
Celková cena s DPH

 42 830,- EUR *
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1Na základe zadania čísla konfigurácie Vám bude môcť zvolený predajca 

odborne poradiť ohľadom konfigurácie vozidla.

Upozorňujeme, že ak nastanú zmeny v produktovom programe, vaše číslo 

konfigurácie sa môže stať neplatným.

Nasnímajte QR kód a vyvolajte 

konfiguráciu na Vašom 

mobilnom zariadení - v tablete 

alebo v mobilnom telefóne.

 0,- EUR *

 0,- EUR *

 0,- EUR *

 36 510,- EUR *

Palivo

Benzín

Pohon

Predný pohon

Prevodovka

S tronic 7-st.

Výkon

   110 kW / 150 K

Objem

 1498 ccm

Model

Q3 advanced 35 TFSI STR

Benzín / 1.5 l / 110 kW (150 K) / S tronic 7-st.

   Spotreba paliva: 6.4 l/100km *

   Emisie CO2 146 g/km *

Dizajn

 Poťah sedadiel Látka/Koža čierna

 Vonkajší lak biela ibis

Disky Alu 7Jx18, 5-ramenné, pneu 235/55
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odborne poradiť ohľadom konfigurácie vozidla.

Upozorňujeme, že ak nastanú zmeny v produktovom programe, vaše číslo 

konfigurácie sa môže stať neplatným.

Nasnímajte QR kód a vyvolajte 

konfiguráciu na Vašom 

mobilnom zariadení - v tablete 

alebo v mobilnom telefóne.

Kontrola obsadenosti sedadla

Kontrola tlaku v pneumatikách

Krajina schválenia

Kryty vonkajších zrkadiel lakované vo

Manuálne otváranie/zatváranie kufra

Mild-hybrid

MMI Radio

Multifunkčná kamera

Nakladacia hrana batožinového priestoru

Náradie

Nástupné lišty vpredu - hliníkové

Návod po slovensky

Nefajčiarska výbava

Nezatmavené sklá

Obklad interiéru - micrometallic silber

Obmedzovač rýchlostí

Ochranná fólia

Okná elektricky ovládané

Opierka na nohu

Ozdobné lišty okolo okien = čierne

Označenie modelu podľa nového typu

Podvozok - štandardný

Poťahy - látka Argument

Pozinkovaná karoséria

Predĺžená záruka 2+1 do 90.000km

Prídavné prístroje

Rozlišovací kód

Rozlišovací kód

Rozlišovací kód

Rozlišovací kód

Rozlišovací kód

Rozlišovací kód

Rozlišovací kód

Rozlišovací kód

Rozlišovací kód

Rozlišovací kód

Rozlišovací kód

Sedadlá vpredu - manuálne výškovo

Sedadlá vpredu štandardné

Sériové svetlomety

Sklá - determálne, čelné zvukovoizolačné

Start-Stop-System

Stredová opierka rúk vpredu

Strešné nosiče - ČIERNE

12-ročná záruka na prehrdzavenie

2-ročná záruka bez obmedzenia

3-ročná záruka na lak karosérie

3-ročný bezplatný servis vozidla

4 reproduktory vpredu

ABS s antiblokovacím a antipreklzovacím

Airbag na strane vodiča a spolujazdca

ASR protipreklzový systém

Audi hill hold assist

Audi hold assist

Audi pre sense front s rozpoznávaním

Automatická prevodovka

Automaticko-statická kontrola nastavenia

Bez Alu-Optik v interiéri

Bez automatického ovládania diaľkových

Bez bedernej opierky

Bez diaľkového otvárania garáže

Bez klimatizovaných sedadiel

Bez multimediálneho systému

Bezpečnostné skrutky

Bez strešného okna

Bez ťažného zariadenia

Bez vyhrievania sedadiel

Bluetooth rozhranie

Bočné airbagy vpredu vrátane hlavových

Centrálne zamykanie s diaľkovým

Detská poistka

Digitálna prístrojová doska

Disky Alu 7Jx18, 5-ramenné, pneu 235/55

Doživotná garancia Audi mobility

EBV brzdy s elektronickým rozdelovaním

eCall - núdzové volanie

EDS elektronická uzávierka diferenciálu

Elektromechanická parkovacia brzda

Elektromechanické servoriadenie

Elektronický imobilizér

ESC elektronický stabilizačný program

Funkcia denných stretávacích svetiel

Integrálny systém hlavových opierok

Interiérové prvky bez koženej výbavy

Interiérové prvky na palubnej doske -

ISOFIX s deaktiváciou airbagu spolujazda

Klimatizácia komfortná automatická 2-

Koberčeky vpredu a vzadu

Kontrastné lakovanie

Sériová výbava
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 168,- EUR *

Strešný spojler

Strop vozidla v látkovom poťahu

SUV

Systém rozpoznávania chodcov a cyklistov

Tire mobility system - lepiaca sada

Tuner rádiový digitálny

Typový štítok

USB rozhranie typu A

Variabilný servisný interval (30 000km

Varovanie opustenia jazdného pruhu

Vnútorné osvetlenie

Volant - kožený, multifunkčný, 3-ramenný

Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky

Vonkajšie spätné zrkadlo pravé asférické

Výstražný trojuholník

Zadné sedadlá plus - nastaviteľné (sklon

Zadné svetlomety

Zásuvka 12V na stredovej konzole

Zrkadlo vnútorné manuálne zacloniteľné
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 1 365,- EUR *WCA

 602,- EUR *UI2

 534,- EUR *RCP

 282,- EUR *QQ1

 1 001,- EUR *PX2

 394,- EUR *PCG

 332,- EUR *KH5

 0,- EUR *EL1

 203,- EUR *9S1

 0,- EUR *8RL

 843,- EUR *7X2

 135,- EUR *5KR

 461,- EUR *4I3

 168,- EUR *1XWVýbava na želanie Volant - kožený, 3-ramenný, multifunkčný

Komfortný kľúč

Sedadlo zadné delené, sklopné so

Parkovací systém plus

6 pasívnych reproduktorov

Audi virtual cockpit

Audi connect Remote & Control - možnosť

Komfortná automatická klimatizácia 3-

Adaptívny asistent rýchlosti - systém na

LED svetlomety vpredu a LED zadné svetlá

Lichtpaket

MMI Radio plus

Audi smartphone interface

Balík výbavy Komfort
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Hlučnosť

Konštrukčná rýchlosť

Emisná norma

NOx

Emisie častíc

Maximálna hmotnosť brzdeného prípojného 

vozidla(pri max.12% stúpaní)

Najvyššia prípustná hmotnosť nebrzdeného 

prípojného vozidla

Celková prípustná hmotnosť

Pohotovostná hmotnosť max. podľa smernice 

2007/46 ES

Pohotovostná hmotnosť min. podľa smernice 

2007/46 EG

Wltp typ motora

Valce

Počet otáčok

Motor

Prevodovka

Objem

Výkon (kW)

Výkon (k)

Pohon

Palivo

Karoséria

Počet miest na sedenie

Počet dverí

Technické údaje Všeobecné informácie

 4

 5

 SUV

Motor

 Benzín

 Predný pohon

 150 k

 110 kW

 1498 ccm

 S tronic 7-st.

 DFY

 5000 rpm

 4

 NOVC_HEV

Hmotnosti

 1605 kg

 1730 kg

 2050 kg

 750 kg

 1800 kg

Hodnoty emisií

 0.00018

 0.01590 g/km

 EU6

Výkon

 206 km/h

 67.00 dB

Rozmery
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Dĺžka max.

Výška

Šírka

Rázvor

Rozchod 1

Rozchod 2  1583 mm

 1582 mm

 2677 mm

 1849 mm

 1565 mm

 4484 mm


