
Audi

297x198_Q3_US09_RZ_opt_s1_ct   1 19.02.16   16:55

v09-Bild-Stand: 22.02.2016 v09-Bild-Stand: 22.02.2016

Q
3 Q3

Vissa av de modellvarianter, utrustningar resp. tjänster som presenteras och beskrivs i denna katalog 
finns inte tillgängliga i alla länder. De avbildade bilarna är delvis försedda med tillvalsutrustning för vilka 
en extra kostnad utgår. Uppgifter som rör fordonets leveransomfattning, utseende, prestanda, mått och 
vikt, bränsleförbrukning och driftskostnader grundar sig på de fakta som förelåg vid pressläggningen. 
Med reservation för eventuella avvikelser från avbildningarna beträffande färg och form liksom för eventuella 
felaktigheter och tryckfel. Med förbehåll för ev. ändringar. Eftertryck, även av utdrag, endast tillåtet 
med föregående skriftligt tillstånd från AUDI AG.

Det papper som används i denna katalog har framställts av klorfri pappersmassa.

AUDI Sverige 
151 88 Södertälje
www.audi.se
Gäller fr.o.m. april 2016

Tryckt i Tyskland
633/1150.39.37

Vorsprung durch Technik
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Innehållsförteckning

Tekniska data Mått Standard-/extrautrustning
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quattro²²

S tronic²²

Frihjulsläge²³

6-växlad manuell växellåda²²

Elektromekanisk parkeringsbroms

Elektromekanisk servostyrning

Teknik/säkerhetTeknik/säkerhet

Låsningsfria bromsar (ABS)

Antispinnsystem (ASR)

Elektronisk differentialspärr (EDL)

Elektronisk stabiliseringskontroll (ESC)

Hjulspecifik momentreglering⁷

Energiåtervinning

Start/stopp-system

Krockkuddar

Sidokrockkuddar fram och krockkuddesystem för 
huvudena

Sidokrockkuddar bak

Sidokollisionsskydd

Integrerat nackskyddssystem

Säkerhetsbälten

Bältesvarnare

Bilbarnstolsfästen ISOFIX och Top Tether 
för ytterplatserna bak

Bilbarnstolsfästen ISOFIX för passagerarsätet fram

Förbandslåda med varningstriangel

AudiAudi Tilläggsgaranti Tilläggsgaranti

Audi Tilläggsgaranti

Standardutrustning
Extrautrustning
Standardutrustning/extrautrustning beroende på modell
Finns ej

Med reservation för ev. avvikelser i resp. land. Vad som är standard- eller 
extrautrustning för din bil i just ditt land berättar din Audi-återförsäljare 
gärna mer om. 

¹  Ett erbjudande från quattro GmbH.
²  Kan endast beställas i kombination med S line sportpaket till priset för en 

reguljär pärleff ektlack.
³  Kan ej beställas i kombination med monsungrå, metallic.
⁴  OBS! Läs och beakta den information beträff ande fälgarna som fi nns 

angiven på sid. 79.
⁵  Kan endast beställas i kombination med designpaket Audi exclusive.
⁶  Kan endast beställas i kombination med S line sportpaket.
⁷  Finns endast för modeller med quattro® permanent 4-hjulsdrift.
⁸ Tillåten maxhastighet 210 km/h. Kan användas med snökedjor. 
⁹  Standard i kombination med S line sportpaket.
¹⁰  Standard i kombination med designpaket Audi exclusive.
¹¹  Beroende på vald interiörfärg.
¹²  Ingår i LED-strålkastare.
¹³  Kan endast beställas tillsammans med Xenon plus.
¹⁴   Kan ej beställas i kombination med kontrastlack.
¹⁵  Kan ej beställas i kombination med Design exteriörpaket Audi exclusive.
¹⁶  Vid Q3 design med aluminiuminlägg.
¹⁷  Endast för modeller med S tronic.
¹⁸  Din Audi-återförsäljare hjälper dig gärna med information om kompatibla 

mobiltelefoner. Du kan också gå in på www.audi.com/bluetooth.
¹⁹  OBS! Systemen fungerar endast inom sina gränser och är ett hjälpmedel 

för föraren. Ansvaret för körningen och den uppmärksamhet i trafi ken 
som krävs, förblir naturligtvis förarens.

²⁰  Finns endast för Västeuropa.
²¹  Endast vid Audi active lane assist i kombination med MMI Navigation plus.
²²   Beroende på motor.
²³  Finns endast för modeller med S tronic och Audi drive select.

Ansvarsbegränsning betr. Audi connect
För att kunna använda Audi connect-stödda tjänster krävs tillvals-
utrustningarna MMI Navigation plus och Audi connect med biltelefon.
Dessutom behövs ett SIM-kort som även omfattar datatrafik, vid biltelefon 
ett SIM-kort för samtal och datatrafik eller en Bluetooth-kompatibel 
smartphone¹⁸ med Remote SIM Access Profile (rSAP). SIM-kortläsare i 
fronten på MMI Navigation plus. Audi connect-tjänster kan endast användas 
med ett befintligt eller separat mobiltelefonabonnemang som omfattar 
datatrafik, och endast inom mobiltelefonnätets täckningsområde. Vid 
mottagning av data via Internet kan, beroende på mobiltelefon abonnemang, 
extra kostnader tillkomma, speciellt vid användning i utlandet. P.g.a. de 
stora datamängderna rekommenderas starkt ett fastprisavtal med 
mobiloperatören. 

Tillgången till de tjänster som stöds av Audi connect varierar i olika länder. 
Audi connect-tjänsterna omfattas av en användarlicens på minst 1 år räknat 
från den dag bilen levererades. Efter 24 månader förlängs användarlicensen 
1 gång i 12 månader utan kostnad. Om du inte önskar att få en sådan 
kostnadsfri förlängning, informera oss då skriftligen om detta till följande 
adress:

AUDI AG
Kundenbetreuung Deutschland
85045 Ingolstadt, Tyskland
e-post: kundenbetreuung@audi.de
Tel.: +49 800 28347378423

Din Audi-återförsäljare kan berätta mer om vilka möjligheter du sedan har 
att förlänga Audi connect-tjänsterna. 

Ytterligare information om Audi connect finner du på www.audi.com/connect 
eller hos din Audi-återförsäljare. Information om mobiltrafik avgifter lämnas 
av din mobiloperatör.
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Sid.

Dragningskraft

4 Audi Q3

Teknik

24 Innovationer 34 Dynamik

26 Audi ultra 36 Assistanssystem 

28 Audi connect 38 MMI

30 quattro 40 LED-strålkastare

32 Prestanda

Utrustning

44 Highlights 62 Audi exclusive

48 Styleguider 64 Lacker

50 Audi ultra 66 Fälgar

52 Motorer 68 Säten

54 Modellversioner 70 Dekorinlägg

60 S line

Övrigt

72 Audi Original-tillbehör® 81 Mått

74 Fascinerande Audi 82 Innehållsförteckning

76 Tekniska data

Utrustningen på de bilar som avbildas i denna del finns på sid. 80.
Värden för bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp hittar du på sid. 76.

Audi QR-koder
Upplev Audi ännu kvickare: Ladda ner 
en QR-app till din smartphone och 
skanna sedan av QR-koden. Du kan 
också använda länken i din webläsare.
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Värden för bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp hittar du på sid. 76.

Audi

Q3
I dag här, imorgon där. Världen krymper. Och dina möjligheter mångfaldigas. 
Med en bil som lever upp till dina krav – Audi Q3. Kraftfull. Smidig. Kompakt, 
med inre storhet. Och dessutom uttrycksfull, effektiv och sportig.

Audi Q3. Utvecklad för dagens krav. Nu kör vi!

 På väg – 
 mot dig sjäv! 
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Audi Q3

Modern mobilitet i självsäker tappning. Audi Q3 ger bestående intryck. Med utpräglad single frame-
grill med 3D-optik. Djupt liggande luftintag i stötfångaren. Och horisontella linjer som får bilen att 
verka ännu kraftfullare. Utan tvekan formspråket för en SUV. Kombinerat med en kupéliknande 
design. Unik och progressiv. Utstrålar kraft och sportighet – rakt igenom. Hela vägen till diffusorn och 
de kromade ändrören.

Värden för bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp hittar du på sid. 76.
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Vägvisande design med atletisk look. Progressiv 
karaktär. Med nydesignade LED-strålkastare och LED-
baklyktor som tillval. Inklusive dynamiska blinkrar 
med rinnande ljus bak. Detaljer som utstrålar urban 
sportighet. Rakt igenom. Med många nya fälgar – 
alla lika eleganta. 

Och ännu fler möjligheter för att göra din Q3 verkligt 
personlig. Om du så vill med modellversionerna 
Q3 sport och Q3 design. Båda med gjutna 17-tums 
aluminiumfälgar. Strålande utsikter. Även uppåt, tack 
vare panoramaglastaket (tillval).

Värden för bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp hittar du på sid. 76.
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Audi Q3

Hoppa in och kör iväg. Sikta på nya mål. Känn den okuvliga strävan framåt. I Audi Q3 är det den 
nya generationen TFSI- och TDI-motorer som svarar för framdrivningen. Från 150 till 220 hk 
starka och upp till 233 km/h snabba. Med högt vridmoment och ett imponerande drag. Ännu 
starkare. Ännu effektivare. Bland annat tack vare start/stopp-system och energiåtervinning. 
Och Audi cylinder on demand-teknik i Audi Q3 1.4 TFSI ultra. Sparar bränsle, sänker utsläppen. 

På varenda resa. Framåt!

körglädje.

Värden för bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp hittar du på sid. 76.

 På väg – 

 mot genuin 

Vill du se Audi Q3 i full aktion – skanna då in 
den här QR-koden med din smartphone 
(trafikkostnad beroende på mobiltelefoni-
avtal). Du kan också gå in på denna länk: 
www.audi.com/q3film

QR-kod
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Värden för bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp hittar du på sid. 76.
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Audi Q3
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Audi Q3

 På väg 
 mot 

suveränitet.

Värden för bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp hittar du på sid. 76.
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Storstadens utmaningar. Snäva kurvor, långa rakor. Snabbt växlande körsituationer. Alla lika suveränt bemästrade av 
välbeprövad teknik från Audi. Till exempel med quattro permanent 4-hjulsdrift (tillval). För bättre grepp och driv – i 
alla väder. Optimal fördelning av motordrivkraften på fram- och bakaxeln. Resultatet är bestående körglädje. På 
varenda väg, och i ditt minne. Snabba växlingar med den 7-stegade S tronic-växellådan med dubbla kopplingar. Och 
för olika körstilar, från sportig till effektiv, tillvalet Audi drive select med 4 lägen och dämparreglering. Lägg till detta 
ett rikt utbud av förarassistans- och parkeringshjälpsystem som gör varenda stad till din egen bakgård och alla gator 
till mammas gata.

Q3_Fas37_2016_03.indd   16 31.05.16   14:22v37_Text-Stand: 31.05.2016
297x198_Q3_Fas09_RZ_opt_s17_ct   17 19.02.16   17:01

v09-Bild-Stand: 22.02.2016Q3_Fas37_2016_03.indd   17 31.05.16   14:22v37_Text-Stand: 31.05.2016



297x198_Q3_Fas09_RZ_opt_s18_ct   18 19.02.16   17:01

v09-Bild-Stand: 22.02.2016Q3_Fas37_2016_03.indd   18 31.05.16   14:22v37_Text-Stand: 31.05.2016
297x198_Q3_Fas09_RZ_opt_s19_ct   19 19.02.16   17:01

v09-Bild-Stand: 22.02.2016

Interiören i Audi Q3. Högklassig in i minsta detalj. Och om du 
vill: med din egen prägel. Tack vare modellversionerna Q3 sport 
och Q3 design – med sina var för sig unika dekorinlägg. Extra 
stämningsfulla med LED-innerbelysningspaketet. Dessutom 
toppmodern infotainment-teknik via tillvalet MMI Navigation plus. 
Som tillval med connectivitypaketet som innehåller Audi 
handsfree, navigationsförberedelse och Audi music interface. 
En ren fröjd för öronen: BOSE Surround Sound (tillval) med 
14 högeffektshögtalare. 

För att du ska ha det riktigt bra på resan. Nästan som hemma.

 På väg 
 mot 

välbefinnande.

Värden för bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp hittar du på sid. 76.
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Audi Q3

Hoppa in och sätt dig skönt tillrätta. I bekväma säten klädda i högklassigt tyg. Eller, om du 
så vill, i smidigt läder. Njut av den sofistikerade miljön. Med gott om plats för din personliga 
livsstil. Från de praktiska förvaringsfacken till komforten och det generösa utrymmet för 
benen. Även bagageutrymmet är väl tilltaget. Och baksätet går att fälla ner om du behöver 
lasta in ännu mer. Tack vare det utdragbara insynsskyddet och den elmanövrerade bakluckan 
(tillval) är det här en bil som också är bekväm när det gäller att lasta i och ur.
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Framme vid resans mål. På ett suveränt sätt. Avslappnad. Och full av energi. För 
med imponerande prestanda och quattro permanent 4-hjulsdrift (tillval) blir också 
resan själva målet. Och något du kommer att få uppleva om och om igen är 
körglädje på hög nivå.

Värden för bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp hittar du på sid. 76.
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>>> Audi connect
Framtiden för uppkopplad fri 
rörlighet. 

>>> Audi tron
Framtiden för fri rörlighet med lägre 
CO₂-utsläpp.

>>> quattro
Framtiden för 4-hjulsdrift. 

Q3_Technik37_2016_03.indd   24 31.05.16   14:24v37_Text-Stand: 31.05.2016
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Innovationer

>>> Design
Att forma framtiden på nytt sätt.

>>> Audi ultra
Framtiden för effektiva tekniklösningar.

Vår värld är stadd i ständig förändring. Den tekniska utvecklingen går allt snabbare. Det här innebär fler 
möjligheter för dig – också när det gäller den fria rörligheten. Med Vorsprung durch Technik är vi på ett 
normgivande sätt med och formar denna utveckling. För att erbjuda dig teknik som berikar ditt liv. För att 
dina krav på dagens och morgondagens fria rörlighet inte bara ska uppfyllas, utan också överträffas.

… durch Technik.
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>>> Tungt vägande lättviktskompetens
Lägre vikt. Mer besparingar, kraft och 
uthållighet. Audi lättviktskonstruktioner. Det 
som en gång började med lätta kaross-
konstruktioner används nu på så gott som alla 
områden och kombinerar innovativa material, 
t.ex. aluminium, med intelligenta 
konstruktionsprinciper och resursbesparande 
tillverkningsprocesser i ett övergripande 
koncept.

>>> Aerodynamik
Lägre luftmotstånd, högre effektivitet. 
Genom en konsekvent aerodynamisk 
utformning av bilens linjer, underredet och 
spoilerkanterna – för att åstadkomma ett 
minimalt luftmotstånd. Men även med 
lättrullande lågfriktionsdäck. Allt noga 
utprovat i Audis egen vindtunnel i 
hastigheter upp till 300 km/h.

>>> Transmissionskompetens
Förbättrad effektivitet tack vare förbättrat 
utväxlings förhållande. Högre vridmoment gör 
det möjligt att ha längre utväxlings-
förhållanden, speciellt i de högre växlarna. För 
bra drag i det lägre varvtalsområdet – något 
som sänker bränsleförbrukningen – utan att för 
den skull inverka negativt vare sig på 
körförmågan eller sportigheten.
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Audi ultra

Att bygga en Audi är en mycket komplicerad process. Ändå är det en enkel princip som gäller för samtliga modeller: Alla 
fordonskomponenterna arbetar effektivt ihop för att nå utsläppssänkande synergieffekter. Det som med denna grundsats 
som utgångspunkt tog sin början i slutet av 1980-talet med ”Audi lättviktskonstruktion” och banbrytande ”Audi Space Frame” 
(ASF®), är i dag det vi brukar kalla ”den omvända viktspiralen”: Varje enskild lättviktskomponent påverkar även andra 
fordonskomponenter, som också de kan göras mindre i sina dimensioner. På detta sätt förbättras befintliga former och 
material både när det gäller funktionalitet och lägsta möjliga vikt liksom också själva tillverkningsprocesserna. Allt för att 
göra våra bilar ännu effektivare och ännu mer resursbesparande. Dessutom utrustas bilar från Audi med allt mer 
effektivitetsteknik. Ta t.ex. energiåtervinnings- och start/stopp-systemen. Eller de progressiva, effektiva och avancerade 
motorerna. För ännu bättre kördynamik, högre kompression och effektivare förbränning – och samtidigt sänkta CO₂-utsläpp. 
Allt detta är Audi ultra. I dag och i morgon – på vägen mot fri rörlighet med sänkta CO₂-utsläpp.

Audi ultra

Optimal kombination.
Framtiden för effektiva tekniklösningar.

>>> Energiåtervinning
Bromsa för effektivare körning. Genom 
återvinning av bromsenergin. En del av den 
rörelseenergi som alstras då bilen bromsar 
eller rullar fritt mellanlagras i bilbatteriet och 
används sedan när bilen accelererar igen. 
Beroende på körcykel, kan detta spara upp till 
3% bränsle.

>>> Motorkompetens
Kraftfull och effektiv drivning. Från Audi ultra 
med effektivitetsteknik för motorerna. Som t.ex. 
Audi cylinder on demand eller Audi valvelift system, 
som båda ser till att motorn blir effektivare, eller 
”clean diesel”-tekniken som gör att utsläppsnivåerna 
kan sänkas. 
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WLAN-hotspot
Kopplar upp dina mobila enheter mot 
internet.

Kommunikation

Mobilitet och navigation

P-platsinfo
Hjälper dig att söka efter P-platser och 
parkeringshus. Även (om möjligt) visning av 
avgifter och aktuell information om för 
tillfället lediga platser. 

Drivmedelspriser
Hitta de billigaste tankställena på resmålet 
eller i din närhet.

Point-of-Interest-sökning (POI), 
med röststyrning,
i Google™¹-databasen.

Trafikinformation online
Dynamisk vägledning till färdmålet med 
hjälp av trafikflödesinformation i realtid. Navigation med hjälp av Google Earth™¹ 

och Google Street View™¹
Navigera dig fram ännu enklare till resmålet 
med hjälp av högupplösta flyg- och 
satellitbilder, foton och adressuppgifter.

¹ Google och Google-logon är inregistrerade varumärken tillhörande Google Inc. ² Tjänsten ingår i tillvalet Audi connect inklusive biltelefon. ³ För inmatning av färdmål via Google Maps krävs ett Google-konto.
Tillgänglighet, bildskärmsvisning och kostnader för tjänsterna varierar beroende på land, modell, enhet och taxor. Mer juridisk information samt användarvillkor hittar du på sid. 85. Du kan också gå in på www.audi.com/connect.

Landsinformation²
När du passerar en nationsgräns visar detta 
system dig landsspecifika lagar och 
bestämmelser om t.ex. varningsvästar, 
hastighetsbegränsningar och vägavgifts-
dekaler. En knapptryckning är allt som 
behövs.

28

Inmatning av färdmål möjlig via myAudi eller 
Google Maps™¹, ³
Om du så vill, kan du bekvämt sköta inplaneringen av 
resmålen från din dator. Med myAudi och Google Maps™¹ 
kan du överföra de individuella navigations målen till 
bilen. När det är dags för avfärd, kan dessa sedan enkelt 
läggas in som destinationer.

myAudi – din personliga ”ledningscentral”
där du efter att ha registrerat dig och angivit ditt 
lösenord till www.audi.com/myAudi själv kan sätta 
samman vilka Audi connect-stödda tjänster du vill ha, 
och administrera och konfigurera dem i lugn och ro 
hemifrån.
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Audi connect

Infotainment

Väder
Prognoser och väderkartor för
önskad ort.

Audi music stream
Tillgång till radiostationer från hela världen 
via en smartphone-app och en WLAN-
uppkoppling och också till mediabiblioteket 
på din smartphone.

Nyheter online
Aktuella världshändelser i text och bild.

Reseinformation
Information om sevärdheter – med möjlighet 
att lägga in dem som färdmål.

Världen erbjuder dig otaliga möjligheter. Tillvalet Audi connect ger dig digital tillgång till massor av dessa 

möjligheter direkt i din Audi. Allt som behövs är en enkel knapptryckning. Skräddarsytt efter just dig. Tack vare 

myAudi och Audi connect-stödda tjänster i din bil. På många ställen i världen. 

Intuitivt, enkelt och bekvämt!

Framtiden för uppkopplad fri rörlighet.Audi connect
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Med quattro.

quattroSätt dina 
egna spår.
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quattro

Ett fast grepp om vägen – tack vare att motorkraften hela tiden fördelas ut på alla fyra hjulen. 
En elektronisk lamellkoppling styr fördelningen på bakaxeln. Alltid beroende på den aktuella 
situationen. Alltid selektivt. quattro ger dig en ny upplevelse av körstabilitet, dynamik och 
smidighet och motverkar under- och överstyrning. För ännu bättre grepp och driv. Att bemästra alla 
vägar. Och att hela tiden ha det egna målet för ögonen. I kurvorna. På rakorna. På alla underlag. 
För en fascination som varar. På vägen. Och i ditt minne.
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Varje rörelse har en orsak. Något som satt det hela i rullning, en idé. Även bakom 
motorerna till din Audi Q3 ligger en grundläggande idé: högre effekt och lägre 
förbrukning. Till synes ett motsatsförhållande som vi dock lyckats förena i två banbrytande 
motorteknologier: TDI och TFSI. Ta dig en närmare titt på båda – och bestäm dig för den 
du vill ska driva just dig framåt.

Maximal kraft.
Maximalt utnyttjad.

Prestanda

Värden för bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp hittar du på sid. 76.
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Prestanda 

TFSI-motorerna från Audi har speciellt hög kompression. Resultat: 
enastående effektivitet och optimal prestanda. Genom att ersätta 
cylindervolym med turboladdning har motorns vikt och storlek 
kunnat minskas betydligt – med bibehållet hög dynamik. För en 
kraftutveckling som kommer att imponera på dig redan från första 
metern. 

Med sin kombination av direktinsprutning och turboladdning bjuder 
Audis TDI-motorer på fantastisk prestanda – tack vare jämn 
kraftutveckling med högt vridmoment över hela varvtalsområdet. 
Med lägre utsläpp och sedvanligt låg förbrukning. Men samtidigt 
verkligt dynamiska, så att du kan få ut så mycket som möjligt av 
varenda väg du kör på.

TDI TFSI

Audi cylinder
on demand

Även topplock kan vara intelligenta. 
Något som Audi cylinder on demand 
är ett bevis på. Vid dellast stänger 
detta system automatiskt av 2 av 
TFSI-motorns 4 cylindrar. Det här 
bidrar till att bränsleförbrukningen 
och utsläppen sänks. Och detta utan 
att man märker något alls och utan 
att kördynamiken begränsas.
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>>> quattro
Beroende på den aktuella körsituationen fördelar 
quattro® permanent 4-hjulsdrift ut drivkraften på 
de enskilda hjulen för bättre dynamik, driv och 
grepp.

>>> Audi drive select
Audi drive select låter dig anpassa 
köregenskaperna för Q3-modellerna efter dina 
egna önskemål. Allt som behövs är en enkel 
knapptryckning. Sportigare, bekvämare, mer 
balanserat eller ännu bränslesnålare. Det är du 
som bestämmer. 

>>> 4-länkad bakaxel
med separat fjädrings-/dämpningssystem.

>>> S tronic®
Denna 7-stegade växellåda med dubbla 
kopplingar gör det möjligt att växla blixtsnabbt 
och utan märkbara effektsvackor.

>>> Elektromekanisk servostyrning
Den hastighetsberoende servostyrningen ger en 
precis styrkänsla också i höga hastigheter, hjälper 
dig genom att styra emot och gör det lättare att 
parkera.

>>> Chassi med komfortabel avstämning
Denna avstämning av chassit ger smidiga vägegenskaper och 
en imponerande kördynamik.
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Dynamik

Värden för bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp hittar du på sid. 76. 
Vad som är standard- eller extrautrustning för din bil kan du se på sid. 82.

Hoppa in. På med bältet. Starta motorn. Vart du än styr kosan, imponeras du av den fascinerande dynamiken. 

För du vet, att med din nya Audi Q3 står alla vägar öppna. Bestäm riktning. Och tempo. Och njut av den frihet det ger att ha 

väl tilltagna reserver. Tillräckliga för att få ut det bästa av varenda sträcka längs vägen.

som du aldrig mer vill vara utan.

Dynamik

Dynamik
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>>> Audi active lane assist
Hjälper dig hålla bilen i rätt spår genom att läsa av 
vägmarkeringarna och vid behov göra mjuka ingrepp i 
styrningen.

>>> Kamerabaserad avläsning av vägmärken
Läser av omkörningsförbudsskyltar och 
hastighetsskyltar och visar dem på färddatorn.

>>> Audi side assist
Övervakar trafiken bakom bilen och 
hjälper till vid filbyte.

>>> Parkeringshjälp plus inklusive backkamera
Ger bättre översikt när du ska parkera eller manövrera 
bilen genom att visa en visuell representation av 
områdena framför och bakom bilen. Med tillvalbar 
kamera inklusive dynamiska hjälplinjer för området 
bakom bilen.

Värden för bränsleförbrukning, CO₂-utsläpp och energiklass hittar du på sid. 76. Vad som är standard- eller extrautrustning för din bil kan du se på sid. 82.
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Assistanssystem 

>>> Parkeringsassistent 
Hjälper till vid parkering genom att tillfälligt ta över 
styrningen, både in och ut ur en lucka.

Vart det än bär är alltid en känsla 
av trygghet med på resan.

Ingen resa är den andra lik. Men en sak är alltid densamma – den känsla av säkerhet som alla bilar från Audi ger 
dig. Samtliga assistanssystem i din Audi Q3 hjälper dig med körningen och erbjuder ännu mer bekvämlighet 
under resan. Här kan du lära dig mer om de viktigaste assistanssystemen.

Assistanssystem 

Med assistanssystemen i din nya Audi.

OBS! Systemen fungerar endast inom sina gränser och är ett hjälpmedel för föraren. Ansvaret för körningen och den uppmärksamhet i trafiken som krävs, förblir naturligtvis förarens.

>>> Farthållare
Håller önskad hastighet konstant (så långt möjligt, i 
hastigheter från ca 30 km/tim och uppåt) och hjälper 
på så sätt till att göra resan säker och avspänd.
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>>> Navigation
Låt MMI Navigation plus göra det ännu 
smidigare att ta sig fram till resmålet med 
sin tredimensionella visning av kartor, 
sevärdheter och viktigare byggnader.

>>> Audi connect
Låter dig i kombination med MMI Navigation 
plus använda samtliga Audi connect-stödda 
tillvalstjänster snabbt och enkelt. Det 
intuitiva användandet av MMI gör det 
mycket enkelt att få tillgång till många 
internetbaserade funktioner.

>>> Car
Via MMI kan du med några enkla handgrepp 
styra och ändra förarassistanssystemen, 
fordonsinställningarna liksom klimat- och 
servicefunktionerna.

Värden för bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp hittar du på sid. 76.
Vad som är standard- eller extrautrustning för din bil kan du se på sid. 82.

>>> Telefon
Ring och ta emot samtal på ett 
säkrare och bekvämare sätt med 
handsfree. Välj enkelt bland dina 
kontakter via MMI, eller mata på 
ett mycket intuitivt sätt in 
telefonnumret via MMI.
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Okomplicerat

>>> Media
Visa skivomslagen i din musiksamling på alla 
tillgängliga media, t.ex. Jukeboxen, ett isatt SD-
minneskort, Audi music interface eller CD- och 
DVD-skivor.

Kompakt. Enkelt. Logiskt. Mobil infotainment på nytt sätt: Multi Media Interface 

(MMI). Ring och ta emot samtal, navigera, koppla upp dig mot internet via 

Audi connect – enkelt, användbart och praktiskt – inte minst tack vare 

röststyrningen. Med MMI i din Audi Q3 blir allt barnsligt enkelt.

MMI – intelligent,

individuellt, intuitivt.

Okomplicerat
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Belysning
LED-strålkastare

Modern LED-teknik. Lyser upp vägen på ett strålande sätt. En naturlig 
grundprincip: Man ser bäst på dagen. Med sin dagsljusliknande färgtemperatur 
är Audi LED-strålkastare (tillval) mindre tröttande för ögonen. Systemet 
använder uppgifter om vägsträckningen för att anpassa ljusfördelningen 
efter den aktuella situationen. Det som gör detta möjligt är en nätverkskoppling 
till MMI Navigation plus (tillval). Allt för att du inte ska missa något, och för 
att andra inte ska missa din Audi.
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LED-strålkastare

Sikt
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Utrustning

Lika unika som du.
Utrustningsmöjligheterna.
Sportighet, komfort, design, funktionalitet – det spelar ingen roll vilka krav du ställer på din Audi, den 
erbjuder dig massor av utrustningsmöjligheter. Välj ur det rikhaltiga och högklassiga sortimentet för att 
anpassa bilen perfekt efter just dina behov och önskemål.
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Högklassig. In i minsta detalj.
Ett litet urval av alla dina möjligheter.
Audi Q3 – en enastående bil som övertygar med sin höga utrustningskvalitet och och det breda utbudet av 
extrautrustning som står till ditt förfogande. Massor av innovationer, komfortdetaljer och assistans system 
som gör varenda resa till något alldeles speciellt. Precis som många andra finesser – låt dig inspireras!

1  Bagagelucka med elmanövrerad öppning 
och stängning
Bekväm öppning och stängning av bagageluckan; med 
Advanced key (tillval) genom ett långt tryck på knappen. 
Med servostängning och programmerbar öppnings vinkel 
för bagageluckan.

2  LED-strålkastare
Ger dagsljusliknande och precis upplysning av vägbanan. 
Med halvljus, helljus, varselljus, motorvägs- blinker- och 
statiskt kurvljus liksom allvädersljus av LED-typ med 
lägre energiförbrukning och längre livslängd. Inklusive 
ljus-/regnsensor. Speciell ljusbild med dag-och-natt-
design. 

3  Optikpaket svart, Audi exclusive¹
Svarta dekordetaljer på single frame-grillen, stötfångaren 
fram och listerna vid sidorutorna. Varierande utförande 
beroende vald på utrustning. 

4  Läderklädd multifunktionssportratt med 
3-ekersdesign, avplanad nedtill
för styrning av aktuell infotainmentutrustning. 
Vid S tronic: om så önskas med växlingspaddlar för 
manuell växling.

5  LED-baklyktor med dynamisk blinker (rinnande ljus)
Bromsljus, bakljus, blinkrar och skyltbelysning med 
energisnåla LED-lampor. Lättare att se och lättare att 
uppfatta blinkerriktningen. Ger omvärlden tydligare 
signaler när du använder blinkern.

1

En förteckning över standard- och extrautrustningen för denna modell hittar du på sid. 82. Värden för bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp hittar du på sid. 76.
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Highlights

2 3

54

¹ Ett erbjudande från quattro GmbH. 
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1

3

2

4

En förteckning över standard- och extrautrustningen för denna modell hittar du på sid. 82. Värden för bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp hittar du på sid. 76.
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Highlights

1  Bose Surround Sound
Naturtroget ljud med naturlig klangfärg och rymd för 
en helt enastående ljudupplevelse. Surround-ljud med 
14 högtalare inkl. mitthögtalare och subwoofer. Den 
indirekta LED-belysningen får de främre högtalarna se 
ut att sväva fritt.

2  MMI Navigation plus
Med multimediafunktioner och intuitivt användning. 
Navigationssystem¹ med högupplöst 7˝-färgskärm med 
högklassig kartåtergivning. Visar många sevärdheter och 
3D-modeller av städer. Vrid/tryckreglaget med 
integrerad joystick används för sökning på kartan. 
Röststyrningssystem med destinationsinmatning som 
hela meningar.

3  Audi side assist²
System som vid filbyte varnar föraren för ev. kritiska 
situationer med hjälp av en LED-lampa i ytterback-
spegeln på den aktuella sidan. Ger assistans i 
hastigheter från 30 km/h och högre.

4  Audi active lane assist²
Assisterar föraren (i hastigheter från ca 65 km/h) med 
hjälp av mjuka, korrigerande ingrepp i styrningen. 
Aktiveras om föraren korsar en körbanemarkering, som 
systemet detekterat, utan att använda blinkern.

5  Audi connect³
Ger tillgång till Audi connect och enkel telefonering med 
den integrerade biltelefonen. Uppkoppling av bilen till 
Internet via en integrerad datamodul. Poster i telefon-
boken kan överföras och samtalslistor hanteras. 5

¹ Navigationsdata för ingående länder lagrade på den integrerade hårddisken. Ytterligare information lämnas av din Audi-återförsäljare. ² OBS! Systemen fungerar endast inom sina gränser och är ett hjälpmedel för föraren. Ansvaret 
för körningen och den uppmärksamhet i trafiken som krävs, förblir naturligtvis förarens. ³ Juridisk information och användarvillkor hittar du på sid. 85.
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Värden för bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp hittar du på sid. 76.

Karaktär kan visa sig på olika sätt.
Här ser du två.
Vad är det som gör en Audi till just din Audi? En utrustning som är anpassad efter 
dina egna behov! Vi erbjuder dig massor av möjligheter för att du ska kunna få din 
bil precis som du vill ha den. Sportigare? Elegantare? Låt dig inspireras!

Audi Q3 
i Misanoröd pärleffekt

Aluminiumfälgar, gjutna, med parallell 5-ekersdesign

Sportstolar fram i Sprint-tyg/läder, svart

Dekorinlägg i mattborstad aluminium

S line läderklädd multifunktionssportratt 
med 3-ekersdesign
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Styleguider

Audi Q3 
i monsungrå, metallic

Aluminiumfälgar, gjutna, Audi Sport 
med dubbel 5-ekrad offroad-design¹, ²

Offroadpaket² 

Sportstolar fram i finnappa, Madrasbrunt med 
kontrasterande granitgrå sömmar

Dekorinlägg aluminiumnät 3D, silver

¹ Offroadpaketet ² Ett erbjudande från quattro GmbH.
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Maximal effektivitet har en speciell beteckning hos Audi.
Audi Q3 ultra-modellerna – de miljömässigt mest hållbara 
TFSI- och TDI-modellerna i serien.
Audi ultra är ett samlingsnamn för teknologier och åtgärder som syftar till att sänka förbrukningen och utsläppen – med bibehållet 
hög körglädje! Audi ultra. Den långsiktiga målsättningen: fri rörlighet helt utan utsläpp. Därför driver vi hela tiden utvecklingen 
vidare. Ta t.ex. våra allt effektivare drivningslösningar. Som de snåla bensin- och dieselmotorerna. De miljömässigt mest hållbara av 
dessa får en speciell märkning – ett ”ultra”-emblem på modellens baklucka visar att maximal effektivitet ligger före. Med CO₂-
utsläpp som för Audi Q3 2.0 TDI ultra ligger från 109 g/km och för 1.4 TFSI ultra från 127 g/km vid blandad körning. Och det utan 
att man måste avstå från den dynamik som är så typisk för en Audi. Upplev själv Audi Q3 ultra-modellerna, bilar som ger begreppet 
effektiv körning en ny innebörd.
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Audi ultra

En förteckning över standard- och extrautrustningen för denna modell hittar du på sid. 82. 
Värden för bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp hittar du på sid. 76.

1,4-litersmotorn TFSI-ultra på 150 hk och utrustad 
med systemet Audi cylinder on demand har följande 
CO₂-värde vid blandad körning: från 127 g/km. 

2,0-litersmotorn TDI ultra på 150 hk har följande 
CO₂-värde vid blandad körning: 109 g/km.
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Rätt drivning för alla smaker.
Det spelar ingen roll vilken typ av Audi-motor du bestämmer dig för: alla har hög kompression, högeffektiv förbränning och 
imponerande verkningsgrad. Eller med andra ord: Högre effekt samtidigt med sänkt bränsleförbrukning och lägre utsläpp.
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Motorer

TDI-motorerna från Audi: ett högt vridmoment över hela varvtals-
området – med konstant kraftutveckling. Med lägre utsläpp och 
sedvanligt låg förbrukning. Som t.ex. 2.0 TDI: 150 hk, en topphastighet 
på 204 km/h och en acceleration från 0 – 100 km/h på 9,6 sek.

▪  Q3 2.0 TDI (150 hk)¹
▪ Q3  2.0 TDI quattro (184 hk)

TFSI-motorerna från Audi: enastående effektivitet och högre effekt – 
med oförändrat stark dynamik. Ta t.ex. 1.4 TFSI ultra (150 hk) 
med Audi cylinder on demand i Audi Q3 som accelererar upp från 
0 – 100 km/h på 9,2 sekunder och har en topphastighet på 204 km/h.

▪  Q3 1.4 TFSI ultra (150 hk) med Audi cylinder on demand-teknik
▪ Q3  1.4 TFSI (150 hk) med Audi cylinder on demand-teknik
▪ Q3 2.0 TFSI quattro (180 hk)
▪  Q3 2.0 TFSI quattro (220 hk)

1.4 TFSI 2.0 TDI

Värden för bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp hittar du på sid. 76. ¹ Kan även fås till modeller med quattro permanent 4-hjulsdrift.
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Från sportighet till ren lyx. 
Det är du som väljer. 
Du kan få din Audi Q3 precis som du vill ha den – olika utrustningsalternativ gör det möjligt. Ge din bil en 
sportig framtoning, eller framhäv den eleganta designen ännu mer. Du kan också jobba med olika färgtoner. 
Valet är ditt. Vad du än bestämmer dig för – alla de följande utrustningsmöjligheterna gör en resa i en 
Audi till en helt exceptionell upplevelse.

Modellspecifik standardutrustning 

Skillnader utvändigt:
Aluminiumfälgar, smidda, med 7-armsdesign, 
storlek 6,5 J x 16 med däck 215/65 R 16¹ 

Takreling, dekorlister och lastkantsskydd i svart.

Skillnader invändigt:
Dekorinlägg i ”Micrometallic silver” 
på dörrpaneler och instrumentpanel. 

Instegslister av plast

Sätesklädsel i Initial-tyg

Funktionella skillnader: 
Standardsäten fram 

Läderratt med 4-ekersdesign

Q3 

Få din bil som du själv vill ha den. Till Audi Q3 
finns ett brett utrustningssortiment med vars 
hjälp du kan sätta din egen, personliga prägel på 
bilen. Både utvändigt och invändigt. Och 
naturligtvis kan du vara säker på att alla 
produkter håller sedvanligt hög Audi-kvalitet.

En förteckning över standard- och extrautrustningen för 
denna modell hittar du på sid. 82.

Q3_Det37_2016_03.indd   54 31.05.16   14:33v37_Text-Stand: 31.05.2016
297x198_Q3_Det09_RZ_opt_s55_ct   55 19.02.16   17:03

v09-Bild-Stand: 22.02.2016

”Lines” och paket

Q3  Q3 sport  Q3 design  S line

Värden för bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp hittar du på sid. 76. ¹ Teknisk information om däcken återfinns på sid. 80.
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En förteckning över standard- och extrautrustningen för denna modell hittar du på sid. 82.

Vässa den sportiga karaktären ännu mer – 
sportdetaljerna för din Audi Q3. 

Q3 sport 

Visa dig från din sportiga sida – över hela linjen. 
Med detaljer som betonar din Audi Q3:s 
temperament på ett effektfullt sätt. Utvändigt 
med detaljer som redan vid en första anblick 
skvallrar om bilens höga prestanda. Invändigt 
med tillbehör som skapar en genuin 
sportbilsatmosfär.

Modellspecifik standardutrustning 

Skillnader utvändigt:
Aluminiumfälgar, gjutna, med 5-ekrad Y-design, 
storlek 7 J x 17 med däck 235/55 R 17¹

Hellackering 

Glanspaket 

Takreling i eloxerad aluminium

Skillnader invändigt:
Dekorinlägg i ”Micrometallic silver” 
på dörrpaneler och instrumentpanel

Sätesklädsel i Energie-tyg 

Aluminiumoptik i kupén

Funktionella skillnader:
Sportstolar fram 

4-vägs svankstöd för framsätena 

Sportläderratt med 3-ekrad Q-design 

Färddator 

Audi drive select
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”Lines” och paket

Q3 Q3 sport Q3 design S line

På bilden ser vi tillvalet läderklädd multifunktionssportratt med 3-ekrad Q-design, med växlingspaddlar Värden för bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp hittar du på sid. 76. 
¹ Teknisk information om däcken återfinns på sid. 80.
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En förteckning över standard- och extrautrustningen för denna modell hittar du på sid. 82. * Erbjuds ej på den svenska marknaden.

Q3 design*

Hos en Audi är samspelet mellan de högklassiga 
detaljerna något som är noga genomtänkt från 
grunden. Dessutom erbjuder dig en Audi stor 
frihet att bidra med egna idéer – och att 
förverkliga dem. Med serien Q3 design kan du 
förse din Audi Q3 med effektfulla detaljer som 
avspeglar din egen, individuella personlighet. 

Modellspecifik standardutrustning 

Skillnader utvändigt:
Aluminiumfälgar, gjutna, med 5-ekrad V-design, 
storlek 7 J x 17 med däck 235/55 R 17¹ 

Kontrastlack 

Glanspaket 

Takreling, i eloxerad aluminium 

Lastkantsskydd i rostfritt stål

Skillnader invändigt:
Dekorinlägg Aluminium Tangente, silver eller brons 
för dörrpaneler och instrumentpanel 

Instegslister med aluminiuminlägg på trösklarna 

Sätesklädsel i Inspiration-tyg 

Aluminiumoptik i kupén 

Funktionella skillnader:
Standardsäten fram

4-vägs svankstöd för framsätena 

Läderratt med 4-ekersdesign

Färddator

Audi drive select

Lika utpräglade som dina personliga krav:
designdetaljerna för din Audi Q3.
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”Lines” och paket

Q3 Q3 sport Q3 design S line

På bilden ser vi tillvalet läderklädd multifunktionsratt med 4-ekersdesign, med växlingspaddlar. Värden för bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp hittar du på sid. 76. 
¹ Teknisk information om däcken återfinns på sid. 80.
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En förteckning över standard- och extrautrustningen för denna modell hittar du på sid. 82. Värden för bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp hittar du på sid. 76.

Med S line-paketen kan du förstärka den sportiga 
framtoningen hos din Audi Q3 ännu mer – t.ex. 
förstärka de dynamiska linjerna, göra kupén ännu 
mer uttrycksfull eller stämma av chassit för ännu 
sportigare körning. Gör din Audi till en verklig 
toppatlet.

S line exteriörpaket

Stötfångare fram och bak liksom diffusorinsats
med utpräglat sportig design

Stötfångare, tröskellister och skärmbreddare
lackerade i karossfärgen

Inlägg i stötfångaren bak
med bikakemönster

Kylargrill
i svart högglans

Instegslister med aluminiuminlägg
med S line-logo

Lastkantsskydd i rostfritt stål

S line-emblem
på framskärmarna

Sportighet framför allt: 
S line-paketen. 
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”Lines” och paket

Q3 Q3 sport Q3 design S line

¹ Teknisk information om däcken återfinns på sid. 80. 
² OBS! Iaktta de anvisningar beträffande fälgarna som finns angivna på sid 79.  
³ Ett erbjudande från quattro GmbH. 

S line sportpaket

I S line sportpaket ingår följande utrustning:

Aluminiumfälgar, gjutna, med parallell 5-ekersdesign
storlek 7 J x 18 med däck 235/50 R 18¹

S line sportchassi
med dynamisk chassiavstämning, sänkt med 20 mm

Instegslister med aluminiuminlägg
med S line-logo

Lastkantsskydd i rostfritt stål

S line-emblem 
på framskärmarna

Interiör, instrumentbräda och innertak
i svart, med kontrasterande sömmar på sätesklädsel, 
ratt och växelspaks-/växelväljaredamask (vid Sprint-tyg/
läder eller perforerat Alcantara /läder)

Sportstolar fram
med elektrisk 4-vägsinställning av svankstödet

S line sätesklädsel i svart Sprint-tyg/läder, 
med ”S line” inpräglat i ryggstöden fram 

S line sportläderratt med 3-ekersdesign, 
i svart läder (perforerat läder på rattkrans) och med 
S line-emblem

Växelspaks-/växelväljareknopp
i perforerat läder

S line dekorinlägg
Aluminium, mattborstad

Som tillval:

Andra 18˝-fälgar eller större:
på bilden ser vi aluminiumfälgar, gjutna, Audi Sport
med 5-ekrad V-design, i matt titanoptik, 
glanspolerade², ³ 
storlek 8,5 J x 20 med däck 255/35 R 20¹

S line sätesklädsel i perforerat Alcantara/läder eller 
finnappa
i svart resp. vid finnappa också i rotorgrått och med 
”S line” inpräglat i ryggstöden fram

S line läderklädd multifunktionssportratt 
med 3-ekersdesign
i svart läder med S line-emblem (rattgrepp i perforerat 
läder). Vid automatväxellåda: med växlingspaddlar 
bakom ratten som alternativ

S line läderklädd multifunktionssportratt 
med 3-ekersdesign, avplanad nedtill
Vid automatväxellåda: med växlingspaddlar 
bakom ratten om så önskas.

Dekorinlägg
Pianolack, svart³

Lackering i alla standard-/extrautrustningsfärger, 
som extra färgval även i specialfärgen Daytonagrå 
pärleffekt.
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En förteckning över standard- och extrautrustningen för denna modell hittar du på sid. 82. Värden för bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp hittar du på sid. 76.

Var du än kör. 
Förbli dig själv trogen.

Offroadpaket¹ 

Går du alltid din egen väg? Då har du en inställning 
som passar också när du kör en Audi Q3 – med 
Offroadpaketet från Audi exclusive. Oavsett om 
du kör i stan, på motorväg eller landsväg, 
understryker de speciellt utvalda detaljerna 
bilens offroad-karaktär samtidigt som de 
framhäver bilens uttrycksfulla linjer. Allt för en 
både kraftfull och elegant look. 

I Offroadpaketet¹ ingår följande utrustning: 

Stötfångare, fram och bak, 
med utpräglad design. Kontrastområdet 
lackerat i stengrått, matt.

Hasplåt 
på stötfångaren både fram och bak, 
lackerad i Barcelonetasilver, matt 

Tröskellister med egen design 
samt skärmbreddare 
lackerade i stengrått, matt.

Lastkantsskydd i rostfritt stål

Instegslister med Audi exclusive-logo
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Audi exclusive

Designpaket Audi exclusive 

Designpaket Audi exclusive¹ 

Aluminiumfälgar, gjutna, med 5-armad turbindesign 
partiellt polerade², storlek 7 J x 18 med däck 
235/50 R 18³

Instegslister med Audi exclusive-logo

Dörrpaneler och innertak i svart

Sportstolar fram i tyg-/läderkombination

Sidosektioner, mittarmstöd fram 
(om sådant beställts) och nackskydd 
i Madrasbrun pärlnappa med kontrasterande sömmar 
i granitgrått

Mittsektioner 
i Norit-tyg, sportränder i enfärgat Rallye-tyg

Läderklädd multifunktionsratt med 4-ekersdesign 
inkl. växelspaks-/växelväljareknopp och -damask i läder, 
svart, med kontrasterande Madrasbruna sömmar

Golvmattor i svart med Madrasbrun nubuckbård

Dekorinlägg aluminiumnät 3D, silver

Chassi med komfortabel avstämning

Som tillval: 
sportstolar fram och mittarmstöd (om sådant beställts) 
i Madrasbrun finnappa med kontrasterande granitgrå 
sömmar

eller: 

sportstolar fram och mittarmstöd (om sådant beställts) 
i svart finnappa med kontrasterande sömmar 
i Madrasbrunt. 

Läderklädd multifunktionssportratt med 3-ekrad 
Q-design, om så önskas med växlingspaddlar, i svart 
med kontrasterande sömmar i Madrasbrunt. 

Dekorinlägg i svart pianolack eller valnötsrotsträ, 
balsamicobrunt 

¹ Ett erbjudande från quattro GmbH. ² OBS! Läs och beakta den information beträffande fälgarna som finns angiven på sid. 79. ³ Teknisk information om däcken återfinns på sid. 80. 
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Din Audi lackas inte bara 1 gång.
Utan 4!
Välj den nyans på lacken som bäst avspeglar din egen personlighet. Det spelar ingen roll vilken 
färg du väljer, du kan alltid lita på att lackeringen håller enastående hög kvalitet. Även om lacken 
på en Audi inte är tjockare än ett vanligt hårstrå i genomskärning, består den faktiskt av 4 lager. 
Och det inte bara för att din Audi ska glänsa lite extra, utan också för att den ska skyddas på bästa 
sätt mot påverkan från omgivningen och mot slitage. Hela sitt liv.

En förteckning över standard- och extrautrustningen för denna modell hittar du på sid. 82. Värden för bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp hittar du på sid. 76.

2

1

3 4
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Exteriör

Lacker Fälgar

1  Hainanblå, metallic

2  Misanoröd, pärleffekt

3  Glaciärvit, metallic

4  Florettsilver, metallic

5  Daytonagrå, pärleffekt

6  Mytsvart, metallic

7  Individuell lackering Audi exclusive
i tukangult
Fler färger kan beställas.
Ett erbjudande från quattro GmbH.

Många fler lacker hittar du på www.audi.se
5 6 7
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Kvalitet omsatt i form. Fulländade på ett strålande sätt.
Fälgarna från Audi.
För att du ska ha den där rätta känslan längs varenda meter av vägen, sätts fälgarna från Audi på hårda prov i provbänkarna där de får 
genomgå speciella tester. Hårdhetstester leder t.ex. till fälgar med högsta stabilitet. Och ett kopparklorid-ättiksyra-salt-spraytest 
(för enkelhetens skull förkortat till CASS) sörjer för ett maximalt skydd mot korrosion. Med dessa och många andra åtgärder ser vi till 
att alla Audi-fälgar håller högsta kvalitet – även efter åtskilliga kilometer. Och oavsett vilken av de många designer som står till ditt 
förfogande du än väljer.

En förteckning över standard- och extrautrustningen för denna modell hittar du på sid. 82. Teknisk information om däcken finns på sid. 80.

1

2

3

4

5
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Exteriör

Lacker Fälgar

6

7

Fler fälgar hittar du på www.audi.se

1  20˝ aluminiumfälgar Audi Sport, gjutna, med 
5-ekrad V-design, i matt titanoptik, glanspolerade¹, ²

2  17˝ aluminiumfälgar, gjutna, med 5-ekrad Y-design

3  20˝ aluminiumfälgar Audi Sport, gjutna, 
med 5-armad rotordesign, i matt titanoptik, 
glanspolerade¹, ²

4  17˝ aluminiumfälgar, gjutna, med 10-ekersdesign

5  19˝ aluminiumfälgar Audi Sport, gjutna, 
med 5-armad turbindesign i magnesiumoptik, 
glanspolerade¹, ², ³

6  18˝ aluminiumfälgar, gjutna, 
med parallell 5-ekersdesign

7  19˝ aluminiumfälgar Audi Sport, gjutna, 
med 10-ekersdesign matt titanoptik, glanspolerade¹, ²

8  18˝ aluminiumfälgar, gjutna, 
med 5-ekrad dynamikdesign

9  19˝ aluminiumfälgar Audi Sport, gjutna, 
med 10-ekrad Y-design¹

8

9

¹ Ett erbjudande från quattro GmbH. ² OBS! Iaktta de anvisningar beträffande fälgarna som finns angivna på sid 79. ³ Endast för modeller med quattro permanent 4-hjulsdrift.
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Premiumkvalitet du kan lita på.
När du tar plats i din Audi känner du skillnaden – både fram- och baksätena bjuder på en exklusiv komfort som är 
direkt märkbar, tack vare högklassiga material och ett förstklassigt utförande. Oavsett om du väljer standardsäten 
med tyg- eller läderklädsel eller bestämmer dig för sportstolarna med sitt stabila stöd i sidled vid sportig körning – 
här sitter du rätt.

En förteckning över standard- och extrautrustningen för denna modell hittar du på sid. 82.

Inspiration-tyg, klippgrått Sprint-tyg/läder, svart 
med kontrasterande sömmar

Alcantara/läder, svart Finnappa, svart 
med kontrasterande sömmar 

Sportstolar fram i tyg-/läderkombination
i finnappa, Madrasbrun med kontrasterande granitgrå sömmar
På bilden ser vi Designpaket Audi exclusive.
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Interiör

Säten Dekorinlägg

Finnappa, rotorgrå 
med kontrasterande sömmar

Finnappa, kastanjebrun Finnappa, Madrasbrun 
med kontrasterande granitgrå sömmar

Finnappa, pistaschbeige 

Fler sätesklädslar hittar du på www.audi.se

Sportstolar fram i finnappa, rotorgrå, 
med ”S line” inpräglat i ryggstöden fram
Bilden visar S line sportpaket.
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Upplev fascinationen.
In i minsta detalj.
Exklusiv miljö är en fråga om stil. Din egen stil. En stil du kan förfina in i minsta detalj. Sätt själv accenter som både syns och känns – med Audis 
högklassiga dekorinlägg. Låt dig fascineras av den vackra och släta trädekoren som utstrålar en naturlig värme. Upplev fascinationen med öppenporigt 
trä – exklusivitet du kan känna med fingrarna. Eller gör din bil personlig med en kombination av dekor i ädelträ och aluminium – det är din egen smak 
som bestämmer karaktären.

En förteckning över standard- och extrautrustningen för denna modell hittar du på sid. 82.

Aluminium Tangente, brons Aluminiumnät 3D, silver Aluminium, mattborstad
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Interiör

Säten Dekorinlägg

Valnötsrotsträ, balsamicobrunt Pianolack, svart¹

Fler dekorinlägg hittar du på www.audi.se

Dekorinlägg Aluminium Tangente, silver

¹ Ett erbjudande från quattro GmbH.
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Audi Original-tillbehör. 
Individuella – för din personliga stil.
Sportig rakt igenom. Lika fascinerande gång på gång. Det ligger redan inprogrammerat i din Audi Q3. Inte minst genom att 
den redan är förberedd för så många individuella krav. Tack vare Audi Original-tillbehör – produkter som hela tiden inspirerar 
till nya resmål. Och alltid lever upp till vårt kvalitetslöfte, dag efter dag... Dra fördel av skräddarsydda lösningar som imponerar, 
både när det gäller design och funktion. För kreativiteten vid utvecklingsarbetet, de höga kraven vid tillverkningen och de 
många kvalitetstesterna av Audi Original-tillbehör är här lika långtgående som för alla bilar från Audi. Se vilka skräddarsydda 
lösningar som Audi Original-tillbehör kan berika också ditt liv med. Här visar vi ett par lysande exempel bland många – vänd 
dig till din Audi-återförsäljare för att få mer information om det kompletta sortimentet.

Mer information hittar du i tillbehörskatalogen för 
Audi Q3 på www.audi.se och hos din Audi-återförsäljare.

Vinterfälgar av aluminium, gjutna, 
med 5-armad semi-Y-design

Komplett vinterhjul som kan användas med 
snökedjor, storlek 6,5 J x 17 med däck av dimensionen 
215/60 R 17¹. Den dynamiska designen ger din 
Audi Q3 karaktär. 

Värden för bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp hittar du på sid. 76.

Audi Original-tillbehör®Q3
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Skid- och takboxar
Ny Audi-design med förbättrad aerodynamik tack vare plattare, sportigare former. Finns i färgerna platinagrå med 
brilliantsvart blade på sidan resp. brilliantsvart högglans, båda med kromade Audi-ringar. Högklassig look, utan 
nitar. Boxen är låsbar och kan öppnas från bägge sidor. Med invändigt grepp för stängning av boxen. Lättanvänt 
snabbfäste med momentbegränsare. Framskjutet läge för enklare tillgång till bagageutrymmet. Finns i 3 storlekar: 
300, 360 och 405 liter. Ett perfekt komplement är takboxväskorna som gör att du kan utnyttja utrymmet i Audi-
takboxarna maximalt. Finns i 3 storlekar: S (43 l), M (76 l) och L (82 l). Kan endast användas tillsammans med 
lasthållare.

Lasttråg
Skräddarsytt skydd för bagageutrymmet. Tvättbart och oömt. Kanten på skyddet, som löper runt hela insatsen, 
skyddar golvet bättre mot läckande vätskor bland bagaget.

¹ Teknisk information om däcken återfinns på sid. 80.

Gummimattor

Måttanpassade. Ger bättre skydd mot nedsmutsning. Fästen som passar i fästpunkter i golvet gör 
att mattorna ligger stadigt på plats. Med Q3-logo.

Audi bilbarnstol youngster plus

Tack vare den genomtänkta bältesföringen erbjuder denna bilbarnstol mycket hög komfort. 
Ryggstödet kan ställas in i höjd och bredd. Anpassningar av storleken kan enkelt göras via en 
speciell öppning. Avsedd för barn med en vikt på mellan 15 – 36 kg (dvs. en ålder på ca 4 till 12 år). 
I sortimentet ingår även: Audi bilbarnstol för barn med en vikt på 9 – 18 kg (dvs. en ålder 
på ca 1 till 4 år) och Audi babysits för barn som väger upp till 13 kg (ca 12 månader). Alla 
bilbarnstolarna kan fås i färgerna Misanoröd/svart och titangrå/svart.

Audi Original-tillbehör®
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Audi Q3 – en fascinerande bil.
Se mer på audi.se.
Utforska Audi Q3. Mer information, mer individualitet och mer exklusivitet. 
Du hittar det på www.audi.se

Skanna in QR-koden med 
din smartphone eller 
surfplatta för att utforska 
allt om och omkring 
Audi Q3.

Värden för bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp hittar du på sid. 76.
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Fascinerande Audi
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[ ] Uppgifter avseende S tronic. Förklaringar ¹ till ¹³ på sid. 79. 

Modell Audi Q3 1.4 TFSI ultra

(150 hk)

Motor Rak, turboladdad, 4-cylindrig 

bensinmotor med direktinsprutning 

och Audi cylinder on demand

Cylindervolym i cm³ (ventiler per cylinder) 1.395 (4)

Max. effekt² i kW (hk) vid varv/min 110 (150)/5.000–6.000

Max. vridmoment i Nm vid varv/min 250/1.500–3.500

Transmission

Drivningstyp Framhjulsdrift

Växellådstyp 6-växlad manuell växellåda

Vikt/volym

Tjänstevikt⁴ i kg 1.460

Max. totalvikt i kg 1.985

Max. taklast i kg 75/80

Max. släplast⁵ i kg

obromsat

vid 12% stigning

730 

1.800 

Tankrymd ca i l 64

Prestanda/förbrukning⁷

Topphastighet i km/h 204

 Acceleration 0 –100 km/h i sek. 9,2

Bränsle 95-oktan, svavelfri⁹

Bränsleförbrukning¹¹, ¹² i l/100 km

stadstrafik

landsväg

blandad körning

6,8–6,6

5,2–4,9 

5,8–5,5

 CO₂-utsläpp¹¹, ¹² i g/km 

blandad körning 134–127

Miljöklass EU6
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Innehållsförteckning

Tekniska data Mått Standard-/extrautrustning

Modell Audi Q3 1.4 TFSI

(150 hk)

Audi Q3 2.0 TFSI quattro

(180 hk)

Audi Q3 2.0 TFSI quattro

(220 hk)

Motor Rak, turboladdad, 4-cylindrig 

bensinmotor med direktinsprutning 

och Audi cylinder on demand 

Rak, turboladdad 4-cylindrig 

bensinmotor med direktinsprutning

Rak, turboladdad 4-cylindrig 

bensinmotor med direktinsprutning

Cylindervolym i cm³ (ventiler per cylinder) 1.395 (4) 1.984 (4) 1.984 (4)

Max. effekt² i kW (hk) vid varv/min 110 (150)/5.000–6.000 132 (180)/4.000–6.200 162 (220)/4.500–6.200

Max. vridmoment i Nm vid varv/min 250/1.500–3.500 320/1.400–3.900 350/1.500–4.400

Transmission

Drivningstyp Framhjulsdrift quattro permanent 4-hjulsdrift quattro permanent 4-hjulsdrift

Växellådstyp [6-stegad S tronic] [7-stegad S tronic] [7-stegad S tronic]

Vikt/volym

Tjänstevikt⁴ i kg [1.480] [1.615] [1.640]

Max. totalvikt i kg [2.005] [2.140] [2.165]

Max. taklast i kg [75/80] [75/80] [75/80]

Max. släplast⁵ i kg

obromsat

vid 12% stigning

[740]

[1.800]

[750]

[2.000]

[750] 

[2.000] 

Tankrymd ca i l [64] [64] [64]

Prestanda/förbrukning⁷

Topphastighet i km/h [204] [217] [233]⁸

 Acceleration 0 –100 km/h i sek. [8,9] [7,6] [6,4]

Bränsle 95-oktan, svavelfri⁹ 95-oktan, svavelfri⁹ 95-oktan, svavelfri⁹

Bränsleförbrukning¹¹, ¹² i l/100 km

stadstrafik

landsväg

blandad körning

[7,4–7,0]

[5,5–5,1]

[6,2–5,8] 

[8,4–7,8] 

[6,3–5,7] 

[7,0–6,5] 

[8,6–7,9] 

[6,5–5,8] 

[7,2–6,6] 

 CO₂-utsläpp¹¹, ¹² i g/km 

blandad körning [143–134] [161–149] [168–152] 

Miljöklass [EU6] [EU6] [EU6]
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[ ] Uppgifter avseende S tronic. Förklaringar ¹ till ¹³ på sid. 79. 

Modell Audi Q3 2.0 TDI 

(150 hk)¹

Audi Q3 2.0 TDI quattro

(150 hk)¹

Audi Q3 2.0 TDI quattro

(184 hk)¹

Motor Rak, turboladdad, 4-cylindrig 

dieselmotor med common rail-

insprutning

Rak, turboladdad, 4-cylindrig 

dieselmotor med common rail-

insprutning

Rak, turboladdad, 4-cylindrig 

dieselmotor med common rail-

insprutning

Cylindervolym i cm³ (ventiler per cylinder) 1.968 (4) 1.968 (4) 1.968 (4)

Max. effekt² i kW (hk) vid varv/min 110 (150)/3.500 110 (150)/3.500 135 (184)/3.500

Max. vridmoment i Nm vid varv/min 340/1.750–3.000 340/1.750–3.000 380/1.750–3.000

Transmission

Drivningstyp Framhjulsdrift quattro permanent 4-hjulsdrift quattro permanent 4-hjulsdrift

Växellådstyp 6-växlad manuell växellåda 6-växlad manuell växellåda

[7-stegad S tronic]

6-växlad manuell växellåda

[7-stegad S tronic]

Vikt/volym

Tjänstevikt⁴ i kg 1.560 1.645 [1.680] 1.680 [1.700]

Max. totalvikt i kg 2.085 2.170 [2.205] 2.205 [2.225]

Max. taklast i kg 75/80 75/80 [75/80] 75/80 [75/80]

Max. släplast⁵ i kg

obromsat

vid 12% stigning

750

1.800

750 [750]

1.800 [2.000]

750 [750]

2.000 [2.000]

Tankrymd ca i l 64/AdBlue-tank: 12 64/AdBlue-tank: 12 64/AdBlue-tank: 12

Prestanda/förbrukning⁷

Topphastighet i km/h 204 204 [204] 219 [219]

 Acceleration 0 –100 km/h i sek. 9,6 9,3 [9,3] 7,9  [7,9]

Bränsle Diesel, svavelfri¹⁰ Diesel, svavelfri¹⁰ Diesel, svavelfri¹⁰

Bränsleförbrukning¹¹, ¹² i l/100 km

stadstrafik

landsväg

blandad körning

5,3–4,9

4,4–4,1

4,7–4,4

6,0–5,6 [6,3–5,9]

4,8–4,5 [4,8–4,4]

5,2–4,9 [5,3–5,0]

6,7–6,3 [6,6–6,2] 

4,9–4,5 [4,9–4,4] 

5,6–5,2 [5,5–5,0]

 CO₂-utsläpp¹¹, ¹² i g/km 

blandad körning 124–115 138–127 [140–129] 146–135 [144–132]

Miljöklass EU6 EU6 [EU6] EU6 [EU6]
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Innehållsförteckning

Tekniska data Mått Standard-/extrautrustning

Förklaringar

¹  Ett meddelande på kombiinstrumentets display talar om när det är dags att fylla på den separata 
AdBlue-tanken. Vi rekommenderar att du låter din Audi-återförsäljare fylla på AdBlue-tanken.

²  Angivet värde fastställt enligt föreskrivet mätförfarande (UN-R 85 i den vid tillfället gällande versionen).

³ Teknisk information om däcken återfinns på sid. 80.

⁴  Fordonets tjänstevikt med förare (75 kg) och bränsletanken fylld till 90%, fastställt enligt EU-förordning 
1230/2012 i den vid tillfället gällande versionen. Med extrautrustning kan fordonets tjänstevikt och luft-
motståndskoefficient komma att höjas, varigenom nyttolasten och topphastigheten kan sänkas i motsvarande 
grad.

⁵  Med tilltagande höjd över havet minskar motorprestandan. Från 1.000 m.ö.h. och per ytterligare 1.000 m ska 
alltid 10% av fordonskombinationsvikten (max. släpvikt + max. total fordonsvikt) dras av. Gällande värde för 
släpvikt avser dragkrok från fabrik. Vid yrkesmässigt användande av fordonet med dragkrok från fabrik, krävs i 
vissa fall en EU-kontrollanordning.

⁶  Inregistrerat varumärke för Verbandes der Automobilindustrie e.V. (VDA).

⁷  Värden för bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp beroende på vilka däck och fälgar som används och anges därför 
som intervall.

⁸  Begränsad.

⁹  Blyfri, svavelfri 95-oktanig bensin överensstämmande med DIN EN 228 rekommenderas. Om sådan ej finns att 
tillgå: blyfri, svavelfri 91-oktanig bensin överensstämmande med DIN EN 228 vilket ger en något försämrad 
effekt. Blyfri 95 oktanig bensin med en maximal etanolhalt på 10% (E10) kan användas. Uppgifterna rörande 
förbrukningen gäller vid användande av 95-oktanig bensin som uppfyller 692/2008/EG.

¹⁰  Svavelfri diesel överensstämmande med DIN EN 590 rekommenderas. Om sådan ej finns att tillgå: Diesel 
överensstämmande med DIN EN 590. 

¹¹  Angivna värden fastställda enligt föreskrivna mätförfaranden. Uppgifterna gäller ej enskilda fordon och utgör 
inte en del av erbjudandet, utan är enbart tänkta att tjäna som en praktisk jämförelse mellan de olika 
fordonstyperna.

¹²  Bränsleförbrukningen och CO₂-utsläppen beror inte enbart på ett effektivt utnyttjande av bränslet i fordonet 
utan påverkas även av körförhållandena och andra icke-tekniska faktorer. CO₂ är den växthusgas som bär 
huvudansvaret för den globala uppvärmningen.

¹³ För information om exakt lanseringsdatum, välkommen att kontakta din Audi-återförsäljare. 

Viktig upplysning

Att tänka på när det gäller fälgar: Glanspolerade, polerade eller partiellt polerade aluminiumfälgar får ej användas 
vintertid. Ytorna på dessa saknar av produktionstekniska skäl ett tillräckligt gott korrosionsskydd vilket gör att bl.a. 
vägsalt kan orsaka svåra, bestående skador på dem.
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Däck-
dimension

Energiklass Våtgreppsklass Buller-
emissionsklass

Sommardäck 215/65 R 16 F–B C–A 71–67 –

235/55 R 17 E–C B–A 71 –

235/50 R 18 E–C B–A 72–71

255/40 R 19 E–C B 73–71

255/35 R 20 E B 73–70 –

Vinterdäck 215/65 R 16 E–C E–B 73–69 –

215/60 R 17 E–C E–B 72–68 –

Året-runt-däck 235/55 R 17 E C 67

Det är inte möjligt att beställa däck av en speciell sort. För information om vilka däck som finns tillgängliga i just 
ditt land, vänd dig till närmaste Audi-återförsäljare. 

Däcksklassificering

I tabellen hittar du information om energiklass, våtgrepp och bulleremission för de däck av olika dimension som 
finns till Audi Q3.

Utrustning på den Audi Q3 som finns avbildad på sid. 4–23:
Lack: Hainanblå, metallic
Fälgar: Aluminiumfälgar, gjutna, med 5-ekrad dynamikdesign
Säten/sätesklädslar: Sportstolar fram i svart Alcantara/läder, klippgrå
Dekorinlägg: Aluminium satellit
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 Audi Q3

Värden angivna i millimeter.
 Uppgifter rörande mått gäller vid fordonets tjänstevikt. 
Bagageutrymmesvolym¹: 460/1.365 l (andra värdet: vid nedfällda ryggstöd och last upp till taket). 
Vändradie: ca. 11,8 m.
* Höjd utan takantenn: 18 mm lägre. ** Maximal takhöjd. 
*** Bredd i armbågshöjd. **** Bredd i axelhöjd.

Innehållsförteckning

Tekniska data Mått Standard-/extrautrustning
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9
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9
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¹ De tekniska specifikationerna avser en grundmodell, utan hänsyn tagen till ev. landsspecifika förhållanden eller till vald extrautrustning.
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”Lines””Lines” och och pak paketet

S line exteriörpaket

S line sportpaket

Offroadpaket

Designpaket Audi exclusive¹ 

StandardlackStandardlackerer

Cortinavit

Brilliantsvart

MetallicMetallic-lack-lackerer

Glaciärvit, metallic

Cuvéesilver, metallic

Florettsilver, metallic

Monsungrå, metallic

Hainanblå, metallic

Utopiablå, metallic

Tundrabrun, metallic

Mytsvart, metallic

PPärlefärleffektlackfektlackerer

Daytonagrå, pärleffekt ²

Misanoröd, pärleffekt

IndividuellIndividuell lack lackeringering

Individuell lackering Audi exclusive¹

KKontrontrastast-/hellack-/hellackeringering

Kontrastlack³

Hellackering

FFälgarälgar

16˝ aluminiumfälgar, smidda, med 7-armsdesign

Q
3
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3
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*

Fälgbultar, låsbara

Däckreparationssats

Reservhjul, utrymmesbesparande

Däcktrycksvarning

Verktygssats

Domkraft

SätenSäten

Standardsäten fram

Sportstolar fram

SätesklädslarSätesklädslar för för standardsäten standardsäten fr framam

Initial-tyg, svart

Inspiration-tyg, svart

Inspiration-tyg, klippgrått 

Läder/konstläder, svart

Läder/konstläder, kastanjebrunt 

Läder/konstläder, klippgrått

Läder/konstläder, pistaschbeige

Milano-läder, svart

Finnappa, svart

Finnappa, kastanjebrun

Finnappa, klippgrå

Finnappa, pistaschbeige

Q
3
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3
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17˝ aluminiumfälgar, gjutna, 
med 5-armad Trias-design 

17˝ aluminiumfälgar, gjutna, med 10-ekersdesign

17˝ aluminiumfälgar, gjutna, med 5-ekrad V-design

17˝ aluminiumfälgar, gjutna, med 5-ekrad Y-design

18˝ aluminiumfälgar, gjutna, Audi Sport 
med 5-armad offroad-design¹

18˝ aluminiumfälgar, gjutna, Audi Sport 
med dubbel 5-ekersdesign¹

18˝ aluminiumfälgar, gjutna, Audi Sport 
med 5-armad strukturdesign¹

18˝ aluminiumfälgar, gjutna, 
med 5-ekrad dynamikdesign

18˝ aluminiumfälgar, gjutna, 
med 5-armad turbindesign, partiellt polerade⁴, ⁵

18˝ aluminiumfälgar, gjutna, med 5-armad 
turbindesign, kontrastgrå, partiellt polerade⁴

18˝ aluminiumfälgar, gjutna, 
med parallell 5-ekersdesign⁶

19˝ aluminiumfälgar Audi Sport, gjutna, 
med dubbel 5-ekrad offroad-design¹

19˝ aluminiumfälgar Audi Sport, gjutna, 
med 10-ekrad Y-design¹

19˝ aluminiumfälgar Audi Sport, gjutna, 
med 5-armad turbindesign, magnesiumoptik, 
glanspolerade¹, ⁴, ⁷

19˝ aluminiumfälgar Audi Sport, gjutna, med 
10-ekersdesign, i matt titanoptik, glanspolerade¹, ⁴

20˝ aluminiumfälgar Audi Sport, gjutna, 
med 5-armad rotordesign, i matt titanoptik, 
glanspolerade¹, ⁴

20˝ aluminiumfälgar Audi Sport, gjutna, 
med 5-ekrad V-design, i matt titanoptik, 
glanspolerade¹, ⁴

⁶

Förklaringar ¹ till ²³ på sid. 85. * Erbjuds ej på den svenska marknaden.
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SätesklädslarSätesklädslar för för spor sportstolartstolar fr framam

Energie-tyg, svart

Sprint-tyg/läder, svart med kontrasterande sömmar⁶

Norit-tyg/Rallye-tyg, enfärgat/pärlnappa 
Madrasbrun, med kontrasterande granitgrå sömmar⁵

Alcantara/läder, svart

Alcantara/läder, klippgrått

Perforerat Alcantara/läder, svart 
med kontrasterande sömmar⁶

Milano-läder, svart

Finnappa, svart

Finnappa, svart med kontrasterande sömmar⁶

Finnappa, kastanjebrun

Finnappa, rotorgrått med kontrasterande sömmar⁶

Finnappa, Madrasbrun 
med kontrasterande granitgrå sömmar⁵

Finnappa, svart 
med kontrasterande Madrasbruna sömmar⁵

SäteskSäteskomforomfortt

Elektriskt inställbart förarsäte

Elektriskt inställbara framsäten

4-vägs svankstöd för framsätena 

Stolvärme fram

Mittarmstöd fram

SätenSäten bak bak

Nedfällbart ryggstöd bak

InnerInnertaktak

Innertak i tyg

Innertak i svart tyg ⁹ ¹⁰
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DekDekorinläggorinlägg

Micrometallic silver

Aluminiumnät 3D, silver¹⁰

Aluminium, mattborstad⁹

Aluminium satellit

Aluminium Tangente, silver¹¹

Aluminium Tangente, brons¹¹

Valnötsrotsträ, balsamicobrunt

Pianolack, svart¹ ⁶ ⁵

StrStrålkastareålkastare

Xenon plus

LED-strålkastare

Strålkastarspolare¹²

Helljusautomatik

Ljus-/regnsensor

Baklyktor

LED-bakljus¹³

LED-baklyktor med rinnande blinkerljus¹²

Adaptivt bromsljus

KKupébelysningupébelysning

LED-innerbelysningspaket

DesignDesign utvändigt utvändigt

Modellbeteckning/märken

Audi single frame

Takreling, svart

Takreling, eloxerad aluminium
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Takkantspoiler

Ändrör med kromdekor

Glanspaket

Optikpaket svart Audi exclusive¹, ¹⁴, ¹⁵

DesignDesign invändigt invändigt

Instegslister av plast ¹⁶

Instegslister och lastkantsskydd ⁹

Golvmattor fram

Golvmattor bak

Aluminiumoptik i kupén

RattarRattar//reglagereglage

Läderratt med 4-ekersdesign

Läderklädd multifunktionsratt med 4-ekersdesign ¹⁰

Läderklädd multifunktionsratt med 4-ekersdesign, 
med växlingspaddlar¹⁷

Sportläderratt med 3-ekrad Q-design

Läderklädd multifunktionssportratt 
med 3-ekrad Q-design

Läderklädd multifunktionssportratt 
med 3-ekrad Q-design och växlingspaddlar¹⁷

Läderklädd multifunktionssportratt 
med 3-ekersdesign, avplanad nedtill

Läderklädd multifunktionssportratt 
med 3-ekersdesign, avplanad nedtill, 
med växlingspaddlar¹⁷

Växelspaksknopp i aluminium Audi exclusive¹

SpeglarSpeglar

Ytterbackspegel med integrerad LED-blinker, 
uppvärmd

Innehållsförteckning

Tekniska data Mått Standard-/extrautrustning
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SpeglarSpeglar (forts.)(forts.)

Ytterbackspegel, dessutom eluppvärmd 
och elektriskt infällbar

Ytterbackspegel, dessutom eluppvärmd, 
elektriskt infällbar och på förarsidan 
med automatisk avbländning

Innerbackspegel, manuellt avbländbar

Innerbackspegel med automatisk avbländning

Sminkspegel

TTaksystemaksystem

Panoramaglastak

GlasytorGlasytor

Värmeisolerande glas, gröntonat

Vindruta av ljudisolerande glas

Tonade rutor

Solskydd, utdragbara

VVärme/kyla/ärme/kyla/ventilationventilation

Automatisk klimatanläggning

LåssystemLåssystem

Fjärrkontrollnyckel 

Advanced key

Startspärr, elektronisk

Bagagelucka med elmanövrerad öppning 
och stängning

Billarm

Förberedelse för spårsändarutrustning

Förvaring/trFörvaring/transporansportt

Förvaringsfack
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Audi sound system

Bose Surround Sound

KKommunikationommunikation

Audi connect

Audi handsfree

Audi phone box¹⁸

Connectivitypaket

AssistanssystemAssistanssystem 

Motlutsassistent¹⁹

Audi hill hold¹⁹

Utförskörningshjälp¹⁹

Parkeringshjälp bak¹⁹

Parkeringshjälp plus¹⁹

Parkeringshjälp plus med backkamera¹⁹

Parkeringsassistent¹⁹

Parkeringsassistent och backkamera¹⁹

Farthållare¹⁹

Audi side assist¹⁹

Audi active lane assist¹⁹

Kamerabaserad avläsning av vägmärken¹⁹, ²⁰, ²¹

KKördynamik/bromsarördynamik/bromsar

Audi drive select

Chassi med komfortabel avstämning

S line sportchassi ⁹

Chassi med dämparreglering

Framhjulsdrift²²
Q
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Förvaringspaket

Bagageutrymmespaket

Förvarings- och bagageutrymmespaket

Dryckeshållare

Insynsskydd, utdragbart

Genomlastningssystem

Vändbar matta

Vändbart lastgolv

Fästöglor

Lastkantsskydd i rostfritt stål ⁹

Cigarettändare och askkopp

12-voltsuttag

Dragkrok från fabrik

Förberedelse för dragkrok

MMI/NavigationMMI/Navigation

Instrumentinsats

Färddator

Färddator med färgskärm

Pauspåminnare

Navigationspaket

MMI Navigation plus

EnterEntertainmenttainment 

Audi radio

MMI Radio

Digitalradiomottagare (DAB)

Audi music interface
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Innehållsförteckning

Tekniska data Mått Standard-/extrautrustning
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quattro²²

S tronic²²

Frihjulsläge²³

6-växlad manuell växellåda²²

Elektromekanisk parkeringsbroms

Elektromekanisk servostyrning

Teknik/säkerhetTeknik/säkerhet

Låsningsfria bromsar (ABS)

Antispinnsystem (ASR)

Elektronisk differentialspärr (EDL)

Elektronisk stabiliseringskontroll (ESC)

Hjulspecifik momentreglering⁷

Energiåtervinning

Start/stopp-system

Krockkuddar

Sidokrockkuddar fram och krockkuddesystem för 
huvudena

Sidokrockkuddar bak

Sidokollisionsskydd

Integrerat nackskyddssystem

Säkerhetsbälten

Bältesvarnare

Bilbarnstolsfästen ISOFIX och Top Tether 
för ytterplatserna bak

Bilbarnstolsfästen ISOFIX för passagerarsätet fram

Förbandslåda med varningstriangel

AudiAudi Tilläggsgaranti Tilläggsgaranti

Audi Tilläggsgaranti

Standardutrustning
Extrautrustning
Standardutrustning/extrautrustning beroende på modell
Finns ej

Med reservation för ev. avvikelser i resp. land. Vad som är standard- eller 
extrautrustning för din bil i just ditt land berättar din Audi-återförsäljare 
gärna mer om. 

¹  Ett erbjudande från quattro GmbH.
²  Kan endast beställas i kombination med S line sportpaket till priset för en 

reguljär pärleff ektlack.
³  Kan ej beställas i kombination med monsungrå, metallic.
⁴  OBS! Läs och beakta den information beträff ande fälgarna som fi nns 

angiven på sid. 79.
⁵  Kan endast beställas i kombination med designpaket Audi exclusive.
⁶  Kan endast beställas i kombination med S line sportpaket.
⁷  Finns endast för modeller med quattro® permanent 4-hjulsdrift.
⁸ Tillåten maxhastighet 210 km/h. Kan användas med snökedjor. 
⁹  Standard i kombination med S line sportpaket.
¹⁰  Standard i kombination med designpaket Audi exclusive.
¹¹  Beroende på vald interiörfärg.
¹²  Ingår i LED-strålkastare.
¹³  Kan endast beställas tillsammans med Xenon plus.
¹⁴   Kan ej beställas i kombination med kontrastlack.
¹⁵  Kan ej beställas i kombination med Design exteriörpaket Audi exclusive.
¹⁶  Vid Q3 design med aluminiuminlägg.
¹⁷  Endast för modeller med S tronic.
¹⁸  Din Audi-återförsäljare hjälper dig gärna med information om kompatibla 

mobiltelefoner. Du kan också gå in på www.audi.com/bluetooth.
¹⁹  OBS! Systemen fungerar endast inom sina gränser och är ett hjälpmedel 

för föraren. Ansvaret för körningen och den uppmärksamhet i trafi ken 
som krävs, förblir naturligtvis förarens.

²⁰  Finns endast för Västeuropa.
²¹  Endast vid Audi active lane assist i kombination med MMI Navigation plus.
²²   Beroende på motor.
²³  Finns endast för modeller med S tronic och Audi drive select.

Ansvarsbegränsning betr. Audi connect
För att kunna använda Audi connect-stödda tjänster krävs tillvals-
utrustningarna MMI Navigation plus och Audi connect med biltelefon.
Dessutom behövs ett SIM-kort som även omfattar datatrafik, vid biltelefon 
ett SIM-kort för samtal och datatrafik eller en Bluetooth-kompatibel 
smartphone¹⁸ med Remote SIM Access Profile (rSAP). SIM-kortläsare i 
fronten på MMI Navigation plus. Audi connect-tjänster kan endast användas 
med ett befintligt eller separat mobiltelefonabonnemang som omfattar 
datatrafik, och endast inom mobiltelefonnätets täckningsområde. Vid 
mottagning av data via Internet kan, beroende på mobiltelefon abonnemang, 
extra kostnader tillkomma, speciellt vid användning i utlandet. P.g.a. de 
stora datamängderna rekommenderas starkt ett fastprisavtal med 
mobiloperatören. 

Tillgången till de tjänster som stöds av Audi connect varierar i olika länder. 
Audi connect-tjänsterna omfattas av en användarlicens på minst 1 år räknat 
från den dag bilen levererades. Efter 24 månader förlängs användarlicensen 
1 gång i 12 månader utan kostnad. Om du inte önskar att få en sådan 
kostnadsfri förlängning, informera oss då skriftligen om detta till följande 
adress:

AUDI AG
Kundenbetreuung Deutschland
85045 Ingolstadt, Tyskland
e-post: kundenbetreuung@audi.de
Tel.: +49 800 28347378423

Din Audi-återförsäljare kan berätta mer om vilka möjligheter du sedan har 
att förlänga Audi connect-tjänsterna. 

Ytterligare information om Audi connect finner du på www.audi.com/connect 
eller hos din Audi-återförsäljare. Information om mobiltrafik avgifter lämnas 
av din mobiloperatör.
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Vissa av de modellvarianter, utrustningar resp. tjänster som presenteras och beskrivs i denna katalog 
finns inte tillgängliga i alla länder. De avbildade bilarna är delvis försedda med tillvalsutrustning för vilka 
en extra kostnad utgår. Uppgifter som rör fordonets leveransomfattning, utseende, prestanda, mått och 
vikt, bränsleförbrukning och driftskostnader grundar sig på de fakta som förelåg vid pressläggningen. 
Med reservation för eventuella avvikelser från avbildningarna beträffande färg och form liksom för eventuella 
felaktigheter och tryckfel. Med förbehåll för ev. ändringar. Eftertryck, även av utdrag, endast tillåtet 
med föregående skriftligt tillstånd från AUDI AG.

Det papper som används i denna katalog har framställts av klorfri pappersmassa.

AUDI Sverige 
151 88 Södertälje
www.audi.se
Gäller fr.o.m. april 2016

Tryckt i Tyskland
633/1150.39.37

Vorsprung durch Technik
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