO₂ vozidla závisia nielen od efektívnosti využitia paliva, ale ovplyvňuje ich aj spôsob 

jazdy a ostatné netechnické faktory. Uvedené hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ sa vzťahujú na uvedenú 

sériovú kombináciu diskov/pneumatík a môžu sa zmeniť pri odlišných rozmeroch diskov a pneumatík. 

CO₂ je pri otepľovaní Zeme hlavným dôvodom vzniku skleníkového efektu.

⁶  Elektronicky limitovaná.

⁷  Odporúča sa používať bezolovnatý bezsírový benzín Super ROZ 95 podľa DIN EN 228. Ak nie je k dispozícii: 

pri nepatrnom poklese výkonu motora možno použiť aj bezolovnatý bezsírový benzín Normal ROZ 91 podľa 

DIN EN 228. Principiálne je vhodná kvalita bezolovnatého benzínu ROZ 95 s maximálnym podielom etanolu 

10 % (E10). Údaje o spotrebe sa vzťahujú na prevádzku s benzínom ROZ 95 podľa 692/2008/ES.

⁸  Odporúča sa použiť bezsírový Diesel podľa DIN EN 590. Ak nie je k dispozícii: možno použiť Diesel podľa DIN EN 590.

⁹  Uvedené hodnoty boli stanovené podľa predpísaných meracích postupov. Údaje sa nevzťahujú na jednotlivé vozidlo 

a nie sú súčasťou ponuky, avšak samotné slúžia na porovnanie rôznych typov vozidiel.

Dôležité upozornenie

Osobitosti kolies: Lesklo sústružené, leštené alebo čiastočne leštené hliníkové kolesá by sa nemali používať v zimných 

podmienkach. Tieto povrchové plochy kolies nemajú vzhľadom na spôsob výroby na to optimalizovanú povrchovú úpravu 

a preto ich môže posypová soľ a podobné materiály trvalo poškodiť.
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Rozmer 
pneumatík

Trieda 
účinnosti

Trieda adhézie 
za mokra

Trieda vonkajšej 
hlučnosti

Letné pneumatiky 215/65 R 16 F–B C–A 71–66 –

235/55 R 17 E–C B–A 71

235/50 R 18 E–C B 72–71

255/40 R 19 E–C B 73–71

255/35 R 20 E B 73–70 –

Zimné pneumatiky 215/65 R 16 E–C E–B 73–69 –

215/60 R 17 E–C E–B 72–68 –

Celoročné pneumatiky 235/55 R 17 E C 67

Objednanie určitej značky pneumatiky nie je možné. O špecifickej ponuke pneumatík vo vašej krajine sa informujte 

u vášho partnera Audi.

Klasifikácia parametrov pneumatík

V tabuľke nájdete rozpätie tried účinnosti, tried adhézie za mokra a tried vonkajšej hlučnosti k jednotlivým rozmerom 

pneumatík modelov Audi Q3.
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 Audi Q3

Rozmery v milimetroch.
 Údaje o rozmeroch sú uvedené pri pohotovostnej hmotnosti vozidla. 

Objem batožinového priestoru je 460/1365 l (druhá hodnota pri sklopenom operadle zadného sedadla 

a naložení po strop).

Priemer otáčania cca 11,8 m.

* Bez strešnej antény sa zníži výška vozidla o 18 mm. ** Maximálny priestor medzi sedadlom a stropom. 

*** Šírka v oblasti lakťov. **** Šírka v oblasti ramien.

Register

Technické údaje Rozmery Výbava
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sériová výbava zvláštna výbava nie je k dispozícii

V jednotlivých krajinách sú možné odlišnosti. Informácie o sériovej a zvláštnej výbave dostanete u vášho lokálneho partnera Audi. 

Výber prvkov výbavy je podrobnejšie popísaný od strany 42.
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Pakety výbavy 50

S line Exterieurpaket

S line Sportpaket

Design Exterieurpaket Audi exclusive

Designpaket Audi exclusive

Lakovanie uni 62

Cortinaweiß

Brillantschwarz

Metalizované lakovanie 62

Gletscherweiß Metallic

Cuvéesilber Metallic

Florettsilber Metallic

Monsungrau Metallic

Hainanblau Metallic

Utopiablau Metallic

Tundrabraun Metallic

Mythosschwarz Metallic

Lakovanie s perleťovým efektom 63

Daytonagrau Perleffekt

Misanorot Perleffekt

Individuálne lakovanie 63

Individuálne lakovanie Audi exclusive

Kontrastné/úplné lakovanie 63

Kontrastné lakovanie¹

Úplné lakovanie
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Disky/pneumatiky 64

16-palcové hliníkové kované disky so 7-ramenným dizajnom

17-palcové hliníkové liate disky s 10-lúčovým dizajnom

17-palcové hliníkové liate disky s 5-lúčovým V-dizajnom

17-palcové hliníkové liate disky s 5-lúčovým Y-dizajnom

18-palcové hliníkové liate disky Audi Sport 

s 5-ramenným dizajnom Offroad

18-palcové hliníkové liate disky Audi Sport 

s 5-dvojlúčovým dizajnom

18-palcové hliníkové liate disky Audi Sport 

s 5-ramenným štruktúrovaným dizajnom

18-palcové hliníkové liate disky 

s 5-lúčovým dynamickým dizajnom
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¹ Nie je k dispozícii pri farbe Monsungrau metallic. ² Prosím, berte do úvahy osobitosti pri používaní kolies na strane 91. ³ K dispozícii iba v kombinácii s Designpaket Audi exclusive. 

⁴ K dispozícii iba v kombinácii s S line Sportpaket.
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18-palcové hliníkové liate disky 

s 5-ramenným turbínovým dizajnom, čiastočne leštené², ³

18-palcové hliníkové liate disky 

s 5-ramenným turbínovým dizajnom, kontrastne sivé, 

čiastočne leštené²

18-palcové hliníkové liate disky 

s 5-lúčovým paralelným dizajnom (S-dizajn)⁴

19-palcové hliníkové liate disky Audi Sport 

s 5-dvojlúčovým dizajnom Offroad

19-palcové hliníkové liate disky Audi Sport 

s 5-lúčovým segmentovým dizajnom

19-palcové hliníkové liate disky Audi Sport 

s 10-lúčovým dizajnom v matnej titánovej povrchovej úprave, 

lesklo sústružené²

20-palcové hliníkové liate disky Audi Sport 

s 5-ramenným rotorovým dizajnom v matnej titánovej 

povrchovej úprave, lesklo sústružené²

20-palcové hliníkové liate disky Audi Sport 

s 5-lúčovým V-dizajnom v matnej titánovej povrchovej úprave, 

lesklo sústružené²
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16-palcové zimné hliníkové kované disky 

so 7-ramenným dizajnom

17-palcové zimné hliníkové liate disky 

s 5-ramenným dizajnom Trias 

Celoročné pneumatiky

Bezpečnostné skrutky obmedzujúce krádež kolies

Súprava na opravu pneumatiky

Rezervné koleso šetriace miesto

Monitorovanie tlaku v pneumatikách

Náradie

Zdvihák

Sedadlá 67

Štandardné sedadlá vpredu

Športové sedadlá vpredu

Poťahy pre štandardné sedadlá 68

Látka Initial schwarz

Látka Inspiration schwarz

Látka Inspiration felsgrau

Látka/umelá koža schwarz

Látka/umelá koža kastanienbraun

Látka/umelá koža felsgrau

Látka/umelá koža pistazienbeige

Technické údaje Rozmery Výbava
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sériová výbava zvláštna výbava sériová/zvláštna výbava v závislosti od modelu nie je k dispozícii

V jednotlivých krajinách sú možné odlišnosti. Informácie o sériovej a zvláštnej výbave dostanete u vášho lokálneho partnera Audi. 

Výber prvkov výbavy je podrobnejšie popísaný od strany 42.
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Poťahy pre štandardné sedadlá (pokračovanie) 68

Koža Milano schwarz

Koža Feinnappa schwarz

Koža Feinnappa kastanienbraun

Koža Feinnappa felsgrau

Koža Feinnappa pistazienbeige

Kožená výbava Audi exclusive¹

Poťahy pre športové sedadlá 68

Látka Energie schwarz

Látka Sprint/koža schwarz²

Látka Norit/látka Rallye uni/koža Perlnappa madrasbraun³

Alcantara/koža schwarz

Alcantara/koža felsgrau

Alcantara perforovaná/koža schwarz²

Koža Milano schwarz

Koža Feinnappa schwarz

Koža Feinnappa kastanienbraun

Koža Feinnappa rotorgrau²

Koža Feinnappa madrasbraun 

s kontrastnými stehmi v granitgrau³

Koža Feinnappa schwarz 

s kontrastnými stehmi v madrasbraun³

Kožená výbava Audi exclusive¹

Kožený paket 68

Kožená výbava z kože Feinnappa Audi exclusive
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Komfort sedenia 68

Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča 

Elektricky nastaviteľné predné sedadlá 

Bedrová opierka, 4-smerová pre sedadlá vpredu

Vyhrievanie sedadiel vpredu

Stredná lakťová opierka vpredu

Zadné sedadlá 68

Operadlo zadného sedadla sklápateľné

Strop 68

Strop potiahnutý látkou

Strop potiahnutý čiernou látkou ⁴ ⁵

Dekoračné obklady 71

Monometallic platin

Aluminiumnetz 3D silber⁵

Brúsený hliník Aluminium matt²

Aluminium Satellit

Aluminium Tangente silber⁶

Aluminium Tangente bronze⁶

Drevo Nussbaumwurzel balsamicobraun

Klavierlack schwarz ² ³

Dekoračné obklady Audi exclusive

Svetlá 72

Xenon plus

Svetlomety z diód LED
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Ostrekovače svetlometov⁷

Asistent diaľkových svetiel

Svetelný/dažďový senzor

Zadné svetlá

Zadné svetlá z diód LED⁸

Zadné svetlá z diód LED s dynamickými smerovými svetlami⁷

Adaptívne brzdové svetlá

Vnútorné osvetlenie 73

Vnútorné osvetlenie

Paket vnútorného osvetlenia z diód LED

Dizajn exteriéru 73

Označenie modelu/nápisy

Audi Singleframe

Strešné lišty čierne

Strešné lišty z eloxovaného hliníka

Spojler na hrane strechy

Koncovky výfuku

Lesklý paket

Lesklý paket Schwarz Audi exclusive

Dizajn interiéru 74

Nástupné lišty ⁹

Nástupné lišty a ochrana nakladacej hrany

Rohožky vpredu

Rohožky vzadu

Hliníková optika v interiéri
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Volanty/ovládacie prvky 74

Volant so 4-ramenným dizajnom

Kožený volant so 4-ramenným dizajnom

Multifunkčný kožený volant so 4-ramenným dizajnom ⁵

Multifunkčný kožený volant so 4-ramenným dizajnom a radiacimi páčkami¹⁰

Športový kožený volant s 3-ramenným Q-dizajnom

Multifunkčný športový kožený volant s 3-ramenným Q-dizajnom

Multifunkčný športový kožený volant s 3-ramenným Q-dizajnom a radiacimi páčkami¹⁰

Rukovať radiacej páky Audi exclusive z hlinika¹¹

Ovládacie prvky v koži Audi exclusive

Zrkadlá 75

Vonkajšie spätné zrkadlá s integrovanými smerovými svetlami z LED

Vonkajšie spätné zrkadlá vyhrievané

Vonkajšie spätné zrkadlá vyhrievané a elektricky sklápateľné

Vonkajšie spätné zrkadlá vyhrievané, elektricky sklápateľné 

a na strane vodiča automaticky zatemňované

Vnútorné spätné zrkadlo manuálne zatemňované

Vnútorné spätné zrkadlo automaticky zatemňované

Kozmetické zrkadielka

Strešný systém 75

Panoramatické strešné okno

Zasklenie 75

Determálne zasklenie

Akustické predné okno

Register

Technické údaje Rozmery Výbava

¹ K dispozícii v koži Feinnappa. ² K dispozícii iba s S line Sportpaket. ³ K dispozícii iba s Designpaket Audi exclusive. ⁴ Sériovo v kombinácii s S line Sportpaket. 

⁵ Sériovo v kombinácii s Designpaket Audi exclusive. ⁶ Závisí od zvolenej farby interiéru. ⁷ Súčasť svetlometov z diód LED. ⁸ K dispozícii iba v kombinácii s Xenon plus. 

⁹ Pri Q3 Design s hliníkovou vložkou. ¹⁰ K dispozícii iba pre modely s prevodovkou S tronic. ¹¹ Nie je k dispozícii pre 2.0 TFSI quattro (162 kW).
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sériová výbava zvláštna výbava sériová/zvláštna výbava v závislosti od modelu

V jednotlivých krajinách sú možné odlišnosti. Informácie o sériovej a zvláštnej výbave dostanete u vášho lokálneho partnera Audi.

Výber prvkov výbavy je podrobnejšie popísaný od strany 42.
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Zasklenie (pokračovanie) 75

Stmavené sklá (ochranné zasklenie)

Slnečné clony

Klimatizácia 76

Manuálna klimatizácia

Komfortná automatická klimatizácia  

Systémy zamykania 76

Kľúč s diaľkovým ovládačom

Komfortný kľúč

Imobilizér, elektronický

Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru

Zabezpečovací systém proti krádeži (alarm)

Príprava pre asistenta určenia polohy vozidla

Odkladanie/preprava 76

Odkladacie priehradky

Odkladací paket

Paket batožinového priestoru

Odkladací paket a paket batožinového priestoru

Držiak na nápoje

Kryt batožinového priestoru

Otvor na dlhé predmety

Obojstranná rohožka

Obojstranné dno batožinového priestoru

Pripevňovacie oká
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Ochrana nakladacej hrany z ušľachtilej ocele ¹

Zapaľovač cigariet a popolník

Zásuvka 12-voltová

Ťažné zariadenie

Príprava pre ťažné zariadenie

MMI® a navigačné systémy 78

Združený prístroj

Stredný displej

Informačný systém vodiča

Informačný systém vodiča s farebným displejom

Odporúčanie prestávky v jazde

Navigačný paket

MMI® navigácia plus

Zábava 78

Audi rádio

MMI® rádio

Príjem digitálneho rozhlasového vysielania

Digitálny TV príjem

Audi music interface

Audi music interface online

Audi sound system

Bose Surround Sound

Komunikácia 80

Audi connect a autotelefónom

Rozhranie Bluetooth
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Technika/Bezpečnosť 83

Protiblokovací systém ABS

Protipreklzová regulácia ASR

Elektronická uzávierka diferenciálu EDS

Elektronický stabilizačný systém ESC

Selektívna regulácia momentov na jednotlivých kolesách⁴

Rekuperácia

Systém Štart-Stop

Airbagy

Bočné airbagy vpredu a bočné hlavové airbagy

Bočné airbagy vzadu

Ochrana proti bočnému nárazu

Integrovaný systém opierok hlavy

Bezpečnostné pásy

Kontrola zapnutia bezpečnostného pásu

Montážne úchyty detskej sedačky ISOFIX a Top Tether na vonkajších miestach vzadu 

Montážne úchyty detskej sedačky ISOFIX na sedadle spolujazdca 

Lekárnička a výstražný trojuholník

S
tr

an
a

Q
3

Q
3

 s
p

or
t

Q
3

 d
es

ig
n

Audi phone box

Paket Connectivity

Asistenčné systémy 80

Asistent rozjazdu

Asistent rozjazdu do svahu

Asistent zjazdu zo svahu

Parkovacie zariadenie vzadu

Parkovacie zariadenie plus

Parkovacie zariadenie plus s cúvacou kamerou

Parkovací asistent

Parkovací asistent s cúvacou kamerou

Tempomat

Audi side assist

Audi active lane assist

Zobrazovanie rýchlostných obmedzení na báze kamery

Jazdná dynamika/brzdy 82

Audi drive select

Podvozok s komfortným vyladením

Športový podvozok S line ¹

Podvozok s reguláciou tlmičov

Pohon predných kolies²

quattro®²

S tronic®²

Režim voľnobehu³

6-stupňová manuálna prevodovka²

Elektromechanická parkovacia brzda

Elektromechanický posilňovač riadenia

¹ Sériovo v kombinácii s S line Sportpaket. ² Podľa motora. ³ K dispozícii iba pre modely s prevodovkou S tronic a Audi drive select. ⁴ K dispozícii iba pre modely so stálym pohonom všetkých kolies quattro.

Technické údaje Rozmery Výbava

Výbava zobrazeného Audi Q3 (str. 4–23):

lakovanie: Hainanblau Metallic

disky: hliníkové liate s 5-lúčovým dynamickým dizajnom 

poťahy sedadiel: Alcantara/koža felsgrau

dekoračné obklady: Aluminium Satellit
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Fascinácia Audi sa dá zažiť mnohými spôsobmi. V Audi 

City Londýn máte napríklad digitálny prístup ku všetkým 

modelom v reálnej veľkosti a v reálnom čase. Samozrej-

me sa oplatí aj návšteva veľkého medzinárodného auto-

salónu. Tu Audi vždy prezentuje svoje najnovšie modely 

a umožní nahliadnuť ako chce v duchu svojho motta 

„Náskok vďaka technike“ vytvárať budúcnosť. Kto chce 

zažiť, ako to Audi robí už dnes, nájde fascinujúce pohľady 

v internetovom špeciále „Vorsprung durch Technik“ na 

www.audi.com. Ale oplatí sa aj pohľad do minulosti: 

v Audi museum mobile v Ingolstadte kráčajú história 

a high-tech ruka v ruke. Celkovo 130 historických expo -

nátov a najmodernejšie formy prezentácie vytvárajú 

symbiózu plnú napätia. Okrem toho tréning jazdy Audi 

driving experience poskytuje napínavé a rôznorodé 

zážitky s aktuálnymi modelmi Audi. Tu sa rýdzi pôžitok 

z jazdy kombinuje s cennými skúsenosťami. Stará sa 

o to tím špeciálne školených a vysokokvalifikovaných 

inštruktorov, ktorí vám pomáhajú praktickými tipmi 

optimalizovať si svoje vodičské majstrovstvo. Najnovšie 

aj v Audi driving experience center v Neuburgu, neďaleko 

Ingolstadtu. Tak je k dispozícii okruh dlhý až do 3,4 km 

s náročnými kombináciami zákrut, dynamická plocha 

s rozlohou 30 000 m² a parkúr offroad pre modely Q.

Zážitok Audi

          Objavte
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Výbava Audi Q3

6-stupňová manuálna prevodovka  83

Airbagy  99

Akustické predné okno  75

Asistent diaľkových svetiel  72

Asistent rozjazdu  80

Asistent rozjazdu do svahu  80

Asistent zjazdu zo svahu  80

Audi active lane assist  82

Audi connect s autotelefónom  80

Audi drive select  82

Audi exclusive   60–61

Audi music interface  79

Audi music interface online  79

Audi Original Zubehör  84–87

Audi phone box  80

Audi rádio  78

Audi side assist  81

Audi Singleframe  73

Audi sound system  79

Audi ultra  46–47

Bedrová opierka, 4-smerová  96

Bezpečnostné pásy  99

Bezpečnostné skrutky kolies obmedzujúce 

krádež kolies  95

Bose Surround Sound   79

Celoročné pneumatiky  65

Dekoračné obklady  70–71

Determálne zasklenie, zeleno tónované  97

Digitálny TV príjem  79

Disky/pneumatiky  64–65

Držiaky na nápoje  98

Elektricky ovládané dvere batožinového 

priestoru  76

Elektromechanická parkovacia brzda  83

Elektromechanický posilňovač riadenia  83

Elektronická uzávierka diferenciálu EDS  99

Elektronický stabilizačný systém ESC  99

Hliníková optika v interiéri  74

Imobilizér, elektronický  98

Informačné systémy vodiča  78

Integrovaný systém opierok hlavy  99

Kľúč s diaľkovým ovládačom  98

Komfortná automatická klimatizácia  76

Komfortný kľúč  76

Koncovky výfuku  74

Kontrola zapnutia bezpečnostného pásu  99 

Kozmetické zrkadielka  97

Kryt batožinového priestoru  77

Lakovanie  62–63

Látkové/kožené poťahy  67–69

Lekárnička a výstražný trojuholník  99

Lesklé pakety  74

Línie a pakety výbavy   50–59

Manuálna klimatizácia  76

MMI navigácia plus  78

MMI rádio  79

Monitorovanie tlaku v pneumatikách  65

Montážne úchyty detskej sedačky ISOFIX 

a Top Tether na vonkajších miestach vzadu  83

Montážne úchyty detskej sedačky ISOFIX 

na sedadle spolujazdca  83

Náradie  95

Nástupné lišty a ochrana nakladacej hrany  74

Navigačný paket  78

Obojstranná rohožka  77

Obojstranné dno batožinového priestoru  77

Odkladacie priehradky  76

Odkladací paket  76

Fascinácia Audi

Automobilový šport je jedným z hnacích motorov značky. 

Už roky patrí Audi k víťazom rozličných pretekových se-

riálov, napríklad 24 hodín v Le Mans alebo DTM. Hodno-

ty, ktoré rozhodujú v mnohých športových disciplínach, 

sú rozhodujúce aj pre Audi: presnosť, vášeň a technika. 

Preto nie je náhoda, že sa Audi už mnoho rokov angažuje 

ako sponzor v oblasti športu. Napríklad pri zimných 

športoch je Audi už skoro tri desaťročia hlavným 

 sponzorom Nemeckého lyžiarskeho zväzu (DSV) 

a okrem toho aj partnerom 16 ďalších národných 

 lyžiarskych tímov. V oblasti futbalu podporujeme 

 národné a medzinárodné tímy. Okrem toho je Audi 

 partnerom Nemeckého  olympijského výboru.

Tímový duch

Zodpovednosť v každodennom živote je pevne zakotvená 

v stratégii Audi. Okrem hospodárskeho úspechu a medzi-

národnej konkurencieschopnosti hrajú v rovnakej miere 

dôležitú rolu zodpovednosť za zamestnancov a spoloč-

nosť, ako aj šetrenie životného prostredia a zdrojov 

surovín. V detailoch – katalógy sa tlačia na papieri certi-

fikovanom FSC – rovnako ako vo všeobecnosti: Audi vyvíja 

automobily, ktoré sú nielen športové a emocionálne, ale 

ktoré majú aj čoraz lepšiu účinnosť. Z dlhodobého hori-

zontu chce Audi so svojimi produktmi umožniť mobilitu 

neutrálnu z hľadiska CO
2
. K celostnému pohľadu patrí 

postupný prechod závodov Audi k výrobe neutrálnej 

z hľadiska CO
2
. Audi sa okrem toho angažuje aj 

 spoločensky – predovšetkým v oblastiach vzdelávania, 

techniky a v sociálnej oblasti. Trvale udržateľný rozvoj 

je u Audi tesne spojený s pohľadom do budúcnosti: 

V rámci  iniciatívy Audi Urban Future Initiative hľadá 

 spolu s  medzinárodnými expertmi východiská pre 

 budúce  mestské požiadavky a trendy v oblasti mobility.

Zodpovednosť

Kto sa rozhodne pre Audi, rozhodne 

sa pre značku, ktorá ponúka viac. 

Viac individuality. Viac exkluzivity. 

Viac fascinácie.

Informácie ku všetkým uvedeným témam nájdete 

na našej internetovej stránke: www.audi.com.

www.audi.com www.audi.com/driving

www.audi.com 

configurator.audi.com

www.audi.com/vorsprung- 

durch-technik

www.audi.com/cr

svet Audi.
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AUDI AG

85045 Ingolstadt

www.audi.sk

Platné od novembra 2014

Vytlačené v EÚ

433/1230.20.76

 Modelové varianty a výbavy, zobrazené a opísané v tomto katalógu, ako aj jednotlivé služby nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách. 

Zobrazené vozidlá sú čiastočne vybavené zvláštnou výbavou s navýšenou cenou. Informácie o dodávkach, vzhľade, výkonoch, rozme-

roch, hmotnostiach, spotrebe a prevádzkových nákladoch vozidla zodpovedajú poznatkom existujúcim v čase tlače tohto prospektu. 

Odchýlky od farby a vzhľadu obrázkov, omyly a tlačové chyby sú vyhradené. Všetky informácie o výbavách a technických údajoch 

vychádzajú zo špecifikácií slovenského trhu. Zmeny sú vyhradené. Dotlač, aj skrátená, iba s písomným povolením AUDI AG.

Papier tohto katalógu bol vyrobený z buničiny bielenej bez použitia chlóru. A
u

d
i 
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 Audi Q3

Výbava Audi Q3

Odporúčanie prestávky v jazde  98

Ochrana nakladacej hrany z ušľachtilej ocele  77

Ochrana proti bočnému nárazu  99

Operadlo zadného sedadla sklápateľné  68

Ostrekovače svetlometov  72

Otvor na dlhé predmety  77

Ovládacie prvky v koži Audi exclusive  75 

Označenie modelu/nápisy  73

Paket batožinového priestoru  76

Paket Connectivity  80

Paket vnútorného osvetlenia z diód LED  73

Panoramatické strešné okno   75

Parkovacie zariadenia   80–81

Parkovací asistent  81

Podvozky  82 

Pohon predných kolies  82 

Predné sedadlá nastaviteľné elektricky  68

Príjem digitálneho rozhlasového vysielania  79 

Pripevňovacie oká  98

Príprava pre asistenta určenia polohy vozidla  76

Príprava pre ťažné zariadenie  77 

Protiblokovací systém ABS  99 

Protipreklzová regulácia ASR  99

quattro®  82

Rekuperácia  83

Rezervné koleso šetriace miesto  95

Režim voľnobehu  99

Rohožky  97

Rozhranie Bluetooth  80

Rukoväť radiacej páky z hliníka Audi exclusive  75

Sedadlo vodiča nastaviteľné elektricky  68 

Selektívna regulácia momentov 

na jednotlivých kolesách  99

S line  56–57

S tronic®  83

Slnečné clony  98

Spojler na hrane strechy  97

Stmavené sklá (ochranné zasklenie)  75 

Stredná lakťová opierka vpredu  68

Stredný displej  98

Strešné lišty  73

Strop kabíny  68

Styleguides  44–45

Súprava na opravu pneumatiky  95

Svetelný/dažďový senzor  72

Svetlomety z diód LED  72

Systém Štart-Stop  83

Športové sedadlá vpredu  67

Športový podvozok S line  57, 82

Štandardné sedadlá vpredu  67

Tempomat  81

Ťažné zariadenie  77

Vnútorné osvetlenie  73

Vnútorné spätné zrkadlo  75

Volanty  74–75

Vonkajšie spätné zrkadlá  75

Vyhrievanie sedadiel vpredu  68

Xenon plus  72

Zabezpečovací systém proti krádeži (alarm)  76

Zadné svetlá  72

Zadné svetlá z diód LED  72–73

Zapaľovač cigariet a popolník  98

Zásuvka 12-voltová  98 

Združený prístroj  98

Zdvihák  95

Zobrazenie rýchlostných obmedzení 

na báze kamery  82

Náskok vďaka technike
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Výbava Audi Q3

6-stupňová manuálna prevodovka  83

Airbagy  99

Akustické predné okno  75

Asistent diaľkových svetiel  72

Asistent rozjazdu  80

Asistent rozjazdu do svahu  80

Asistent zjazdu zo svahu  80

Audi active lane assist  82

Audi connect s autotelefónom  80

Audi drive select  82

Audi exclusive   60–61

Audi music interface  79

Audi music interface online  79

Audi Original Zubehör  84–87

Audi phone box  80

Audi rádio  78

Audi side assist  81

Audi Singleframe  73

Audi sound system  79

Audi ultra  46–47

Bedrová opierka, 4-smerová  96

Bezpečnostné pásy  99

Bezpečnostné skrutky kolies obmedzujúce 

krádež kolies  95

Bose Surround Sound   79

Celoročné pneumatiky  65

Dekoračné obklady  70–71

Determálne zasklenie, zeleno tónované  97

Digitálny TV príjem  79

Disky/pneumatiky  64–65

Držiaky na nápoje  98

Elektricky ovládané dvere batožinového 

priestoru  76

Elektromechanická parkovacia brzda  83

Elektromechanický posilňovač riadenia  83

Elektronická uzávierka diferenciálu EDS  99

Elektronický stabilizačný systém ESC  99

Hliníková optika v interiéri  74

Imobilizér, elektronický  98

Informačné systémy vodiča  78

Integrovaný systém opierok hlavy  99

Kľúč s diaľkovým ovládačom  98

Komfortná automatická klimatizácia  76

Komfortný kľúč  76

Koncovky výfuku  74

Kontrola zapnutia bezpečnostného pásu  99 

Kozmetické zrkadielka  97

Kryt batožinového priestoru  77

Lakovanie  62–63

Látkové/kožené poťahy  67–69

Lekárnička a výstražný trojuholník  99

Lesklé pakety  74

Línie a pakety výbavy   50–59

Manuálna klimatizácia  76

MMI navigácia plus  78

MMI rádio  79

Monitorovanie tlaku v pneumatikách  65

Montážne úchyty detskej sedačky ISOFIX 

a Top Tether na vonkajších miestach vzadu  83

Montážne úchyty detskej sedačky ISOFIX 

na sedadle spolujazdca  83

Náradie  95

Nástupné lišty a ochrana nakladacej hrany  74

Navigačný paket  78

Obojstranná rohožka  77

Obojstranné dno batožinového priestoru  77

Odkladacie priehradky  76

Odkladací paket  76

Fascinácia Audi

Automobilový šport je jedným z hnacích motorov značky. 

Už roky patrí Audi k víťazom rozličných pretekových se-

riálov, napríklad 24 hodín v Le Mans alebo DTM. Hodno-

ty, ktoré rozhodujú v mnohých športových disciplínach, 

sú rozhodujúce aj pre Audi: presnosť, vášeň a technika. 

Preto nie je náhoda, že sa Audi už mnoho rokov angažuje 

ako sponzor v oblasti športu. Napríklad pri zimných 

športoch je Audi už skoro tri desaťročia hlavným 

 sponzorom Nemeckého lyžiarskeho zväzu (DSV) 

a okrem toho aj partnerom 16 ďalších národných 

 lyžiarskych tímov. V oblasti futbalu podporujeme 

 národné a medzinárodné tímy. Okrem toho je Audi 

 partnerom Nemeckého  olympijského výboru.

Tímový duch

Zodpovednosť v každodennom živote je pevne zakotvená 

v stratégii Audi. Okrem hospodárskeho úspechu a medzi-

národnej konkurencieschopnosti hrajú v rovnakej miere 

dôležitú rolu zodpovednosť za zamestnancov a spoloč-

nosť, ako aj šetrenie životného prostredia a zdrojov 

surovín. V detailoch – katalógy sa tlačia na papieri certi-

fikovanom FSC – rovnako ako vo všeobecnosti: Audi vyvíja 

automobily, ktoré sú nielen športové a emocionálne, ale 

ktoré majú aj čoraz lepšiu účinnosť. Z dlhodobého hori-

zontu chce Audi so svojimi produktmi umožniť mobilitu 

neutrálnu z hľadiska CO
2
. K celostnému pohľadu patrí 

postupný prechod závodov Audi k výrobe neutrálnej 

z hľadiska CO
2
. Audi sa okrem toho angažuje aj 

 spoločensky – predovšetkým v oblastiach vzdelávania, 

techniky a v sociálnej oblasti. Trvale udržateľný rozvoj 

je u Audi tesne spojený s pohľadom do budúcnosti: 

V rámci  iniciatívy Audi Urban Future Initiative hľadá 

 spolu s  medzinárodnými expertmi východiská pre 

 budúce  mestské požiadavky a trendy v oblasti mobility.

Zodpovednosť

Kto sa rozhodne pre Audi, rozhodne 

sa pre značku, ktorá ponúka viac. 

Viac individuality. Viac exkluzivity. 

Viac fascinácie.

Informácie ku všetkým uvedeným témam nájdete 

na našej internetovej stránke: www.audi.com.

www.audi.com www.audi.com/driving

www.audi.com 

configurator.audi.com

www.audi.com/vorsprung- 

durch-technik

www.audi.com/cr

svet Audi.
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