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Cennik sprzedaży Audi Q3
Modele bazowe

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Data wydania: 12/01/2017
data cena: 12/01/2017

Audi Q3 Benzyna 4 cylindry
Silnik

Skrzynia biegów

Moc

Zużycie paliwa

Emisje CO₂

max. w kW (KM)

miasto / poza miastem /
połączono w l / 100 km

łączy się w g / km

Klasa efektywności

Cena
Kod

1.4 TFSI

6-biegowa manualna

110(150)

7,1 / 5,0 / 5,8

164 / 114 / 133

B

127.700,-

1.4 TFSI

S tronic

110(150)

7,3 / 5,2 / 6,0

168 / 121 / 138

C

136.400,-

1.4 TFSI

6-biegowa manualna

92(125)

7,1 / 5,0 / 5,8

164 / 114 / 133

B

120.800,-

1.4 TFSI cylinder on
demand

S tronic

110(150)

7,1 / 5,1 / 5,8

163 / 119 / 135

B

137.900,-

1.4 TFSI cylinder on
demand ultra

6-biegowa manualna

110(150)

6,6 / 4,9 / 5,5

152 / 113 / 127

B

129.200,-

2.0 TFSI quattro

S tronic

132(180)

7,8 / 5,7 / 6,5

181 / 132 / 150

C

157.900,-

8UGAKC/EA3
8UGAKX/EA3
8UGAJC/EA3
8UGA6X/EA3
8UGA6C/EA3
8UGA8Y/EA3

Audi Q3 Diesel 4 cylindry
Silnik

Skrzynia biegów

Moc

Zużycie paliwa

Emisje CO₂

max. w kW (KM)

miasto / poza miastem /
połączono w l / 100 km

łączy się w g / km

Klasa efektywności

Cena
Kod

2.0 TDI

6-biegowa manualna

110(150)

5,0 / 4,1 / 4,4

131 / 108 / 116

A

140.900,-

2.0 TDI

S tronic

110(150)

5,9 / 4,3 / 4,9

154 / 113 / 128

A

149.600,-

2.0 TDI quattro

6-biegowa manualna

110(150)

5,6 / 4,5 / 4,9

146 / 117 / 127

A

150.900,-

2.0 TDI quattro

S tronic

110(150)

5,9 / 4,4 / 5,0

155 / 115 / 129

A

159.600,-

2.0 TDI quattro

6-biegowa manualna

135(184)

6,3 / 4,5 / 5,2

166 / 119 / 136

B

157.700,-

2.0 TDI quattro

S tronic

135(184)

6,2 / 4,4 / 5,0

162 / 115 / 132

A

166.400,-
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8UGAGC/EA3
8UGAGG/EA3
8UGAG9/EA3
8UGAGY/EA3
8UGAB9/EA3
8UGABY/EA3

Cennik sprzedaży Audi Q3
Modele bazowe

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Data wydania: 12/01/2017
data cena: 12/01/2017

Audi Q3 sport Benzyna 4 cylindry
Silnik

Skrzynia biegów

Moc

Zużycie paliwa

Emisje CO₂

max. w kW (KM)

miasto / poza miastem /
połączono w l / 100 km

łączy się w g / km

Klasa efektywności

Cena
Kod

1.4 TFSI

6-biegowa manualna

110(150)

7,2 / 5,0 / 5,8

166 / 116 / 134

B

142.300,-

1.4 TFSI

S tronic

110(150)

7,3 / 5,2 / 6,0

169 / 122 / 139

C

151.000,-

1.4 TFSI

6-biegowa manualna

92(125)

7,2 / 5,0 / 5,8

166 / 116 / 134

B

135.400,-

1.4 TFSI cylinder on
demand

S tronic

110(150)

7,1 / 5,2 / 5,9

163 / 121 / 136

B

152.500,-

1.4 TFSI cylinder on
demand ultra

6-biegowa manualna

110(150)

6,6 / 4,9 / 5,5

152 / 113 / 127

B

143.800,-

2.0 TFSI quattro

S tronic

132(180)

8,0 / 5,9 / 6,6

184 / 135 / 152

C

172.500,-

2.0 TFSI quattro

S tronic

162(220)

8,1 / 5,9 / 6,7

185 / 136 / 154

C

181.300,-
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8UGBKC/EA3
8UGBKX/EA3
8UGBJC/EA3
8UGB6X/EA3
8UGB6C/EA3
8UGB8Y/EA3
8UGBEY/EA3

Cennik sprzedaży Audi Q3
Modele bazowe

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Data wydania: 12/01/2017
data cena: 12/01/2017

Audi Q3 sport Diesel 4 cylindry
Silnik

Skrzynia biegów

Moc

Zużycie paliwa

Emisje CO₂

max. w kW (KM)

miasto / poza miastem /
połączono w l / 100 km

łączy się w g / km

Klasa efektywności

Cena
Kod

2.0 TDI

6-biegowa manualna

110(150)

5,1 / 4,1 / 4,5

132 / 109 / 117

A

155.500,-

2.0 TDI

S tronic

110(150)

6,0 / 4,5 / 5,0

157 / 117 / 131

B

164.200,-

2.0 TDI quattro

6-biegowa manualna

110(150)

5,7 / 4,5 / 4,9

148 / 119 / 129

A

165.500,-

2.0 TDI quattro

S tronic

110(150)

6,0 / 4,5 / 5,0

158 / 117 / 131

A

174.200,-

2.0 TDI quattro

6-biegowa manualna

135(184)

6,4 / 4,6 / 5,3

168 / 120 / 138

B

172.300,-

2.0 TDI quattro

S tronic

135(184)

6,3 / 4,5 / 5,2

165 / 119 / 136

A

181.000,-
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8UGBGC/EA3
8UGBGG/EA3
8UGBG9/EA3
8UGBGY/EA3
8UGBB9/EA3
8UGBBY/EA3

Cennik sprzedaży Audi Q3
Wersje wyposażenia

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Data wydania: 12/01/2017

Opis wyposażenia
3

Q
t

or

sp

3

Q

Koła i opony
Podnośnik samochodowy





Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą





Obręcze kół ze stopu metali lekkich, 6,5Jx16", 7 - ramienne z oponami 215/65 R16





Koło zapasowe dojazdowe





Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach





Obręcze ze stopu metali lekkich, 7J X 17, 5 - ramienne z oponami 235/55 R17





Automatyczna regulacja zasięgu reflektorów





Światła do jazdy dziennej





System zmywania przedniej szyby





Światła tylne halogenowe





w bagażniku

demontaż obręczy tylko za pomocą odpowiedniego klucza, dostarczanego w komplecie ze śrubami

dopuszczalna prędkość maksymalna 80 km/h
optyczna i akustyczna sygnalizacja spadku ciśnienia w kołach; informacja wyświetlana na ekranie komputera pokładowego

Oświetlenie
dynamiczna (regulacja podczas jazdy)

możliwość ustawienia czterech stopni częstotliwości, praca impulsowa, automatyczne przecieranie szyby po użyciu spryskiwacza, silnik
rewersyjny i pozycja parkowania przedłużająca żywotność piór wycieraczek; przy włączonych wycieraczkach przedniej szyby i po włączeniu
biegu wstecznego, wycieraczka przeciera tylną szybę
przez cały czas cofania

 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Cennik sprzedaży Audi Q3
Wersje wyposażenia

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Data wydania: 12/01/2017

Opis wyposażenia
3

Q
t

or

sp

3

Q

światła cofania i tylne światła przeciwmgielne; trzecie światło stopu w tylnej szybie; diodowe oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej

Światła przeciwmgielne z tyłu





Reflektory ksenonowe





Standardowe oświetlenie wnętrza





Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia





Lusterko wewnętrzne





Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, ze zintegrowanymi kierunkowskazami LED





Odblokowanie pokrywy bagażnika z zewnątrz





Centralny zamek sterowany falami radiowymi





Immobiliser elektroniczny









Reflektory jarzeniowe świateł mijania i drogowych o długiej żywotności, umożliwiające intensywne, równomierne oświetlenie drogi.
Automatyczna, dynamiczna regulacja zasięgu świateł ogranicza oślepianie kierowców pojazdów nadjeżdżających z przeciwka. Ze
zintegrowanymi, diodowymi światłami dziennymi i światłami na złe warunki atmosferyczne.
z przodu i z tyłu; z opóźnionym wyłączaniem i włącznikami we wszystkich drzwiach; oświetlenie bagażnika i podręcznego schowka

Lusterka

manualnie przyciemniane, w kolorze podsufitki
ze zintegrowanymi, diodowymi kierunkowskazami, obudowa w kolorze nadwozia, wkład obu lusterek asferyczny; obejmuje ogrzewane
dysze spryskiwaczy szyb

Systemy zamykania

odblokowuje i blokuje drzwi, pokrywę bagażnika i wlewu paliwa; zawiera funkcję komfortowego zamykania/otwierania szyb bocznych

Szyby
Szyba przednia termoizolacyjna
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Cennik sprzedaży Audi Q3
Wersje wyposażenia

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Data wydania: 12/01/2017

Opis wyposażenia
3

Q
t

or

sp

3

Q

w odcieniu zielonym, tylna szyba ogrzewana, z wyłącznikiem czasowym

Dodatkowe wyposażenie zewnętrzne
Pełna powłoka lakiernicza (dolne elementy w kolorze nadwozia)





Spoiler dachowy





Listwy wokół szyb w kolorze czarnym





Wzmocnione zderzaki





Relingi dachowe w kolorze czarnym





Podwójne końcówki układu wydechowego po lewej stronie z chromowanymi końcówkami





Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym





Relingi dachowe w kolorze srebrnym





Oznaczenia modelu









dolna część przedniego i tylnego zderzaka oraz listwy ochronne na drzwiach, listwy na nadkolach i przednia osłona podwozia w kolorze
nadwozia, tylna osłona podwozia w kolorze antracytowym matowym

jednoczęściowe, stabilne i o aerodynamicznym kształcie
chromowana, owalna końcówka z lewej strony

rama dachu i listwy wokół szyb bocznych z anodowanego aluminium; zewnętrzne poszycie słupków B i C czarne z połyskiem
jednoczęściowe, stabilne i o aerodynamicznym kształcie
logo Q3 oraz TDI lub TFSI na pokrywie bagażnika, na życzenie bez oznaczeń

Komfort siedzeń
Fotele sportowe z przodu

 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne

8

Poufny!

Cennik sprzedaży Audi Q3
Wersje wyposażenia

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Data wydania: 12/01/2017

Opis wyposażenia
3

Q
t

or

sp

3

Q

z wyprofilowanymi bokami zapewniającymi stabilną pozycję siedzącą przy pokonywaniu zakrętów; z elektryczną, 4-kierunkową regulacją
podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla kierowcy i pasażera, oba przednie fotele z manualną regulacją wysokości i kąta pochylenia
siedziska; z wysuwanym podparciem pod uda

Podłokietnik z przodu





Dzielona i składana tylna kanapa





Fotele przednie z elektryczną regulacją





Fotele standardowe z manualną regulacją wysokości





Isofix - mocowanie fotelika dziecięcego z tyłu na skrajnych siedzeniach





Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla foteli przednich, elektryczna





Fotele standardowe z manualną regulacją wysokości





Fotele sportowe z przodu





Regulacja wysokości foteli przednich, manualna





przesuwny, z regulacją kąta pochylenia, z otwieranym schowkiem i gniazdem zasilającym 12 V w konsoli środkowej z tyłu
oparcie dzielone w stosunku 40:60 lub składane w całości
elektryczna regulacja wysokości i odległości, regulacja kąta nachylenia siedziska i oparcia
z manualną regulacją wysokości, odległości, kąta pochylenia oparcia, wysokości pasów i zagłówków
mocowanie zgodne z obowiązującymi normami ISO; dodatkowe punkty mocujące (top tether). Informacje o fotelikach zalecanych przez
producenta u Partnerów Audi.
elektryczna regulacja pozioma i pionowa

z manualną regulacją wysokości, odległości, kąta pochylenia oparcia, wysokości pasów i zagłówków
z wyprofilowanymi bokami zapewniającymi stabilną pozycję siedzącą przy pokonywaniu zakrętów; z elektryczną, 4-kierunkową regulacją
podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla kierowcy i pasażera, oba przednie fotele z manualną regulacją wysokości i kąta pochylenia
siedziska; z wysuwanym podparciem pod uda

 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Cennik sprzedaży Audi Q3
Wersje wyposażenia

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Data wydania: 12/01/2017

Opis wyposażenia
3

Q
t

or

sp

3

Q

Tapicerka i elementy skórzane
Tapicerka tkaninowa Energie





Tapicerka tkaninowa Initial













Gałka dźwigni skrzyni biegów





Kierownica 4-ramienna obszyta skórą





Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna, sportowa, obszyta skórą





dla sportowych siedzeń przednich: środkowe części siedzeń z tkaniny Energie w kolorze czarnym, boki siedzeń, zagłówki i wnęki w drzwiach
obszyte czarną tkaniną uniwersalną, środkowy przedni podłokietnik (jeżeli zamówiono) obszyty czarną tkaniną uniwersalną
Środkowe części siedzeń z tkaniny Initial, boki siedzeń, zagłówki i wnęki w drzwiach obszyte czarną tkaniną uniwersalną, środkowy przedni
podłokietnik (jeżeli zamówiono) obszyty czarną tkaniną uniwersalną

Aplikacje dekoracyjne
Aplikacje dekoracyjne Micrometallic w kolorze srebrnym
w tablicy rozdzielczej, drzwiach i konsoli środkowej

Podsufitka
Podsufitka pokryta tkaniną

w zależności od wybranej kolorystyki wnętrza w kolorze tytanowoszarym, beżowym Atlas lub czarnym

Kierownice i elementy obsługi
z emblematem RS i aluminiowym pierścieniem ozdobnym; osłona dźwigni zmiany biegów ze skóry ze szwem w kolorze szarym Fels
z pełnowymiarową poduszką powietrzną, z regulacją wysokości i odległości; obejmuje gałkę dźwigni zmiany biegów obszytą skórą
dopasowaną kolorem do kolorystyki wnętrza
z pełnowymiarową poduszką powietrzną, regulacja wysokości i odległości, 14 przycisków wielofunkcyjnych do obsługi systemu
Infotainment, np. audio skip, telefon, nawigacja lub przyciski do dowolnego zaprogramowania
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Cennik sprzedaży Audi Q3
Wersje wyposażenia

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Data wydania: 12/01/2017

Opis wyposażenia
3

Q
t

or

sp

3

Q

Klimatyzacja
Elektryczna nagrzewnica powietrza





Klimatyzacja manualna









Listwy progowe w drzwiach





Pakiet optyczny wnętrza w tonacji aluminium





Pakiet dla niepalących





Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu





Komputer pokładowy z 3,5 calowym wyświetlaczem





Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem i funkcją optymalizacji zużycia paliwa





chłodzi lub ogrzewa wnętrze; cztery dysze wentylacji w tablicy rozdzielczej, dysze wentylacji w obszarze nóg z przodu i z tyłu; manualne
przełączanie na obieg zamknięty, filtr cząstek stałych, czterostopniowa regulacja dmuchawy i manualna regulacja rozdziału powietrza

Systemy zabezpieczania bagażu ischowki
Wyłożenie podłogi bagażnika

Dodatkowe wyposażenie wnętrza

elementy w tonacji aluminium przy wyłączniku świateł, przyciskach regulacji lusterek, przyciskach otwierania/zamykania szyb, dyszach
wentylacji, gniazdku 12 V oraz osłonie dźwigni zmiany biegów; dolna krawędź dysz wentylacji w kolorze czarnym z połyskiem

welurowe, dopasowane do koloru wykładziny

MMI i systemy nawigacyjne
Wyświetla wiele praktycznych informacji na 3,5-calowym ekranie monochromatycznym w bezpośrednim zasięgu wzroku kierowcy. System
rozpoznający zmęczenie kierowcy sygnalizuje spadek koncentracji symbolem na ekranie komputera i sygnałem akustycznym. System działa
w zakresie prędkości od około 65 do 200 km/h i można go dezaktywować. Zintegrowany program efektywnej jazdy przekazuje zestawienie
danych dotyczących zużycia paliwa.

 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Cennik sprzedaży Audi Q3
Wersje wyposażenia

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Data wydania: 12/01/2017

Opis wyposażenia
3

Q
t

or

sp

3

Q

z kolorowym ekranem TFT o przekątnej 3,5 cala i wysokiej rozdzielczości w bezpośrednim zasięgu wzroku kierowcy. Wyświetlane
informacje: prędkość (cyfrowy prędkościomierz), godzina, stan licznika, temperatura na zewnątrz, ostrzeżenie o niskim poziomie paliwa
w zbiorniku wraz z informacją o pozostałym zasięgu, zalecenie zmiany biegu (dla manualnej skrzyni biegów i skrzyni automatycznej w
trybie manualnym), aktualna stacja radiowa lub tytuł utworu, listy radiowe i multimedialne, menu telefonu, jeżeli należy do wyposażenia
samochodu (w połączeniu z kierownicą wielofunkcyjną), informacje z nawigacji (jeżeli należy do wyposażenia), wskazówki z systemów
wspomagających. Komputer pokładowy z pamięcią krótko- i długotrwałą dostarcza między innymi informacji o średnim i aktualnym zużyciu
paliwa, zasięgu przy aktualnym poziomie paliwa, średniej prędkości, długości jazdy i liczbie przejechanych kilometrów. Zintegrowany
program efektywności jazdy prezentuje kierowcy zestawienie danych dotyczących zużycia paliwa, duży symbol informuje o konieczności
zmiany biegu (przy manualnej skrzyni biegów). Wyświetlane są także wskazówki pozwalające zaoszczędzić paliwo; wraz z systemem
rozpoznającym zmęczenie kierowcy

Radio i TV
Audi radio zawiera odtwarzacz CD i MP3 i 8 głośników z przodu i z tyłu o łącznej mocy 40 Watt (zawiera 3-calowy
wyświetlacz monochromatyczny)





Głośniki z przodu i z tyłu





Złącze AUX-IN





MMI Radio zawiera odtwarzacz CD i MP3 i 8 głośników z przodu i z tyłu o łącznej mocy 80 Watt (zawiera 6,5-calowy
wyświetlacz kolorowy)









monochromatyczny wyświetlacz o przekątnej 3 cale, napęd CD (czytający format MP3) i złącze AUX-IN; pamięć 24 stacji radiowych, zakres
obioru FM i AM, regulacja głośności w zależności od prędkości jazdy, 8 głośników pasywnych z przodu i z tyłu, moc całkowita 40 W

obsługa MMI, oddzielny kolorowy ekran o przekątnej 6,5 cala, menu Car, napęd CD i czytnik kart SDHC (do 32 GB), możliwość odtwarzania
formatów MP3, WMA i AAC, złącze AUX-IN, pamięć 50 stacji radiowych z dynamiczną listą nadawców, zakres odbioru FM i AM, podwójna
antena, regulacja głośności w zależności od prędkości jazdy, TP-Memo podczas jazdy, 8 głośników pasywnych z przodu i z tyłu, moc
całkowita 80 W

Systemy wspomagające kierowcę
Asystent podjazdu
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Cennik sprzedaży Audi Q3
Wersje wyposażenia

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Data wydania: 12/01/2017

Opis wyposażenia
3

Q
t

or

sp

3

Q

Po dłuższym naciśnięciu pedału hamulca i po jego zwolnieniu ciśnienie wytworzone w hamulcach utrzymuje się jeszcze przez pewien czas.
Automatyczna ingerencja w układ hamulcowy ułatwia ruszanie na prawie każdym wzniesieniu.
Prosimy pamiętać, że systemy pracują tylko w granicach swoich możliwości i wspierają kierowcę, jednak kierowca nadal pozostaje
odpowiedzialny za swoje reakcje za kierownicą.

Asystent ruszania

/

/

Elektromechaniczny hamulec postojowy





Audi drive select





Obudowa silnika





System Start-Stop





Apteczka i trójkąt ostrzegawczy





Tablica wskaźników z prędkościomierzem, zegarem, obrotomierzem i licznikiem przebiegu dziennego





Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP)





Zawieszenie i hamulce
pełni rolę hamulca postojowego; automatycznie zwalniany po naciśnięciu na pedał przyspieszenia; funkcja hamowania awaryjnego na
wszystkie cztery koła podczas jazdy
Zmiana charakteru samochodu przez m.in. zmianę sposobu wspomagania układu kierowniczego oraz charakterystyki pedału przyspieszenia
i skrzyni biegów (w modelach z S tronic). System wpływa także na inne opcjonalne systemy; dostępne tryby: comfort, auto, dynamic i
efficiency. W trybie efficiency silnik, automatyczna skrzynia biegów, klimatyzacja oraz opcjonalny tempomat pracują w sposób zapewniający
efektywne zużycie paliwa.

Technika i bezpieczenstwo

trójkąt ostrzegawczy w bagażnikuapteczka w bagażnikukamizelki odblaskowe w schowkach w drzwiach
z regulowaną intensywnością oświetlenia; elektroniczny prędkościomierz z licznikiem kilometrów i przebiegu dziennego, obrotomierz,
cyfrowy zegar i wskaźnik poziomu paliwa

 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Cennik sprzedaży Audi Q3
Wersje wyposażenia

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Data wydania: 12/01/2017

Opis wyposażenia
3

Q
t

or

sp

3

Q

z trybem sportowym, możliwość dwustopniowej dezaktywacji; ściśle współdziała z innymi systemami czuwającymi nad bezpieczeństwem
jazdy: ABS, EBV, ASR i EDS; wykorzystuje także własne czujniki; rozpoznaje krytyczne sytuacje podczas jazdy i stabilizuje samochód poprzez
przyhamowanie poszczególnych kół i ingerencję w układ sterowania silnikiem

Poduszki powietrzne





Gniazdo zasilające 12V





Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa dla foteli przednich i tylnych





Napęd quattro®





Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP)





System ABS, ASR, EDS oraz ESC





Poduszki powietrzne boczne z przodu oraz kurtyny chroniące głowy





dla wszystkich miejsc siedzących: akustyczny i optyczny sygnał przypomina o konieczności zapięcia przednich pasów; optyczna sygnalizacja
niezapiętych tylnych pasów.
stały napęd na wszystkie koła z asymetrycznym, dynamicznym rozdziałem momentu napędowego, samoblokujący centralny mechanizm
różnicowy z selektywnym sterowaniem momentem napędowym dla każdego z kół, rozdział sił napędowych na poszczególne koła w
zależności od sytuacji, gwarantujący precyzję i kontrolę zachowania się samochodu
Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ESC poprzez odpowiednie przyhamowanie poszczególnych kół i ingerencję w system zarządzania
pracą silnika poprawia stabilność w niebezpiecznych sytuacjach.
Z możliwością wyłączenia i hydraulicznym asystentem hamowania. Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy poprzez odpowiednie
przyhamowanie poszczególnych kół i ingerencję w system zarządzania pracą silnika poprawia stabilność w niebezpiecznych sytuacjach. Przy
pokonywaniu zakrętów siły napędowe rozdzielane są selektywnie na każde z kół. W razie potrzeby moment napędowy jest przenoszony z
koła wewnętrznego na zewnętrzne lub w odwrotnym kierunku. Poprawia to precyzję i zapewnia neutralne zachowanie się samochodu na
zakrętach.
boczne poduszki w oparciach przednich siedzeń; z dodatkowym systemem kurtyn powietrznych, działających na całej długości szyb
bocznych i chroniących siedzących z przodu i z tyłu pasażerów przed skutkami uderzenia bocznego

 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Cennik sprzedaży Audi Q3
Wersje wyposażenia

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Data wydania: 12/01/2017

Opis wyposażenia
3

Q
t

or

sp

3

Q

Przedlużenie gwarancji Audi
Przedłużenie okresu przeglądów serwisowych



 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Cennik sprzedaży Audi Q3
kolory nadwozia

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

lic
ta
de N
na PL
Ce
a

zn

d
Ko

d

Ko

Nazwa

Data wydania: 12/01/2017
data cena: 12/01/2017

ki
la
u

er

u

r
lo
ko

Lakiery nadwozia
Lakiery specjalne Audi exclusive

Q0Q0

Czarny Brillant

A2A2

Y9B

bez dopłaty

11.170,-

Bialy Cortina

B4B4

LB9A

bez dopłaty

Zielony Camouflage metaliczny

9S9S

Srebrny Cuvée metaliczny

0D0D

X1Y

3.360,-

Srebrny Florett metaliczny

L5L5

Z7G

3.360,-

Bialy Gletscher metaliczny

2Y2Y

S9R

3.360,-

3.360,-

Niebieski Hainan metaliczny

F7F7

Szary Monsun metaliczny

0C0C

X7R

3.360,-

Czarny Mythos metaliczny

0E0E

Y9T

3.360,-

Niebieski Utopia metaliczny

D2D2

Szary Daytona perlowy

6Y6Y

Z7S

11.170,-

Czerwony Misano perlowy

N9N9

Z3M

3.360,-

Szary Manhattan metaliczny

H1H1
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3.360,-

3.360,-

3.360,-

Cennik sprzedaży Audi Q3
Wnętrze

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Kolory wnętrza Q3
Środek siedzeń
Boki siedzeń
Szew ozdobny

Data wydania: 12/01/2017

DB

FZ

UK

VR

XY

XZ

czarny

czarny

czarny

brązowy kastanien

szary Fels

beżowy Pistazien

czarny

czarny

czarny

brązowy kastanien

szary Fels

beżowy Pistazien

bialy Alabaster

czerwony Karmesin

Deska rozdzielcza (góra)

czarny

czarny

czarny

czarny

czarny

czarny

Deska rozdzielcza (dół)

czarny

czarny

czarny

czarny

szary Fels

beżowy Pistazien

Wykładzina podłogowa

czarny

czarny

czarny

czarny

czarny

czarny

Podsufitka

czarny

srebrny Mond

czarny

srebrny Mond

N1F
Tapicerka częściowo skórzana dla foteli sportowych i standardowych
- siedzenia z przodu oraz skrajne siedzenia z tyłu obszyte tapicerką
skórzaną, zagłówki, wnęki w drzwiach, podłokietnik oraz siedzenie
środkowe z tyłu obszyte skórą ekologiczną

-

+

-

+

+

+

N3Q
Tapicerka skórzana Feinnappa

-

+

-

+

+

+

N5W
Tapicerka skórzana Milano

-

+

-

-

-

-

N0L
Tapicerka tkaninowa Initial

-

+

-

-

-

-

N7U
Tapicerka Alcantara/Pearlnappa

-

+

-

-

+

-

N7U (PLA)
Tapicerka Alcantara/Pearlnappa (Pakiet STYLE dla siedzeń sportowych)

+

-

+

-

-

-

N3Q
Tapicerka skórzana Feinnappa

-

+

-

+

-

-

N5W
Tapicerka skórzana Milano

-

+

-

-

-

-

srebrny Mond beżowy Pistazien

Fotele standardowe z przodu

Fotele sportowe z przodu
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Cennik sprzedaży Audi Q3
Wnętrze
Kolory wnętrza Q3 sport
Środek siedzeń
Boki siedzeń
Szew ozdobny

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Data wydania: 12/01/2017

DB

FZ

QE

QF

SL

UK

XY

czarny

czarny

czarny

czarny

szary Rotor

czarny

szary Fels

czarny

czarny

czarny

czarny

szary Rotor

czarny

szary Fels

czarny

srebrny

srebrny

czerwony Karmesin

bialy Alabaster

Deska rozdzielcza (góra)

czarny

czarny

czarny

czarny

czarny

czarny

czarny

Deska rozdzielcza (dół)

czarny

czarny

czarny

czarny

czarny

czarny

szary Fels

Wykładzina podłogowa

czarny

czarny

czarny

czarny

czarny

czarny

czarny

Podsufitka

czarny

srebrny Mond

czarny

czarny

czarny

czarny

srebrny Mond

N7K
Alcantara perforowana/skóra z tloczeniem S-line na
oparciach przednich foteli

-

-

-

+

-

-

-

N7V
N7V

-

-

-

+

-

-

-

N7V (WD6)
N7V ()

-

-

-

+

-

-

-

N2R
Skóra Feinnappa z tloczeniem S line na oparciach
przednich foteli

-

-

+

-

+

-

-

N5F
Tkanina Energie

-

+

-

-

-

-

-

Fotele sportowe z przodu
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Cennik sprzedaży Audi Q3
Wyposażenie dodatkowe

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Data wydania: 12/01/2017
data cena: 12/01/2017

Opis wyposażenia
3

Q
t

or

3

Q

na

sp

Ce

d
Ko

Pakiety wyposażenia i pakiety stylistyczne
Pakiet optyczny Czerń

4ZD

2.680,-





Pakiet Comfort

WKJ

4.230,4.850,-







Pakiet Technology

WNP

3.640,4.830,-







S Line selection

WSY

3.090,3.680,-







Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym

4ZB

bez dopłaty
930,-







Rama wokół osłony chłodnicy lakierowana na czerń z połyskiem
Ożebrowanie osłony i wspornik tablicy rejestracyjnej w matowej czerni
Aplikacje na ożebrowaniu i bocznych wlotach powietrza w czerni z połyskiem
Listwy wokół szyb bocznych i poszycie słupka B i C w czerni z połyskiem
Relingi w kolorze czarnym matowym
W cenie pakietu promocyjnego zawarte są następujące elementy wyposażenia dodatkowego:
System radiowy "Concert"
Audi parking system plus (przód i tył) z wizualizacją na ekranie MMI
Dostępne opcje:
W cenie pakietu promocyjnego zawarte są następujące elementy wyposażenia dodatkowego:
System nagłaśniający Audi sound system
Kierownica 3-ramienna, sportowa, wielofunkcyjna, obszyta skórą
Dostępne opcje:
Dla Q3:
Pakiet S line exterior
Obręcze kół ze stopu metali lekkich 7Jx17", 10 - ramienne z oponami 235/55 R17 Dla Q3 Sport:
Pakiet S line exterior
Obręcze kół ze stopu metali lekkich 7Jx18", 5 - ramienne z oponami 235/50 R 18
Dostępne opcje:

 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Cennik sprzedaży Audi Q3
Wyposażenie dodatkowe

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Data wydania: 12/01/2017
data cena: 12/01/2017

Opis wyposażenia
3

Q
t

or

3

Q

na

sp

Ce

d
Ko
rama dachu i listwy wokół szyb bocznych z anodowanego aluminium; zewnętrzne poszycie słupków B i C czarne
z połyskiem

S line competition

WD6

14.570,-





Pakiet stylistyczny S line Exterieur

PQD

6.320,7.730,-







Pakiet sportowy S line

WQS

9.480,-





Zderzaki i dyfuzor o wyrazistej, sportowej stylistyce; zderzaki, listwy na drzwiach oraz nakładki na nadkola w
kolorze nadwozia; dyfuzor w kolorze platynowoszarym; osłona chłodnicy z poziomymi listwami czarnymi z
połyskiem; napisy S line na listwach progowych, emblemat S line na przednich błotnikach; dodatkowo listwa
ze stali nierdzewnej na krawędzi bagażnika
W przypadku Q3 sport i Q3 design pakiet obejmuje także pakiet optyczny Połysk i relingi dachowe z
anodowanego aluminium. Zdjęcie przedstawia wersję podstawową Q3.
zawieszenie sportowe S line z dynamicznym dostrojeniem, obniżone o 20 mm względem zawieszenia z
dostrojeniem komfortowym obręcze ze stopu metali lekkich, z 5 równoległymi ramionami, rozmiar 7 J × 18,
opony 235/50 R 18listwy progowe w drzwiach z aluminiowymi wstawkami i emblematem S lineemblemat
S line na przednich błotnikachlistwa ochronna ze stali nierdzewnej na krawędzi bagażnikawnętrze, tablica
rozdzielcza i podsufitka w kolorze czarnym, kontrastowe szwy na tapicerce siedzeń, kierownicy i osłonie
dźwigni zmiany biegów (w przypadku tkaniny Sprint/skóry lub perforowanej Alcantary/skóry)przednie
siedzenia sportowe z elektryczną, 4-kierunkową regulacją podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupatapicerka
S line z tkaniny Sprint/skóry w kolorze czarnym z logo S line na oparciach przednich siedzeńgałka
dźwigni zmiany biegów obszyta perforowaną skórądodatkowo aplikacje dekoracyjne S line z matowego,
szczotkowanego aluminium
 Uwaga Tekst :
Wskazówki:
tylko w połączeniu z następującymi kierownicami (w kolorze czarnym, z segmentami z perforowanej skóry i z
emblematem S line):
3-ramienna kierownica sportowa S line, obszyta skórą3-ramienna, sportowa kierownica wielofunkcyjna S
line, obszyta skórą3-ramienna, sportowa kierownica wielofunkcyjna S line, obszyta skórą i z funkcją zmiany
przełożeń (tylko w połączeniu z S tronic)3-ramienna, sportowa kierownica wielofunkcyjna S line, obszyta skórą
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Cennik sprzedaży Audi Q3
Wyposażenie dodatkowe

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Data wydania: 12/01/2017
data cena: 12/01/2017

Opis wyposażenia
3

Q
t

or

3

Q

na

sp

Ce

d
Ko
i ze spłaszczonym u dołu wieńcem3-ramienna, sportowa kierownica wielofunkcyjna S line, obszyta skórą,
spłaszczona u dołu i z funkcją zmiany przełożenia (tylko w połączeniu z S tronic)
Tylko w połączeniu z następującymi tapicerkami siedzeń, w kolorze czarnym lub w przypadku skóry Feinnappa
także szarym Rotor, z logo S line na oparciach przednich siedzeń:
Alcantara perforowana/skóraskóra Feinnappa
Dostępne opcje:
4ZE

Listwy wokół szyb w kolorze czarnym

bez dopłaty





bez dopłaty
3.360,11.170,-









Lakiery
solidna wykończenia

Pełna powłoka lakiernicza (dolne elementy w kolorze nadwozia)

VJ1

bez dopłaty





Wzmocnione zderzaki

2K1

bez dopłaty





Obręcze kół ze stopów metali lekkich Audi Exclusive 8,5Jx19", 10 - ramienne, w tonacji
tytanu z oponami 255/40 R19

C8K

10.200,12.140,-







Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi exclusive, 8,5Jx20", 5 - ramienne w tonacji tytanu z
oponami 255/35 R20

C1S

12.870,14.820,-







Obręcze kół Audi sport ze stopu metali lekkich 8,5Jx19", 10 - ramienne, czarne matowe z
oponami 255/40 R19

47E

9.710,14.330,-







dolna część przedniego i tylnego zderzaka oraz listwy ochronne na drzwiach, listwy na nadkolach i przednia
osłona podwozia w kolorze nadwozia, tylna osłona podwozia w kolorze antracytowym matowym

Dodatkowe obręcze

 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Cennik sprzedaży Audi Q3
Wyposażenie dodatkowe

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Data wydania: 12/01/2017
data cena: 12/01/2017

Opis wyposażenia
3

Q
t
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3
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na
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d
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Obręcze kół Audi sport ze stopu metali lekkich 8,5Jx19", 10-ramienne z oponami 255/40
R19

40V

bez dopłaty
8.740,10.680,-









Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi exclusive, 7Jx18", 5 - ramienne z oponami 235/50
R18

C3P

6.070,8.010,-







Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi exclusive, 7Jx18", 5 - ramienne w stylistyce Offroad
z oponami 235/50 R18

C3Q

6.070,8.010,-







Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8Jx18" 5 - ramienne z oponami 235/50 R18

C1J

6.070,8.010,-







Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi exclusive, 8,5Jx19", 5 - ramienne w
stylistyce Offroad z oponami 255/40 R19

C7G

9.230,11.170,-







Obręcze ze stopu metali lekkich Audi exclusive 8,5Jx20", w tonacji tytanu, opony 255/35 R
20

F14

12.870,14.820,-







Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,5Jx20", 5-ramienne, czarne matowe z oponami 255/35
R20

F13

bez dopłaty
12.870,14.810,-









Obręcze kół ze stopu metali lekkich 7Jx17", 10 - ramienne z oponami 235/55 R17

C2M

bez dopłaty
2.680,-







Obręcze kół ze stopów metali lekkich 7Jx17", 5- ramienne z oponami 235/55 R 17

C2G

970,3.650,-







Obręcze ze stopu metali lekkich, 7J X 17, 5 - ramienne z oponami 235/55 R17

40M

bez dopłaty





 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu z pakietem S line Exterieur

 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Cennik sprzedaży Audi Q3
Wyposażenie dodatkowe

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Data wydania: 12/01/2017
data cena: 12/01/2017

Opis wyposażenia
3
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d
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Obręcze kół ze stopu metali lekkich 7Jx18", 5 - ramienne z oponami 235/50 R18

CI1

4.370,6.320,-







Obręcze kół ze stopu metali lekkich 7Jx18"

V68

5.350,7.290,-







Obręcze kół ze stopu metali lekkich, 6,5Jx16", 7 - ramienne z oponami 215/65 R16

C0Y

bez dopłaty





Dodatkowy komplet kół zimowych z obręczami ze stopu metali lekkich 5ramiennymi,6,5Jx17" ET33 z oponami 215/60 R17 96H

7FG

6.320,-





Dodatklowy komplet kół zimowych z obręczami ze stopu metali lekkich 7-ramiennymi
6,5Jx16" ET33 z oponami 215/65 R16 98H

7DJ

4.860,-





Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą

1PC

bez dopłaty





Koło zapasowe dojazdowe

1G9

bez dopłaty





Opony 215/65 R16 98V

H4P

bez dopłaty





Opony 235/55 R17 99V

H50

bez dopłaty



/

Opony 235/55 R17 99V o niskim oporze toczenia

Q37

bez dopłaty

/

/

Koła zimowe
przystosowane do łańcuchów śniegowych, dopuszczalna prędkość maksymalna 210 km/h

przystosowane do łańcuchów śniegowych, dopuszczalna prędkość maksymalna 210 km/h

Koła i opony
demontaż obręczy tylko za pomocą odpowiedniego klucza, dostarczanego w komplecie ze śrubami
dopuszczalna prędkość maksymalna 80 km/h
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu z dwustronną podłogą

 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Cennik sprzedaży Audi Q3
Wyposażenie dodatkowe

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Data wydania: 12/01/2017
data cena: 12/01/2017

Opis wyposażenia
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Podnośnik samochodowy

1S1

bez dopłaty





Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach

7K1

bez dopłaty





Audi drive select

2H6

bez dopłaty
980,-







Dynamiczny układ jezdny (rezygnacja z zawieszenia sportowego S line)

PDA

bez dopłaty





Zawieszenie sportowe S line obniżone o 20 mm

UC3

2.750,-





Regulacja tłumienia amortyzatorów

1JT

4.760,-

/

/

w bagażniku

optyczna i akustyczna sygnalizacja spadku ciśnienia w kołach; informacja wyświetlana na ekranie komputera
pokładowego

Zawieszenie i hamulce
Zmiana charakteru samochodu przez m.in. zmianę sposobu wspomagania układu kierowniczego oraz
charakterystyki pedału przyspieszenia i skrzyni biegów (w modelach z S tronic). System wpływa także na
inne opcjonalne systemy; dostępne tryby: comfort, auto, dynamic i efficiency. W trybie efficiency silnik,
automatyczna skrzynia biegów, klimatyzacja oraz opcjonalny tempomat pracują w sposób zapewniający
efektywne zużycie paliwa.
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu z komputerem pokładowym
Zawartość Paczki:

dynamiczny układ amortyzatorów, zawieszenie obniżone o 20 mm względem seryjnego zawieszenia o
komfortowym dostrojeniu
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: wyposażenie standardowe w połączeniu z pakietem sportowym S line i 2.0 TDI ultra 110 kW (150
KM)
na bazie seryjnego zawieszenia z komfortowym dostrojeniem i elektroniczną regulacją dostosowaną do
zróżnicowanych sytuacji; umożliwia wybór sportowej lub komfortowej charakterystyki zawieszenia; wybór
charakterystyki przez system Audi drive select
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Data wydania: 12/01/2017
data cena: 12/01/2017

Opis wyposażenia
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 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu z Audi drive select

Komfort siedzeń
Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla foteli przednich, elektryczna

7P1

bez dopłaty
1.290,-







Fotel kierowcy z elektryczną regulacją

3PB

1.870,-





Dzielona i składana tylna kanapa

3NZ

bez dopłaty





Podłokietnik z przodu

6E3

bez dopłaty





Regulacja wysokości foteli przednich, manualna

3L3

bez dopłaty





Fotele przednie z elektryczną regulacją

3L5

bez dopłaty





Fotele przednie z elektryczną regulacją ustawień (zawierają elektryczną regulację podparcia
odcinka lędźwiowego kręgosłupa)

PV1

4.620,-





elektryczna regulacja pozioma i pionowa
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: opcja niedostępna w połączeniu ze składanym prawym przednim fotelem

z elektryczną regulacją przesuwną, wysokości siedzenia, kąta pochylenia siedziska i oparcia dla siedzenia
kierowcy; siedzenie pasażera z regulacją manualną
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu z elektryczną, 4-kierunkową regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
kręgosłupa
oparcie dzielone w stosunku 40:60 lub składane w całości
przesuwny, z regulacją kąta pochylenia, z otwieranym schowkiem i gniazdem zasilającym 12 V w konsoli
środkowej z tyłu

elektryczna regulacja wysokości i odległości, regulacja kąta nachylenia siedziska i oparcia

z elektryczną regulacją wysokości i odległości siedzenia oraz kąta pochylenia siedziska oraz oparcia
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Data wydania: 12/01/2017
data cena: 12/01/2017

Opis wyposażenia
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Fotele sportowe z przodu

3TG

bez dopłaty





Fotele sportowe z przodu

PS1

2.680,-





Mocowanie ISOFIX do fotelika dziecięcego na przednim siedzeniu pasażera z dezaktywacją
poduszki powietrznej i elektryczną blokadą otwarcia drzwi.

PID

460,-





Dzielone oparcie kanapy tylnej z wnęką do przewożenia długich przedmiotów

3NU

760,-





Ogrzewanie foteli przednich

4A3

1.650,-





Fotele sportowe z przodu

3SG

bez dopłaty





Fotele standardowe z manualną regulacją wysokości

3TB

bez dopłaty





Fotele standardowe z manualną regulacją wysokości

3SB

bez dopłaty





z wyprofilowanymi bokami zapewniającymi stabilną pozycję siedzącą przy pokonywaniu zakrętów; z
elektryczną, 4-kierunkową regulacją podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla kierowcy i pasażera, oba
przednie fotele z manualną regulacją wysokości i kąta pochylenia siedziska; z wysuwanym podparciem pod uda
z manualną regulacją wysokości i odległości siedzenia, kąta pochylenia siedziska i oparcia, wysokości
zagłówków i pasów bezpieczeństwa; wyprofilowane boki poprawiają stabilność na zakrętach; wysuwane
podparcie pod uda oraz podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa z elektryczną, 4-kierunkową regulacją

z dezaktywacją poduszki powietrznej pasażera oraz elektrycznym zabezpieczeniem tylnych drzwi przed
otwarciem przez dzieci

umożliwia przewożenie długich przedmiotów; z podłokietnikiem z tyłu, uchwytami na kubki i schowkiem
ogrzewana środkowa część siedziska i oparcia, w przypadku tapicerki skórzanej lub siedzeń sportowych
względnie sportowych S także boki siedzeńwielostopniowa, indywidualna regulacja dla fotela kierowcy i
pasażera przy użyciu przycisku na panelu obsługowym klimatyzacji
z wyprofilowanymi bokami zapewniającymi stabilną pozycję siedzącą przy pokonywaniu zakrętów; z
elektryczną, 4-kierunkową regulacją podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla kierowcy i pasażera, oba
przednie fotele z manualną regulacją wysokości i kąta pochylenia siedziska; z wysuwanym podparciem pod uda
z manualną regulacją wysokości, odległości, kąta pochylenia oparcia, wysokości pasów i zagłówków
z manualną regulacją wysokości, odległości, kąta pochylenia oparcia, wysokości pasów i zagłówków
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne

26

Poufny!

Cennik sprzedaży Audi Q3
Wyposażenie dodatkowe

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Data wydania: 12/01/2017
data cena: 12/01/2017
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Tapicerka i elementy skórzane
Tapicerka Alcantara perforowana ze szwem popielatym Jet

N7K

1.760,-





Tapicerka Alcantara/Pearlnappa

N7U

5.830,-





Tapicerka tkaninowa Energie

N5F

bez dopłaty





Tapicerka skórzana Feinnappa

N3Q

9.480,-





w kolorze czarnym, z logo S line na oparciach przednich siedzeń
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu z pakietem sportowym S line

środkowe części siedzeń i wnęki w drzwiach obszyte Alcantarą w kolorze czarnym lub szarym Fels; boki siedzeń
i środkowy podłokietnik (jeżeli zamówiono) obszyty skórą w kolorze czarnym lub szarym Fels
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu ze sportowymi siedzeniami przednimi
dla sportowych siedzeń przednich: środkowe części siedzeń z tkaniny Energie w kolorze czarnym, boki siedzeń,
zagłówki i wnęki w drzwiach obszyte czarną tkaniną uniwersalną, środkowy przedni podłokietnik (jeżeli
zamówiono) obszyty czarną tkaniną uniwersalną
dla siedzeń standardowych:
środkowe części siedzeń, boki siedzeń, środkowe części zagłówków obszyte skórą Feinnappa w kolorze
czarnym, szarym Fels, pistacjowobeżowym lub kasztanowobrązowym; wnęki w drzwiach obszyte skórą
ekologiczną w kolorze czarnym, szarym Fels, pistacjowobeżowym lub kasztanowobrązowym; środkowy
podłokietnik (jeżeli zamówiono) obszyty skórą w kolorze czarnym, szarym Fels, pistacjowobeżowym lub
kasztanowobrązowym
dla siedzeń sportowych:
środkowe części siedzeń, boki siedzeń, środkowe części zagłówków obszyte skórą Feinnappa w kolorze
czarnym lub kasztanowobrązowym; wnęki w drzwiach obszyte skórą ekologiczną w kolorze czarnym lub
kasztanowobrązowym; środkowy podłokietnik (jeżeli zamówiono) obszyty skórą w kolorze czarnym lub
kasztanowobrązowym
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu z ogrzewaniem przednich siedzeń

Tapicerka skórzna Feinnappa z czarnym szwem

N2R

5.150,-





Tapicerka tkaninowa Initial

N0L

bez dopłaty





Tapicerka częściowo skórzana dla foteli sportowych i standardowych - siedzenia z przodu oraz
skrajne siedzenia z tyłu obszyte tapicerką skórzaną, zagłówki, wnęki w drzwiach, podłokietnik
oraz siedzenie środkowe z tyłu obszyte skórą ekologiczną

N1F

4.140,-





Tapicerka skórzana Milano

N5W

8.020,-





Tapicerka tkaninowa Sprint łączona ze skórą ze szwem popielatym Jet

N7V

bez dopłaty





z logo S line na oparciu przednich siedzeń
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu z pakietem sportowym S line
Środkowe części siedzeń z tkaniny Initial, boki siedzeń, zagłówki i wnęki w drzwiach obszyte czarną tkaniną
uniwersalną, środkowy przedni podłokietnik (jeżeli zamówiono) obszyty czarną tkaniną uniwersalną

środkowe części przednich siedzeń i obu skrajnych siedzeń z tyłu, środkowe części zagłówków oraz bok
siedzenia kierowcy w obrębie drzwi obszyte skórą w kolorze czarnym, kasztanowobrązowym, szarym Fels lub
pistacjowobeżowym; boki siedzeń, wnęki w drzwiach, środkowy podłokietnik (jeżeli zamówiono) i środkowe
miejsce siedzące z tyłu obszyte skórą ekologiczną w kolorze czarnym, kasztanowobrązowym, szarym Fels lub
pistacjowobeżowym

dla przednich siedzeń standardowych:
środkowe części i boki siedzeń, środkowe części zagłówków oraz środkowy podłokietnik (jeżeli zamówiono)
obszyte czarną skórą Milano; wnęki w drzwiach ze skóry ekologicznej czarnejdla sportowych siedzeń przednich:
środkowe części i boki siedzeń, środkowe części zagłówków oraz środkowy podłokietnik (jeżeli zamówiono)
obszyte czarną skórą Milano; wnęki w drzwiach z czarnej skóry ekologicznej
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu z ogrzewaniem przednich siedzeń

 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Program sprzedaży
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Data wydania: 12/01/2017
data cena: 12/01/2017
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w kolorze czarnym, z logo S line na oparciach przednich siedzeń
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu z pakietem sportowym S line
PLA

11.740,-





Aplikacje dekoracyjne aluminium Satellit

5MF

1.100,-





Aplikacje dekoracyjne Micrometallic w kolorze srebrnym

5MA

bez dopłaty





Aplikacje dekoracyjne z czerni fortepianowej Piano Audi exclusive

5TL

1.840,-





Aplikacje dekoracyjne wnętrza - drewno orzech brąz balsamico

5MS

1.900,-





Aplikacje dekoracyjne z matowego aluminium (zawarte w pakiecie S line)

5TG

bez dopłaty





Pakiet STYLE dla siedzeń sportowych

Siedzenia sportowe obszyte skórą i Alcantarą (Alcantara w cenie pakietu)
Podsufitka w kolorze czarnym (wliczona w cenę pakietu)
Szew - czerwień Karmazyn lub biel Alabaster na bokach siedzeń, zagłówkach, kierownicy, osłonie dźwigni
zmiany biegów, centralnym podłokietniku i dywanikach
Pasy bezpieczeństwa dostosowane do barwy przeszycia

Aplikacje dekoracyjne
w tablicy rozdzielczej, drzwiach i konsoli środkowej; dodatkowo elementy w tonacji aluminium przy dyszach
wentylacji, osłonie dźwigni zmiany biegów, przełączniku świateł, gnieździe zasilającym 12 V, przełącznikach
obsługi okien i lusterek; dolna krawędź dysz wentylacji w kolorze czarnym z połyskiem
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu z elementami wnętrza w tonacji aluminium
w tablicy rozdzielczej, drzwiach i konsoli środkowej

w tablicy rozdzielczej, drzwiach i konsoli środkowej; z dodatkowymi elementami w tonacji aluminium na
tablicy rozdzielczej i w poszyciu drzwi
w tablicy rozdzielczej, drzwiach i konsoli środkowej; dodatkowo elementy w tonacji aluminium przy dyszach
wentylacji, osłonie dźwigni zmiany biegów, przełączniku świateł, gnieździe zasilającym 12 V, przełącznikach
obsługi okien i lusterek; dolna krawędź dysz wentylacji w kolorze czarnym z połyskiem
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Data wydania: 12/01/2017
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w tablicy rozdzielczej, drzwiach i konsoli środkowej, dodatkowo elementy w tonacji aluminium przy
przełączniku świateł, osłonie gniazda 12 V, przełącznikach obsługi okien i lusterek
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu z pakietem sportowym S line
5MB

Aplikacje dekoracyjne Carbon

2.670,-





Podsufitka
Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym

6NQ

1.150,-





Podsufitka pokryta tkaniną

6NJ

bez dopłaty





6Q6

630,-

/

/

Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna, sportowa, obszyta skórą

1XW

bez dopłaty
1.370,-







Kierownica 3-ramienna, sportowa, wielofunkcyjna, z funkcją zmiany przełożeń, obszyta skórą
(skrzynia automatyczna

1XX

bez dopłaty
540,1.900,-



/

/
/


w zależności od wybranej kolorystyki wnętrza w kolorze tytanowoszarym, beżowym Atlas lub czarnym

Kierownice i elementy obsługi
Gałka dźwigni skrzyni biegów Audi exclusive z aluminium dla przekładni manualnej
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko dla modeli z manualną skrzynią biegów
z pełnowymiarową poduszką powietrzną, regulacja wysokości i odległości, 14 przycisków wielofunkcyjnych
do obsługi systemu Infotainment, np. audio skip, telefon, nawigacja lub przyciski do dowolnego
zaprogramowania
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: funkcja zmiany przełożeń seryjna w przypadku automatycznej skrzyni biegów

umożliwia obsługę zamówionych systemów komunikacyjno-multimedialnych; z regulacją wysokości i
odległości oraz pełnowymiarową poduszką powietrzną; dopasowana kolorystycznie do górnej części tablicy
rozdzielczej; opcjonalnie z dźwigienkami do obsługi automatycznej skrzyni biegów
 Uwaga Tekst :
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Wskazówka:
tylko dla modeli z S tronictylko w połączeniu z komputerem pokładowymniedostępna w połączeniu z Audi
Radiow połączeniu z pakietem sportowym S line - 3-ramienna i z emblematem S line

Kierownica sportowa 3-ramienna ze spłaszczonym wieńcem, wielofunkcyjna, obszyta skórą

2PF

1.340,-





Kierownica 4-ramienna, wielofunkcyjna, obszyta skórą

2ZQ

830,-





Kierownica 4-ramienna z funkcją zmiany przełożeń, wielofunkcyjna, obszyta skórą ( skrzynia
automatyczna)

2ZS

1.370,-

/



umożliwia obsługę zamówionych systemów komunikacyjno-multimedialnych; z regulacją wysokości i
odległości oraz pełnowymiarową poduszką powietrzną; dopasowana kolorystycznie do górnej części tablicy
rozdzielczej
 Uwaga Tekst :
Wskazówka:
tylko w połączeniu z komputerem pokładowymniedostępna w połączeniu z Audi Radiow połączeniu z pakietem
sportowym S line - 3-ramienna, spłaszczona u dołu i z emblematem S line
umożliwia obsługę zamówionych systemów komunikacyjno-multimedialnych; z regulacją wysokości i
odległości oraz pełnowymiarową poduszką powietrzną; dopasowana kolorystycznie do górnej części tablicy
rozdzielczej
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu z komputerem pokładowym niedostępna w połączeniu z radiem chorusseryjna
w połączeniu z pakietem stylistycznym Audi exclusive

umożliwia obsługę zamówionych systemów komunikacyjno-multimedialnych; z regulacją wysokości i
odległości oraz pełnowymiarową poduszką powietrzną; dopasowana kolorystycznie do górnej części tablicy
rozdzielczej; z dźwigienkami do obsługi automatycznej skrzyni biegów
 Uwaga Tekst :
Wskazówka:
tylko dla modeli z S tronictylko w połączeniu z komputerem pokładowymniedostępna w połączeniu z Audi
Radio
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Kierownica 3-ramienna, sportowa, obszyta skórą

2PV

540,-





Kierownica 4-ramienna obszyta skórą

1MR

bez dopłaty





Sportowa kierownica wielofunkcyjna ze spłaszczonym wieńcem, z funkcją zmiany przełożeń,
obszyta skórą perforowaną z emblematem RS Q3 ze szwem ozdobnym w kolorze szarym

2PK

1.870,-



/

Gałka dźwigni skrzyni biegów

7F9

bez dopłaty





PNV

2.770,-





z regulacją wysokości i odległości; z pełnowymiarową poduszką powietrzną; dopasowana kolorystycznie do
górnej części tablicy rozdzielczej
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: w połączeniu z pakietem sportowym S line - 3-ramienna i z emblematem S line
z pełnowymiarową poduszką powietrzną, z regulacją wysokości i odległości; obejmuje gałkę dźwigni zmiany
biegów obszytą skórą dopasowaną kolorem do kolorystyki wnętrza

z regulacją odległości i wysokości; przyciski zmiany przełożenia w tonacji aluminium, emblemat RS Q3 i
pełnowymiarowa poduszka powietrzna; wieniec kierownicy spłaszczony u dołu, obszyty perforowaną skórą ze
szwem w kolorze szarym Fels; do obsługi zamówionych systemów informacyjnych i multimedialnych
z emblematem RS i aluminiowym pierścieniem ozdobnym; osłona dźwigni zmiany biegów ze skóry ze szwem w
kolorze szarym Fels

MMI i systemy nawigacyjne
Pakiet "Connectivity"

Audi music interface (do podłączenia Apple iPod 4. generacji i nowszych, funkcji muzycznych Apple iPhone oraz
pamięci USB i odtwarzaczy MP3), złącze Bluetooth (do podłączenia telefonów komórkowych z Bluetooth) z
Bluetooth audiostreaming, przygotowanie do instalacji nawigacji (funkcja nawigacji i mapy dostępne z oferty
Oryginalnych akcesoriów Audi), dodatkowy czytnik kart SDHC (maks. 32 GB)
Nie występuje oddzielne złącze AUX-IN.
Odpowiedzialność za wszystkie treści i funkcje wyświetlane przez Audi smartphone interface ponosi producent
smartfona.
 Uwaga Tekst :
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Wskazówka: tylko w połączeniu z MMI Radio, komputerem pokładowym i kierownicą wielofunkcyjną
Dostępne opcje:

Komputer pokładowy z 3,5 calowym wyświetlaczem

9Q7

bez dopłaty





Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem i funkcją optymalizacji zużycia paliwa

9Q8

bez dopłaty
570,-







MMI® Navigation plus

PNQ

11.610,-





Wyświetla wiele praktycznych informacji na 3,5-calowym ekranie monochromatycznym w bezpośrednim
zasięgu wzroku kierowcy. System rozpoznający zmęczenie kierowcy sygnalizuje spadek koncentracji symbolem
na ekranie komputera i sygnałem akustycznym. System działa w zakresie prędkości od około 65 do 200 km/h i
można go dezaktywować. Zintegrowany program efektywnej jazdy przekazuje zestawienie danych dotyczących
zużycia paliwa.
z kolorowym ekranem TFT o przekątnej 3,5 cala i wysokiej rozdzielczości w bezpośrednim zasięgu wzroku
kierowcy. Wyświetlane informacje: prędkość (cyfrowy prędkościomierz), godzina, stan licznika, temperatura
na zewnątrz, ostrzeżenie o niskim poziomie paliwa w zbiorniku wraz z informacją o pozostałym zasięgu,
zalecenie zmiany biegu (dla manualnej skrzyni biegów i skrzyni automatycznej w trybie manualnym),
aktualna stacja radiowa lub tytuł utworu, listy radiowe i multimedialne, menu telefonu, jeżeli należy do
wyposażenia samochodu (w połączeniu z kierownicą wielofunkcyjną), informacje z nawigacji (jeżeli należy
do wyposażenia), wskazówki z systemów wspomagających. Komputer pokładowy z pamięcią krótko- i
długotrwałą dostarcza między innymi informacji o średnim i aktualnym zużyciu paliwa, zasięgu przy aktualnym
poziomie paliwa, średniej prędkości, długości jazdy i liczbie przejechanych kilometrów. Zintegrowany program
efektywności jazdy prezentuje kierowcy zestawienie danych dotyczących zużycia paliwa, duży symbol informuje
o konieczności zmiany biegu (przy manualnej skrzyni biegów). Wyświetlane są także wskazówki pozwalające
zaoszczędzić paliwo; wraz z systemem rozpoznającym zmęczenie kierowcy
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: niedostępny w połączeniu z Audi Radio
System nawigacji (mapy wybranych krajów zapisane na wbudowanej pamięci lub na karcie SD. Szczegółowe
informacje dostępne u Partnerów Audi.)kolorowy ekran o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 7 caliprezentacja
map z topografią terenu, interesujące obiekty i modele miast w 3D, trzy alternatywne trasy do wyborupokrętło
z przyciskiem i zintegrowaną funkcją joysticka do wyszukiwania na mapieinformacja o trasie w formie split
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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screen (punkty orientacyjne, Point-of-Interest przy autostradach, TMCpro na trasie), szczegółowe mapy
skrzyżowań z zaleceniami zmiany pasa ruchudynamiczne prowadzenie do celu z TMCpro (w połączeniu z Audi
connect: informacje o korkach online; usługa Audi connect Informacja o korkach online jest dostępna dla
wielu krajów. Szczegółowych informacji udzielają Partnerzy Audi.)system obsługi głosowej z wprowadzaniem
adresu całym zdaniemdodatkowa sygnalizacja graficzna (strzałki) na ekranie komputera pokładowegoradio z
potrójnym tunerem i podwójną antenątwardy dysk z możliwością zapisania plików muzycznych (20 GB)napęd
DVD (czytający format MP3, WMA, AAC i MPEG-4), na płyty audio CD i video DVDdwa czytniki kart SDHC (maks.
32 GB)Audi music interfacezłącze Bluetooth z Bluetooth audiostreamingAudi sound systemdostęp do usług
Audi connect (wymaga zamówienia dodatkowego wyposażenia Audi connect z telefonem samochodowym)
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu z kierownicą wielofunkcyjną, komputerem pokładowym z kolorowym
wyświetlaczem i dwustronną podłogą
Dostępne opcje:
PNU

5.640,-





Głośniki z przodu i z tyłu

8RX

bez dopłaty





Złącze AUX-IN

UF2

bez dopłaty





Audi music interface

UF7

1.190,-





System nawigacji z kartą SD

obejmuje:
pakiet Connectivity (Audi music interface, złącze Bluetooth z Bluetooth audiostreaming, przygotowanie do
instalacji nawigacji i dodatkowy czytnik kart SDHC maks. 32 GB)funkcja i dane nawigacji (karta SD)prezentacja
map na kolorowym wyświetlaczu o przekątnej 6,5 cala, obsługa przez MMI Radio, kierownicę wielofunkcyjną
lub system obsługi głosowej
W przypadku Audi music interface nie występuje oddzielne złącze AUX-IN.
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu z komputerem pokładowym, kierownicą wielofunkcyjną i MMI Radio
Dostępne opcje:

Radio i TV

 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne

34

Poufny!

Cennik sprzedaży Audi Q3
Wyposażenie dodatkowe

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Data wydania: 12/01/2017
data cena: 12/01/2017

Opis wyposażenia
3

Q
t

or

3

Q

na

sp

Ce

d
Ko
Możliwość połączenia z samochodem przenośnych odtwarzaczy (informacje o kompatybilnych odtwarzaczach
dostępne u Partnerów Audi lub na stronie www.audi.com/mp3) na przykład Apple iPod/iPhone (funkcja
muzyki) oraz pamięci USB i odtwarzaczy MP3. W konsoli środkowej; obsługa przy użyciu MMI lub sportowej
kierownicy wielofunkcyjnej RS obszytej skórą; element pakietu Connectivity, pakietu nawigacyjnego i MMI
Navigation plus. Do połączenia przenośnych odtwarzaczy lub pamięci USB niezbędne są specjalne przewody
adapterowe, dostępne z oferty Oryginalnych akcesoriów Audi. Możliwość dodatkowego zamówienia przewodu
adapterowego dostosowanego do danego urządzenia końcowego. Inne przewody adapterowe dostępne z
oferty Oryginalnych akcesoriów Audi.
Zamówienie Audi music interface wyklucza złącze AUX-IN.
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: wymagany specjalny przewód adapterowy (Oryginalne akcesoria Audi)

Audi radio zawiera odtwarzacz CD i MP3 i 8 głośników z przodu i z tyłu o łącznej mocy 40
Watt (zawiera 3-calowy wyświetlacz monochromatyczny)

8UA

bez dopłaty





System nagłaśniający Audi Sound System

9VD

1.240,-





System nagłaśniający Bose Surround Sound

9VK

3.650,-





monochromatyczny wyświetlacz o przekątnej 3 cale, napęd CD (czytający format MP3) i złącze AUX-IN; pamięć
24 stacji radiowych, zakres obioru FM i AM, regulacja głośności w zależności od prędkości jazdy, 8 głośników
pasywnych z przodu i z tyłu, moc całkowita 40 W
6-kanałowy wzmacniacz, dziesięć głośników o doskonałym brzmieniu, głośnik centralny w tablicy rozdzielczej,
subwoofer we wnęce na koło zapasowe, moc całkowita 180 W
14 głośników, w tym głośnik centralny w tablicy rozdzielczej i subwoofer we wnęce na koło zapasowe
umożliwiają odtwarzanie dźwięku w jakości surround; AudioPilot do regulacji głośności w zależności od
odgłosów w tle, 10-kanałowy wzmacniacz o mocy całkowitej 465 W, mocne i precyzyjne basy, naturalne,
przestrzenne brzmienie; parametry systemu idealnie dopasowane do akustyki wnętrza samochodu Szczególnie
atrakcyjnym elementem stylistycznym jest diodowe podświetlenie przednich głośników, dzięki któremu
głośniki zdają się unosić w powietrzu. Wyposażenie samochodu w MMI Navigation plus stwarza możliwość
odbioru muzyki w systemie 5.1 Surround Sound.
 Uwaga Tekst :
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Wskazówka: tylko w połączeniu z pakietem oświetlenia wnętrza w technice LED

Cyfrowy odbiór stacji radiowych (DAB)

QV3

1.630,-





MMI Radio zawiera odtwarzacz CD i MP3 i 8 głośników z przodu i z tyłu o łącznej mocy 80
Watt (zawiera 6,5-calowy wyświetlacz kolorowy)

8AL

bez dopłaty
2.070,-







9ZW

2.430,-





dodatkowo do stacji emitowanych analogowo odbierane są także stacje cyfrowe w standardzie DAB*, wraz
z DAB+; w połączeniu z MMI Navigation lub MMI Navigation plus możliwy jest także odbiór DMB Audio oraz
wyświetlanie informacji towarzyszących programom (np. wykonawca, tytuł) lub informacji dodatkowych
w formie pokazu slajdów (np. okładka, prognoza pogody); drugi tuner DAB w sposób ciągły wyszukuje
alternatywne częstotliwości ustawionej stacji; jednocześnie aktualizowana jest lista stacji.
* Odbiór zależny od dostępności sieci cyfrowej.

obsługa MMI, oddzielny kolorowy ekran o przekątnej 6,5 cala, menu Car, napęd CD i czytnik kart SDHC (do
32 GB), możliwość odtwarzania formatów MP3, WMA i AAC, złącze AUX-IN, pamięć 50 stacji radiowych z
dynamiczną listą nadawców, zakres odbioru FM i AM, podwójna antena, regulacja głośności w zależności od
prędkości jazdy, TP-Memo podczas jazdy, 8 głośników pasywnych z przodu i z tyłu, moc całkowita 80 W

Telefon i komunikacja
Audi connect z opcją telefonu

Informacji o możliwościach dalszego przedłużenia udzielają Partnerzy Audi. W przypadku MMI Navigation
bez wyposażenia dodatkowego Audi connect: usługi Audi connect są dostępne bezpłatnie przez okres
próbny wynoszący 3 miesiące od daty odebrania samochodu. Korzystanie z usług Audi connect oraz wygodne
prowadzenie rozmów telefonicznych przez zintegrowany telefon; połączenie samochodu z Internetem
możliwe dzięki zintegrowanemu modułowi transmisji danych. Możliwość przeniesienia wpisów książki
telefonicznej i zarządzania listami połączeń. Twój model oferuje następujące usługi wspierane przez Audi
connect:
Mobilność & nawigacja
wyszukiwanie Point-of Interest (POI) z funkcją obsługi głosowejinformacje o korkach online (usługa
Audi connect - informacje o korkach online jest dostępna dla wielu krajów. Szczegółowe informacje
dostępne u Partnerów Audi.)informacje specyficzne dla danego krajuceny paliwinformacje o miejscach
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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parkingowychnawigacja z Google Earth™ i Google Street View™zapisywanie celów przez myAudi lub Google
Maps™
(Nazwa i logo Google to prawnie chronione znaki towarowe firmy Google Inc)
Komunikacja
hotspot WLAN
InfotainmentpogodaAudi music streamwiadomości ze świata online (indywidualne)informacje dla
podróżujących
Korzystanie z usług Audi connect jest możliwe tylko w połączeniu z opcjonalnym MMI Navigation plus
i Audi connect z opcją telefonu. Dodatkowo konieczna jest karta SIM z opcją transmisji danych oraz – w
przypadku telefonu samochodowego – karta SIM z opcją telefoniczną i transmisji danych względnie smartfon
z Bluetooth (Informacje o kompatybilnych telefonach komórkowych dostępne u Partnerów Audi lub na stronie
www.audi.com/bluetooth) z remote SIM Access Profile (rSAP). Czytnik karty SIM znajduje się w panelu MMI
Navigation plus. Warunkiem korzystania z usług online jest posiadanie umowy z operatorem sieci telefonii
komórkowej oraz dostępność sieci w danym regionie. W zależności od taryfy opłat za korzystanie z sieci
telefonii komórkowej, pobieranie danych z Internetu, zwłaszcza za granicą, może wiązać się z dodatkowymi
kosztami; z uwagi na dużą objętość danych zalecany jest stały abonament z opcją transmisji danych. Dostęp
i korzystanie z usług Audi connect jest zależne od kraju, w którym jest oferowane. Usługi są udostępniane
bezpłatnie przez okres 3 miesięcy od daty zakupu samochodu. Po tym okresie dostęp do usług Audi connect
będzie realizowany na podstawie wykupionej licencji przez 36 miesięcy. O rezygnacji z przedłużenia prosimy
poinformować nas pisemnie na adres:
AUDI AG Kundenbetreuung
D - 85045 Ingolstadt
E-Mail: kundenbetreuung@audi.de
Informacji o możliwościach dalszego przedłużenia udzielają Partnerzy Audi. W przypadku MMI Navigation
bez wyposażenia dodatkowego Audi connect: usługi Audi connect są dostępne bezpłatnie przez okres próbny
wynoszący 3 miesiące od daty odebrania samochodu.
Więcej informacji o Audi connect dostępnych jest na stronie www.audi.pl/connect i u Partnerów Audi,
informacje o taryfach dostępne u operatorów sieci komórkowych.
 Uwaga Tekst :
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Wskazówka: tylko w połączeniu z MMI Navigation plus

Przygotowanie do montażu telefonu z funkcją Bluetooth

9ZF

2.560,-





Złącze Bluetooth

9ZX

1.460,-





Audi active lane assist

7Y4

2.920,-





Audi side assist - asystent zmiany pasa ruchu

7Y1

2.430,-





obejmuje zestaw głośnomówiący i funkcję obsługi głosowej telefonu oraz przygotowanie do opcjonalnej
ładowarki dla danego modelu telefonu; obsługa przez MMI Navigation plus, MMI Navigation, radio concert,
radio symphony, kierownicę wielofunkcyjną obszytą skórą oraz - jeżeli należy do wyposażenia - funkcję obsługi
głosowej
Informacje o kompatybilnych telefonach komórkowych dostępne u Partnerów Audi lub na stronie
www.audi.de/bluetooth
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu z radiem concert, symphony lub systemem nawigacji
złącze pozwala podłączyć telefony z Bluetooth; możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych z
wykorzystaniem wbudowanego mikrofonu Informacje o kompatybilnych modelach telefonów dostępne u
Partnerów Audi lub na www.audi.de/bluetooth.

Systemy wspierające kierowcę
ułatwia utrzymanie toru jazdy poprzez delikatne ingerencje w układ kierowniczy. System aktywuje się, gdy
pojazd zbliża się do rozpoznanych przez system linii na jezdni, a kierowca nie włączył kierunkowskazu. System
jest aktywny przy prędkości powyżej ok. 65 km/h. Możliwość ustawienia wibracji kierownicy. W połączeniu
z MMI Navigation plus system obejmuje funkcję rozpoznawania znaków drogowych w oparciu o kamerę. Z
asystentem świateł drogowych; aktywacja przyciskiem na dźwigni kierunkowskazu
Prosimy pamiętać, że systemy pracują tylko w granicach swoich możliwości i wspierają kierowcę, jednak
kierowca nadal pozostaje odpowiedzialny za swoje reakcje za kierownicą.
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu z czujnikiem zmierzchowym świateł/czujnikiem deszczu i asystentem świateł
drogowych
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Asystent zmiany pasa ruchu: w granicach swoich możliwości system wspiera kierowcę przy zmianie pasa
ruchu (zakres działania od ok. 15 do maksymalnie 250 km/h). Audi side assist przy użyciu dwóch czujników
radarowych mierzy odległość i różnicę prędkości zbliżającego się do tyłu, zarejestrowanego przez system
pojazdu. Jeżeli różnica prędkości i odległość zostanie oceniona przez system jako niebezpieczna dla zmiany
pasa ruchu, w lusterku zewnętrznym z odpowiedniej strony zapali się dioda. Jednorazowa aktywacja w menu
MMI Car. W połączeniu z opcjonalnym Audi pre sense basic system obejmuje także dodatkowo Audi pre
sense rear: dodatkowe czujniki radarowe rozpoznają w granicach swoich możliwości ryzyko uderzenia od tyłu.
Prewencyjnie napinane są przednie pasy bezpieczeństwa oraz zamykane okna i rozsuwany dach (o ile należy do
wyposażenia samochodu). Włączają się światła awaryjne i migają ze zwiększoną częstotliwością, aby ostrzec
innych uczestników ruchu.
Prosimy pamiętać, że systemy działają tylko w ramach swoich możliwości. Wspierają kierowcę podczas
jazdy, lecz odpowiedzialność za bezpieczeństwo i obowiązek zachowania ostrożności spoczywa wyłącznie na
kierowcy.
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu z
czujnikiem zmierzchowym świateł/czujnikiem zmierzchu lub asystentem świateł drogowych systemami
radiowymi concert, symphony lub systemem nawigacji
7Y5

Audi side assist i Audi lane assist

Audi side assist: asystent zmiany pasa ruchu, w granicach możliwości systemu i przy prędkości powyżej 30
km/h monitoruje przy użyciu czujników radarowych obszar z lewej i prawej strony oraz za samochodem i
informuje lub ostrzega kierowcę diodą w lusterku zewnętrznym, jeżeli zarejestruje w tym obszarze inny pojazd
stwarzający zagrożenie przy zmianie pasa ruchu
Audi active lane assist: Asystent utrzymania pasa ruchu; w granicach możliwości systemu pomaga kierowcy
utrzymać pas ruchu (zakres działania 65-250 km/h). Jeżeli system jest włączony i gotowy do pracy, a kierowca
nie włączy kierunkowskazu, Audi active lane assist pomaga utrzymać pas ruchu delikatnymi ingerencjami
w układ kierowniczy. Kierowca może wybrać, czy system ma korygować tor ruchu w sposób ciągły, czy
zadziałać dopiero tuż przed przekroczeniem linii wyznaczającej pas ruchu (możliwość wyboru wczesnej/późnej
ingerencji); dodatkowo możliwość ustawienia wibracji kierownicy; obejmuje asystenta świateł drogowych,
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne

39

Poufny!

5.350,-





Cennik sprzedaży Audi Q3
Wyposażenie dodatkowe

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Data wydania: 12/01/2017
data cena: 12/01/2017

Opis wyposażenia
3

Q
t

or

3

Q

na

sp

Ce

d
Ko
który w granicach możliwości systemu rozpoznaje światła innych uczestników ruchu oraz oświetlenie
miejscowości. W zależności od sytuacji światła drogowe zostają automatycznie włączone lub wyłączone.
W połączeniu z MMI Navigation plus z MMI touch dostępny jest system rozpoznawania znaków drogowych
w oparciu o dane z kamery: system rozpoznaje i wyświetla znaki drogowe, np. zakazu wyprzedzania lub
ograniczenia prędkości jazdy, w tym ograniczenia czasowe (np. na autostradzie). W granicach swoich
możliwości system uwzględnia warunki pogodowe, np. opady deszczu, mgłę oraz czasowe ograniczenia
prędkości, a także tryb jazdy z przyczepą. System w granicach swoich możliwości rozpoznaje tylko
znormalizowane znaki znajdujące się w zakresie widoczności kamery. Przy wsparciu danych nawigacyjnych
Audi connect, na wyświetlaczu wielofunkcyjnym wyświetlane są także znaki drogowe nierozpoznane przez
system. Sposób wyświetlania rozpoznanych znaków drogowych można skonfigurować przy użyciu kierownicy
wielofunkcyjnej. Na wyświetlaczu mogą być wyświetlane jednocześnie maksymalnie trzy znaki drogowe
względnie aktualny w danym momencie znak drogowy jako dodatkowa sygnalizacja wraz ze wskazaniami
innych systemów (np. cyfrowego prędkościomierza).
System ma wyłącznie charakter informacyjny, w przypadku przekroczenia prędkości nie następuje żadna
ingerencja ani ostrzeżenie. Więcej informacji o systemie rozpoznawania znaków drogowych dostępnych jest na
stroniewww.audi.de/verkehrszeichenerkennung-a3
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu z MMI Radio lub MMI Navigation plus oraz Audi active lane assist,
automatycznie przyciemnianym lusterkiem wstecznym i asystentem świateł drogowych

Asystent podjazdu z funkcją Auto Hold

UH2

bez dopłaty
390,-







Tempomat

8T2

1.460,-





po zatrzymaniu na wzniesieniach o kącie nachylenia dopuszczalnym na drogach publicznych, system przez
nieograniczony czas zapobiega staczaniu się pojazdu i umożliwia wygodne ruszanie. Aktywowany przyciskiem.
Prosimy pamiętać, że systemy działają tylko w ramach swoich możliwości. Wspierają kierowcę podczas
jazdy, lecz odpowiedzialność za bezpieczeństwo i obowiązek zachowania ostrożności spoczywa wyłącznie na
kierowcy.
urządzenie utrzymujące stałą prędkość, obsługiwane z kierownicy za pomocą oddzielnej dźwigienki, działa od
prędkości ok. 30 km/h; wskaźnik zadanej prędkości na ekranie komputera pokładowego
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Prosimy pamiętać, że systemy pracują tylko w granicach swoich możliwości i wspierają kierowcę, jednak
kierowca nadal pozostaje odpowiedzialny za swoje reakcje za kierownicą.

Elektromechaniczny hamulec postojowy

UH1

bez dopłaty

/

/

Asystent zjazdu

UG5

490,-





Asystent podjazdu

UG1

bez dopłaty





Czujnik zmierzchowy świateł i czujnik deszczu- zawiera szyba przednią termoizolacyjną z
przyciemnionym pasem

PU8

780,-





Asystent parkowania

7X5

4.330,-





pełni rolę hamulca postojowego; automatycznie zwalniany po naciśnięciu na pedał przyspieszenia; funkcja
hamowania awaryjnego na wszystkie cztery koła podczas jazdy
utrzymuje ustawioną prędkość przy zjeżdżaniu ze wzniesienia; aktywacja przyciskiem
Prosimy pamiętać, że systemy pracują tylko w granicach swoich możliwości i wspierają kierowcę, jednak
kierowca nadal pozostaje odpowiedzialny za swoje reakcje za kierownicą.
Po dłuższym naciśnięciu pedału hamulca i po jego zwolnieniu ciśnienie wytworzone w hamulcach utrzymuje się
jeszcze przez pewien czas. Automatyczna ingerencja w układ hamulcowy ułatwia ruszanie na prawie każdym
wzniesieniu.
Prosimy pamiętać, że systemy pracują tylko w granicach swoich możliwości i wspierają kierowcę, jednak
kierowca nadal pozostaje odpowiedzialny za swoje reakcje za kierownicą.

steruje aktywacją świateł i automatyczną funkcją wycieraczek a także funkcją Coming Home/Leaving Home:
opóźnione automatyczne wyłączanie/włączanie głównych reflektorów, świateł tylnych i oświetlenia tablicy
rejestracyjnej; szyba przednia z izolacją akustyczną i przyciemnionym pasem przy górnej krawędzi
Dostępne opcje:
czujniki ultradźwiękowe wyszukują odpowiednie miejsce parkingowe wzdłuż jezdni; przy parkowaniu
prostopadłym system wylicza optymalną drogę parkowania, w przypadku parkowania równoległego do
drogi - optymalną drogę parkowania oraz wyjazdu z miejsca parkingowego i przejmuje na siebie manewry
kierownicą. Asystent ułatwia też parkowanie w ciasnych miejscach parkingowych i na zakrętach; możliwość
parkowania wieloetapowego. Kierowca musi jedynie obsługiwać pedał hamulca i przyspieszenia. Jeżeli
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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asystent parkowania nie został włączony, czujniki otoczenia ostrzegają akustycznie i optycznie przed
przeszkodami z boku samochodu i w połączeniu z MMI Navigation plus ułatwiają parkowanie oraz wyjazd z
miejsca parkingowego, wyświetlając informacje o prawidłowym kącie skrętu kół.
Wskazówka:systemy pracują tylko w granicach swoich możliwości i wspierają kierowcę, lecz odpowiedzialność
za bezpieczeństwo i obowiązek zachowania ostrożności spoczywa wyłącznie na kierowcy.
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu z systemem radiowym Audi Radio lub wyższym komputerem pokładowym

Audi parking system plus - przód i tył z asystentem parkowania i kamerą cofania

8A3

6.320,-





Audi parking system plus - przód i tył z wizualizacją na ekranie MMI®

7X4

3.790,-





Audi parking system plus z kamerą cofania

7X8

5.780,-





obejmuje Audi parking system plus z kamerą cofania i asystentem parkowania
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu z systemem radiowym Audi Radio lub wyższym komputerem pokładowym
ułatwia parkowanie pojazdu przodem i tyłem przy wykorzystaniu sygnalizacji dźwiękowej oraz graficznej
prezentacji odległości od przeszkody na ekranie MMI; pomiar przy użyciu czujników ultradźwiękowych
wbudowanych w zderzaki; aktywacja przez włączenie biegu wstecznego lub przyciskiem na konsoli środkowej
Prosimy pamiętać, że systemy pracują tylko w granicach swoich możliwości i wspierają kierowcę, jednak
kierowca nadal pozostaje odpowiedzialny za swoje reakcje za kierownicą.
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: opcja niedostępna w połączeniu z Audi Radio
ułatwia parkowanie pojazdu przodem i tyłem przy wykorzystaniu sygnalizacji dźwiękowej i optycznej; system
wyświetla na ekranie MMI szczegółowy obraz przestrzeni za pojazdem, pokazując w sposób dynamiczny
precyzyjnie obliczony, zależny od kąta skrętu tor optymalnego parkowania; pomaga określić moment zwrotu
kierownicy przy parkowaniu równoległym; kamera zintegrowana z uchwytem pokrywy bagażnika; aktywacja
przez włączenie biegu wstecznego lub przyciskiem na konsoli
Prosimy pamiętać, że systemy pracują tylko w granicach swoich możliwości i wspierają kierowcę, jednak
kierowca nadal pozostaje odpowiedzialny za swoje reakcje za kierownicą.
 Uwaga Tekst :
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Wskazówka: opcja niedostępna w połączeniu z Audi Radio

Audi parking system - tył

7X1

2.190,-





System rozpoznawania i wyświetlania na ekranie komputera pokładowego znaków
ograniczających prędkość

QR9

bez dopłaty





8Q3

bez dopłaty





w granicach możliwości system ułatwia parkowanie tyłem, sygnalizując akustycznie odległość do przeszkody
znajdującej się za samochodem; pomiar odległości przy użyciu czujników ultradźwiękowych wbudowanych w
tylny zderzak

współpracujący z kamerą system rozpoznający znaki zakazu wyprzedzania i ograniczenia prędkości wraz
z ograniczeniami czasowymi (np. na autostradach): w granicach swoich możliwości system rozpoznaje
początek i koniec autostrad, dróg szybkiego ruchu, miejscowości i stref uspokojonego ruchu i wyświetla
obowiązujące ograniczenie prędkości. Dodatkowo uwzględniane są warunki pogodowe (mokra nawierzchnia,
mgła), holowanie przyczepy (w przypadku fabrycznego haka holowniczego) oraz ograniczenia prędkości
zależne od pory dnia. Jeżeli znak drogowy znajduje się poza obszarem widoczności kamery, informacja o nim
przekazywana będzie z danych nawigacyjnych MMI Navigation. Znaki są wyświetlane na ekranie komputera
pokładowego lub na wirtualnym kokpicie Audi, a formę wyświetlania można ustawić przy użyciu kierownicy
wielofunkcyjnej. Możliwe jest wyświetlanie tylko ekranu systemu rozpoznawania znaków z trzema znakami
drogowymi jednocześnie lub jednego, aktualnie obowiązującego znaku dodatkowo do wskazań innych
systemów (np. cyfrowego prędkościomierza).
System ma charakter czysto informacyjny. W MMI® istnieje dodatkowo możliwość wyboru sposobu
ostrzeżenia przy przekroczeniu ograniczenia prędkości.
Prosimy pamiętać, że systemy działają tylko w ramach swoich możliwości. Wspierają kierowcę podczas
jazdy, lecz odpowiedzialność za bezpieczeństwo i obowiązek zachowania ostrożności spoczywa wyłącznie na
kierowcy.
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu z systemem nawigacji MMI

Oświetlenie
Automatyczna regulacja zasięgu reflektorów
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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dynamiczna (regulacja podczas jazdy)

Układ zmywania reflektorów

8X1

1.290,-





Asystent świateł drogowych z czujnikiem zmierzchowyn świateł i czujnikiem deszczu

8N7

660,-





Standardowe oświetlenie wnętrza

QQ0

bez dopłaty





Reflektory przednie w technice LED

PX2

4.010,-





Pakiet dodatkowe oświetlenie wnętrza w technice LED

QQ1

1.170,-





wykorzystuje płyn pod ciśnieniem, lepsze oświetlenie drogi dzięki mniejszemu rozproszeniu strumienia światła
poprawia widoczność i komfort prowadzenia samochodu. W zależności od sytuacji na drodze system
samoczynnie aktywuje lub wyłącza światła drogowe. W granicach możliwości systemu automatycznie
rozpoznaje światła reflektorów pojazdów nadjeżdżających z naprzeciwka, światła tylne innych uczestników
ruchu i oświetlenie uliczne.
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu z automatycznie przyciemnianym lusterkiem wewnętrznym
z przodu i z tyłu; z opóźnionym wyłączaniem i włącznikami we wszystkich drzwiach; oświetlenie bagażnika i
podręcznego schowka
technika LED oświetlająca drogę światłem zbliżonym do dziennego i poprawiająca bezpieczeństwo oraz
komfort; obejmuje światła mijania, drogowe, dzienne, kierunkowskazy, statyczny reflektor skrętu, światła
na złe warunki pogodowe poprawiające widoczność (mgła, deszcz, śnieg) oraz światła autostradowe z
automatycznie zwiększającym się zasięgiem (od prędkości 110 km/h); nowa, specjalna grafika świateł z
homogenicznym pasem świateł dziennych i zintegrowanymi diodowymi, dynamicznymi kierunkowskazami;
układ zmywania reflektorów; technika LED charakteryzuje się niskim zużyciem energii i długą żywotnością
Dostępne opcje:
niepowodujące oślepiania oświetlenie wnętrza w energooszczędnej technice LED, obejmujące:
lampki we wnętrzu z przodu i z tyłu oraz lampki do czytaniapodświetlane lusterka do makijażu dla kierowcy i
pasażera
podświetlane uchwyty na napoje
oświetlony schowek w konsoli środkowej
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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lampki w drzwiach oświetlające podłoże po otwarciu drzwi, oświetlenie w przestrzeni wokół nóg oraz
podświetlane klamki
diody na konsoli środkowej i w poszyciu drzwi
podświetlone regulatory dysz wentylacji
aktywne światła w drzwiach widoczne po otwarciu drzwi (żarówki)

Reflektory tylne w technice LED

8SK

1.460,-





Światła tylne halogenowe

8SA

bez dopłaty





Światła do jazdy dziennej

8K4

bez dopłaty





System zmywania przedniej szyby

8N1

bez dopłaty





3FU

6.130,-





światła pozycyjne, światła hamowania, kierunkowskazy i oświetlenie tablicy rejestracyjnej w technice LED;
białe światła cofania, dwa światła przeciwmgielne; trzecie światło stopu umieszczone na tylnej szybie
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu z reflektorami ksenonowymi plus
światła cofania i tylne światła przeciwmgielne; trzecie światło stopu w tylnej szybie; diodowe oświetlenie
tylnej tablicy rejestracyjnej

możliwość ustawienia czterech stopni częstotliwości, praca impulsowa, automatyczne przecieranie szyby po
użyciu spryskiwacza, silnik rewersyjny i pozycja parkowania przedłużająca żywotność piór wycieraczek; przy
włączonych wycieraczkach przedniej szyby i po włączeniu biegu wstecznego, wycieraczka przeciera tylną szybę
przez cały czas cofania

Systemy dachowe
Dach szklany panoramiczny

dwuczęściowy, elektryczne uchylanie i otwieranie przedniego elementu szklanego, przyciemnione szkło;
elektrycznie rozsuwana/zasuwana roleta przeciwsłoneczna dla pasażerów siedzących z przodu i z tyłu,
komfortowe zamykanie z zewnątrz pilotem; zapewnia przyjemne światło we wnętrzu i dobrą wentylację
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu z pakietem oświetlenia wnętrza w technice LED
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Relingi dachowe w kolorze srebrnym

3S1

bez dopłaty
420,-







Relingi dachowe w kolorze czarnym

3S2

bez dopłaty





Klimatyzacja automatyczna

9AK

2.870,-





Klimatyzacja manualna

KH6

bez dopłaty





Wyłożenie podłogi bagażnika

6SS

bez dopłaty





Pakiet Schowek 2(bagażnik)

QE4

390,-





Dodatkowa podłoga bagażnika

3GD

bez dopłaty





jednoczęściowe, stabilne i o aerodynamicznym kształcie
jednoczęściowe, stabilne i o aerodynamicznym kształcie

Klimatyzacja
regulacja zależna od nasłonecznieniaelektroniczna regulacja temperatury, ilości i rozdziału powietrzaczujnik
zmierzchowy świateł/czujnik deszczu/czujnik wilgotnościfiltr pyłków i cząstek stałychautomatyczne
przełączanie na obieg zamknięty w oparciu o dane z czujnika jakości powietrzawentylowany schowek
podręcznyoddzielna regulacja temperatury dla prawej i lewej stronydysze wentylacji w konsoli środkowej
z tyłuoddzielny przycisk do szybkiego odmrażania szyby przedniej i szyb bocznychfunkcja rozpoznawania
kluczyka
chłodzi lub ogrzewa wnętrze; cztery dysze wentylacji w tablicy rozdzielczej, dysze wentylacji w obszarze nóg
z przodu i z tyłu; manualne przełączanie na obieg zamknięty, filtr cząstek stałych, czterostopniowa regulacja
dmuchawy i manualna regulacja rozdziału powietrza

Systemy zabezpieczania bagażu i schowki

siatka mocowana do zaczepów w podłodze bagażnika, siatka boczna, gniazdo zasilające 12 V i dodatkowa
lampka z lewej strony
jedna strona z wysokogatunkowej tkaniny Dilour, druga wodoodporna i wytrzymała; pod podłogą dodatkowe
schowki
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Wykładzina bagażnika (tkaninowo-gumowa), składana

6SJ

350,-





Pakiet Schowek 1

QE1

490,-





Pakiet Schowek 3

QE5

880,-





Autoalarm fabryczny(z funkcją Safe lock)

PG2

2.090,-





Centralny zamek sterowany falami radiowymi

4I2

bez dopłaty





Kluczyk komfortowy - Advanced key (bez funkcji Safe lock)

4I3

1.990,-





do bagażnika, z jednej strony welurowa, z drugiej gumowana, rozkładana na całą powierzchnię bagażnika,
także przy złożonym oparciu tylnych siedzeń; z dodatkową osłoną tylnego zderzaka
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu z dwustronną podłogą
kieszenie z siatki na tylnej stronie oparć przednich siedzeńschowki pod przednimi siedzeniamizamykany
schowek podręczny
Pakiet schowków: umożliwia wygodny transport przedmiotów; obejmujekieszenie z siatki na tylnej stronie
oparć przednich siedzeńschowki pod przednimi siedzeniamizamykany schowek podręczny
Pakiet wyposażenia bagażnika: siatka w bagażniku mocowana do zaczepów w podłodze, boczna siatka,
gniazdo 12 V i dodatkowa lampka z lewej strony bagażnika

Systemy zamykania
kontrola drzwi, pokrywy komory silnika i bagażnika oraz wnętrza (możliwość wyłączenia kontroli wnętrza),
zabezpieczenie przed odholowaniem dzięki czujnikowi przechyłu, niezależne źródło zasilania sygnału
dźwiękowego, zabezpieczenie Safe Lock uniemożliwiające otwarcie drzwi od środka po zamknięciu samochodu
pilotem.
Wskazówka: zabezpieczenie Safe Lock z kodem specyficznym dla danego kraju
odblokowuje i blokuje drzwi, pokrywę bagażnika i wlewu paliwa; zawiera funkcję komfortowego zamykania/
otwierania szyb bocznych
System dostępu i uruchamiania samochodu, wystarczy mieć kluczyk przy sobie; uruchamianie i wyłączenie
silnika przyciskiem Engine Start-Stop na tablicy rozdzielczej; zamykanie i otwieranie samochodu z zewnątrz
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Opis wyposażenia
3
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3
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czujnikami w klamkach przednich drzwi. Możliwe jest także otwarcie tylko pokrywy bagażnika, bez otwierania
drzwi; komfortowe zamykanie i otwieranie składanego dachu pilotem kluczyka samochodowego z odległości
maksymalnie ok. 4 metrów od samochodu

Autoalarm fabryczny w połączeniu z kluczykiem komfortowym Advanced key (z funkcją Safe
lock)

PG3

3.980,-





Immobiliser elektroniczny

7AA

bez dopłaty





Elektryczne wspomaganie otwarcia i zamknięcia bagażnika

4E7

2.380,-





Przygotowanie do podłączenia urządzeń monitorujących skradziony pojazd

7G9

520,-





Odblokowanie pokrywy bagażnika z zewnątrz

4E0

bez dopłaty





Kluczyk komfortowy:system dostępu i uruchamiania samochodu, wystarczy mieć kluczyk przy sobie;
uruchamianie i wyłączenie silnika przyciskiem Engine Start-Stop na konsoli środkowej; zamykanie i otwieranie
samochodu z zewnątrz czujnikami w klamkach przednich drzwi. Możliwe jest także otwarcie pokrywy
bagażnika bez otwierania drzwi.
Autoalarm:obejmuje ultradźwiękową kontrolę wnętrza (możliwość dezaktywacji), drzwi, bagażnika i komory
silnika; niezależne zasilanie źródła sygnału alarmu; zabezpieczenie przed odholowaniem dzięki czujnikom
przechyłu; z funkcją Safe Lock uniemożliwiającą otwarcie drzwi od wewnątrz po ich zamknięciu pilotem

Otwieranie przyciskiem w kluczyku lub w drzwiach kierowcy względnie w uchwycie bagażnika; zamykanie
przyciskiem wewnątrz pokrywy bagażnika, przyciskiem w drzwiach kierowcy lub kluczykiem komfortowym
(długie wciśnięcie przycisku). W przypadku kluczyka komfortowego, wciśnięcie dodatkowego przycisku na
wewnętrznej stronie pokrywy bagażnika umożliwia jednoczesne zamknięcie bagażnika i wszystkich drzwi.
Obejmuje wspomaganie zamykania i możliwość zaprogramowania kąta otwarcia pokrywy bagażnika
umożliwia podłączenie systemu Audi Tracking Assistant, który pozwala na wykrycie i śledzenie skradzionego
pojazdu (z oferty Oryginalnych akcesoriów Audi)
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu z autoalarmem

 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne

48

Poufny!

Cennik sprzedaży Audi Q3
Wyposażenie dodatkowe

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Data wydania: 12/01/2017
data cena: 12/01/2017

Opis wyposażenia
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Lusterka
Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym z połyskiem

6FJ

520,-





Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia

6FA

bez dopłaty





Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera convex

5RU

bez dopłaty





Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera, asferyczne

6TS

bez dopłaty





Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, ze zintegrowanymi
kierunkowskazami LED

6XD

bez dopłaty





Lusterka zewnętrzne, elektrycznie składane, ogrzewane, z automatyczną funkcją
przeciwoślepieniową po stronie kierowcy

6XK

1.260,-





Lusterka zewnętrzne, elektrycznie składane i ogrzewane

6XE

980,-





Lusterko wewnętrzne

4L2

bez dopłaty





Lusterko wewnętrzne z automatyczną funkcją przeciwoślepieniową

4L6

1.370,-





ze zintegrowanymi, diodowymi kierunkowskazami, obudowa w kolorze nadwozia, wkład obu lusterek
asferyczny; obejmuje ogrzewane dysze spryskiwaczy szyb

ze zintegrowanymi, diodowymi kierunkowskazami, elektrycznie regulowane, obudowy w kolorze nadwozia,
oba wkłady lusterek asferyczne, obejmuje ogrzewane dysze spryskiwaczy szyb; prawe lusterko zmienia swoją
pozycję przy cofaniu, umożliwiając obserwację krawędzi jezdni.
 Uwaga Tekst :
Wskazówka: tylko w połączeniu z automatycznie przyciemnianym lusterkiem wewnętrznym, z czujnikiem
zmierzchowym świateł/czujnikiem deszczu
ze zintegrowanymi, diodowymi kierunkowskazami, elektrycznie regulowane, obudowy w kolorze nadwozia,
oba wkłady lusterek asferyczne, obejmuje ogrzewane dysze spryskiwaczy szyb; prawe lusterko zmienia swoją
pozycję przy cofaniu, umożliwiając obserwację krawędzi jezdni.
manualnie przyciemniane, w kolorze podsufitki

 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Opis wyposażenia
3
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t
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3
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na
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d
Ko
fotokomórka rozpoznaje zbyt jasne światła pojazdów nadjeżdżających od tyłu i lusterko zostaje automatycznie
przyciemnione

Lusterko po stronie kierowcy, asferyczne

5SL

bez dopłaty





Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy, convex

5SJ

bez dopłaty





Isofix - mocowanie fotelika dziecięcego z tyłu na skrajnych siedzeniach

3B3

bez dopłaty





Poduszki powietrzne boczne z tyłu

4X4

1.710,-





Poduszki powietrzne boczne z przodu oraz kurtyny chroniące głowy

4X3

bez dopłaty





System Start-Stop

7L6

bez dopłaty





Szyba przednia termoizolacyjna z przyciemnianym pasem

4GH

520,-





Szyby z dodatkową powłoką zaciemniającą (szyby boczne i tylne)

4KF

1.950,-





Szyba przednia termoizolacyjna

4GF

bez dopłaty





Technika i bezpieczeństwo
mocowanie zgodne z obowiązującymi normami ISO; dodatkowe punkty mocujące (top tether). Informacje o
fotelikach zalecanych przez producenta u Partnerów Audi.
jako uzupełnienie bocznych poduszek powietrznych z przodu i systemu kurtyn powietrznych
boczne poduszki w oparciach przednich siedzeń; z dodatkowym systemem kurtyn powietrznych, działających
na całej długości szyb bocznych i chroniących siedzących z przodu i z tyłu pasażerów przed skutkami uderzenia
bocznego

Szyby
szkło z podwyższoną izolacyjnością termiczną i akustyczną; z przyciemnianym pasem
Tylna szyba oraz szyby w tylnych drzwiach i tylne szyby boczne przyciemniane.
Zdjęcie przedstawia podstawową wersję wyposażenia; w wersji design i sport reling dachowy z anodowanego
aluminium.

 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Opis wyposażenia
3
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3
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d
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w odcieniu zielonym, tylna szyba ogrzewana, z wyłącznikiem czasowym

Przedlużenie gwarancji Audi
Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km

EA6

1.240,-





Audi Extensive - Pakiet naprawczy 5 lat / 150 000 km

EA9

2.880,-





Dodatkowa osłona silnika

1SB

790,-





Dodatkowa osłona silnika i skrzyni biegów

1SH

790,-





Dodatkowa osłona silnika

1SJ

250,-





Brak oznaczenia typu silnika

2Z7

bez dopłaty





Oznaczenia modelu

2Z1

bez dopłaty





Przygotowanie do montażu haka holowniczego

1D8

780,-





Spoiler dachowy

5J1

bez dopłaty





Hak holowniczy z manualną regulacją

1D4

4.230,-





Rozszerzona gwarancja Audi przedłuża dwuletnią gwarancję producenta o dwa lata przy maksymalnym
przebiegu 120.000 km.
Rozszerzona gwarancja Audi przedłuża dwuletnią gwarancję producenta o trzy lata przy maksymalnym
przebiegu 150.000 km.

Dodatkowe wyposażenie zewnętrzne

logo Q3 oraz TDI lub TFSI na pokrywie bagażnika, na życzenie bez oznaczeń
obejmuje przygotowanie okablowania i odpowiednio dostosowane chłodzenie silnika

głowica kulowa z drążkiem z kutej stali obsługiwana mechanicznie; obsługa za pomocą dźwigienki w
bagażniku; kontrola prawidłowego zaczepu poprzez diodę w bagażniku i wskaźnik w tablicy przyrządów. 13biegunowe gniazdo można schować za zderzakiem; gniazdo umożliwia zasilanie urządzeń elektrycznych w
przyczepie podczas jazdy. System stabilizacji przyczepy zintegrowany z systemem ESC
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Opis wyposażenia
3

Q
t

or

3

Q

na

sp

Ce

d
Ko
2Z0

bez dopłaty





Pakiet optyczny wnętrza w tonacji aluminium

GS1

bez dopłaty
350,-







Pakiet dla palących

9JC

150,-





Listwy progowe w drzwiach

7M0

bez dopłaty





Logo S line na listwach progowych drzwi z powłoką ochronną górnej krawędzi zderzaka ze
stali szlachetnej

PGL

460,-





Apteczka i trójkąt ostrzegawczy

1T3

bez dopłaty





Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu

0TD

bez dopłaty





Pakiet dla niepalących

9JA

bez dopłaty





Brak oznaczenia modelu i typu silnika

Dodatkowe wyposażenie wnętrza
elementy w tonacji aluminium przy wyłączniku świateł, przyciskach regulacji lusterek, przyciskach otwierania/
zamykania szyb, dyszach wentylacji, gniazdku 12 V oraz osłonie dźwigni zmiany biegów; dolna krawędź dysz
wentylacji w kolorze czarnym z połyskiem
chromowana pokrywa z pierścieniami Audi, wyjmowana, zapalniczka w konsoli środkowej

listwy progowe w drzwiach z elementami z aluminium i listwa ochronna ze stali nierdzewnej na krawędzi
bagażnika
trójkąt ostrzegawczy w bagażnikuapteczka w bagażnikukamizelki odblaskowe w schowkach w drzwiach
welurowe, dopasowane do koloru wykładziny

 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Lakiery

Data wydania: 12/01/2017

spryskiwacza, silnik rewersyjny i pozycja parkowania przedłużająca żywotność
piór wycieraczek; przy włączonych wycieraczkach przedniej szyby i po włączeniu
biegu wstecznego, wycieraczka przeciera tylną szybę
przez cały czas cofania

solidna wykończenia

Koła i opony
Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą demontaż obręczy tylko za
pomocą odpowiedniego klucza, dostarczanego w komplecie ze śrubami

Obręcze ze stopu metali lekkich, 7J X 17, 5 - ramienne z oponami
235/55 R17

Reflektory ksenonowe Reflektory jarzeniowe świateł mijania i drogowych o
długiej żywotności, umożliwiające intensywne, równomierne oświetlenie drogi.
Automatyczna, dynamiczna regulacja zasięgu świateł ogranicza oślepianie
kierowców pojazdów nadjeżdżających z przeciwka. Ze zintegrowanymi,
diodowymi światłami dziennymi i światłami na złe warunki atmosferyczne.

Lusterka

Obręcze kół ze stopu metali lekkich, 6,5Jx16", 7 - ramienne z
oponami 215/65 R16
Koło zapasowe dojazdowe dopuszczalna prędkość maksymalna 80 km/h
Podnośnik samochodowy w bagażniku

Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, ze
zintegrowanymi kierunkowskazami LED ze zintegrowanymi, diodowymi
kierunkowskazami, obudowa w kolorze nadwozia, wkład obu lusterek
asferyczny; obejmuje ogrzewane dysze spryskiwaczy szyb

Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach optyczna i akustyczna
sygnalizacja spadku ciśnienia w kołach; informacja wyświetlana na ekranie
komputera pokładowego

Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane, w kolorze podsufitki

Oświetlenie

Systemy zamykania

Automatyczna regulacja zasięgu reflektorów dynamiczna (regulacja

Centralny zamek sterowany falami radiowymi odblokowuje i blokuje

podczas jazdy)

drzwi, pokrywę bagażnika i wlewu paliwa; zawiera funkcję komfortowego
zamykania/otwierania szyb bocznych

Standardowe oświetlenie wnętrza z przodu i z tyłu; z opóźnionym
wyłączaniem i włącznikami we wszystkich drzwiach; oświetlenie bagażnika i
podręcznego schowka

Immobiliser elektroniczny
Odblokowanie pokrywy bagażnika z zewnątrz

Światła przeciwmgielne z tyłu
Światła tylne halogenowe światła cofania i tylne światła przeciwmgielne;
trzecie światło stopu w tylnej szybie; diodowe oświetlenie tylnej tablicy
rejestracyjnej

Szyby
Szyba przednia termoizolacyjna w odcieniu zielonym, tylna szyba
ogrzewana, z wyłącznikiem czasowym

Światła do jazdy dziennej
System zmywania przedniej szyby możliwość ustawienia czterech stopni
częstotliwości, praca impulsowa, automatyczne przecieranie szyby po użyciu
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Dodatkowe wyposażenie wnętrza

Komfort siedzeń

Wzmocnione zderzaki

Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla foteli
przednich, elektryczna elektryczna regulacja pozioma i pionowa

Podwójne końcówki układu wydechowego po lewej stronie z
chromowanymi końcówkami chromowana, owalna końcówka z lewej

Dzielona i składana tylna kanapa oparcie dzielone w stosunku 40:60 lub

strony

składane w całości

Pełna powłoka lakiernicza (dolne elementy w kolorze nadwozia)

Podłokietnik z przodu przesuwny, z regulacją kąta pochylenia, z

dolna część przedniego i tylnego zderzaka oraz listwy ochronne na drzwiach,
listwy na nadkolach i przednia osłona podwozia w kolorze nadwozia, tylna
osłona podwozia w kolorze antracytowym matowym

otwieranym schowkiem i gniazdem zasilającym 12 V w konsoli środkowej z tyłu

Regulacja wysokości foteli przednich, manualna
Fotele przednie z elektryczną regulacją elektryczna regulacja wysokości i

Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym rama dachu i listwy
wokół szyb bocznych z anodowanego aluminium; zewnętrzne poszycie słupków
B i C czarne z połyskiem

Oznaczenia modelu logo Q3 oraz TDI lub TFSI na pokrywie bagażnika, na
życzenie bez oznaczeń

Relingi dachowe w kolorze srebrnym jednoczęściowe, stabilne i o
aerodynamicznym kształcie

Relingi dachowe w kolorze czarnym jednoczęściowe, stabilne i o
aerodynamicznym kształcie

Spoiler dachowy
Listwy wokół szyb w kolorze czarnym

odległości, regulacja kąta nachylenia siedziska i oparcia

Fotele sportowe z przodu z wyprofilowanymi bokami zapewniającymi
stabilną pozycję siedzącą przy pokonywaniu zakrętów; z elektryczną, 4kierunkową regulacją podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla kierowcy i
pasażera, oba przednie fotele z manualną regulacją wysokości i kąta pochylenia
siedziska; z wysuwanym podparciem pod uda

Isofix - mocowanie fotelika dziecięcego z tyłu na skrajnych
siedzeniach mocowanie zgodne z obowiązującymi normami ISO; dodatkowe
punkty mocujące (top tether). Informacje o fotelikach zalecanych przez
producenta u Partnerów Audi.

Fotele sportowe z przodu z wyprofilowanymi bokami zapewniającymi
stabilną pozycję siedzącą przy pokonywaniu zakrętów; z elektryczną, 4kierunkową regulacją podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla kierowcy i
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pasażera, oba przednie fotele z manualną regulacją wysokości i kąta pochylenia
siedziska; z wysuwanym podparciem pod uda

przycisków wielofunkcyjnych do obsługi systemu Infotainment, np. audio skip,
telefon, nawigacja lub przyciski do dowolnego zaprogramowania

Fotele standardowe z manualną regulacją wysokości z manualną

Kierownica 4-ramienna obszyta skórą z pełnowymiarową poduszką

regulacją wysokości, odległości, kąta pochylenia oparcia, wysokości pasów i
zagłówków

powietrzną, z regulacją wysokości i odległości; obejmuje gałkę dźwigni zmiany
biegów obszytą skórą dopasowaną kolorem do kolorystyki wnętrza

Fotele standardowe z manualną regulacją wysokości z manualną

Gałka dźwigni skrzyni biegów z emblematem RS i aluminiowym

regulacją wysokości, odległości, kąta pochylenia oparcia, wysokości pasów i
zagłówków

pierścieniem ozdobnym; osłona dźwigni zmiany biegów ze skóry ze szwem w
kolorze szarym Fels

Tapicerka i elementy skórzane

Klimatyzacja

Tapicerka tkaninowa Energie dla sportowych siedzeń przednich: środkowe

Elektryczna nagrzewnica powietrza

części siedzeń z tkaniny Energie w kolorze czarnym, boki siedzeń, zagłówki
i wnęki w drzwiach obszyte czarną tkaniną uniwersalną, środkowy przedni
podłokietnik (jeżeli zamówiono) obszyty czarną tkaniną uniwersalną

Klimatyzacja manualna chłodzi lub ogrzewa wnętrze; cztery dysze
wentylacji w tablicy rozdzielczej, dysze wentylacji w obszarze nóg z przodu
i z tyłu; manualne przełączanie na obieg zamknięty, filtr cząstek stałych,
czterostopniowa regulacja dmuchawy i manualna regulacja rozdziału powietrza

Tapicerka tkaninowa Initial Środkowe części siedzeń z tkaniny Initial,
boki siedzeń, zagłówki i wnęki w drzwiach obszyte czarną tkaniną uniwersalną,
środkowy przedni podłokietnik (jeżeli zamówiono) obszyty czarną tkaniną
uniwersalną

Systemy zabezpieczania bagażu ischowki

Aplikacje dekoracyjne

Dodatkowe wyposażenie wnętrza

Aplikacje dekoracyjne Micrometallic w kolorze srebrnym w tablicy

Pakiet optyczny wnętrza w tonacji aluminium elementy w tonacji

rozdzielczej, drzwiach i konsoli środkowej

aluminium przy wyłączniku świateł, przyciskach regulacji lusterek, przyciskach
otwierania/zamykania szyb, dyszach wentylacji, gniazdku 12 V oraz osłonie
dźwigni zmiany biegów; dolna krawędź dysz wentylacji w kolorze czarnym z
połyskiem

Podsufitka
Podsufitka pokryta tkaniną w zależności od wybranej kolorystyki wnętrza
w kolorze tytanowoszarym, beżowym Atlas lub czarnym

Wyłożenie podłogi bagażnika

Listwy progowe w drzwiach

Kierownice i elementy obsługi

Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu welurowe, dopasowane do koloru

Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna, sportowa, obszyta skórą

wykładziny

z pełnowymiarową poduszką powietrzną, regulacja wysokości i odległości, 14

Pakiet dla niepalących
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MMI i systemy nawigacyjne

Data wydania: 12/01/2017

monochromatyczny) monochromatyczny wyświetlacz o przekątnej 3 cale,

Komputer pokładowy z 3,5 calowym wyświetlaczem Wyświetla
wiele praktycznych informacji na 3,5-calowym ekranie monochromatycznym
w bezpośrednim zasięgu wzroku kierowcy. System rozpoznający zmęczenie
kierowcy sygnalizuje spadek koncentracji symbolem na ekranie komputera i
sygnałem akustycznym. System działa w zakresie prędkości od około 65 do
200 km/h i można go dezaktywować. Zintegrowany program efektywnej jazdy
przekazuje zestawienie danych dotyczących zużycia paliwa.

Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem i funkcją
optymalizacji zużycia paliwa z kolorowym ekranem TFT o przekątnej
3,5 cala i wysokiej rozdzielczości w bezpośrednim zasięgu wzroku kierowcy.
Wyświetlane informacje: prędkość (cyfrowy prędkościomierz), godzina, stan
licznika, temperatura na zewnątrz, ostrzeżenie o niskim poziomie paliwa w
zbiorniku wraz z informacją o pozostałym zasięgu, zalecenie zmiany biegu
(dla manualnej skrzyni biegów i skrzyni automatycznej w trybie manualnym),
aktualna stacja radiowa lub tytuł utworu, listy radiowe i multimedialne, menu
telefonu, jeżeli należy do wyposażenia samochodu (w połączeniu z kierownicą
wielofunkcyjną), informacje z nawigacji (jeżeli należy do wyposażenia),
wskazówki z systemów wspomagających. Komputer pokładowy z pamięcią
krótko- i długotrwałą dostarcza między innymi informacji o średnim i aktualnym
zużyciu paliwa, zasięgu przy aktualnym poziomie paliwa, średniej prędkości,
długości jazdy i liczbie przejechanych kilometrów. Zintegrowany program
efektywności jazdy prezentuje kierowcy zestawienie danych dotyczących zużycia
paliwa, duży symbol informuje o konieczności zmiany biegu (przy manualnej
skrzyni biegów). Wyświetlane są także wskazówki pozwalające zaoszczędzić
paliwo; wraz z systemem rozpoznającym zmęczenie kierowcy

napęd CD (czytający format MP3) i złącze AUX-IN; pamięć 24 stacji radiowych,
zakres obioru FM i AM, regulacja głośności w zależności od prędkości jazdy, 8
głośników pasywnych z przodu i z tyłu, moc całkowita 40 W

MMI Radio zawiera odtwarzacz CD i MP3 i 8 głośników z przodu
i z tyłu o łącznej mocy 80 Watt (zawiera 6,5-calowy wyświetlacz
kolorowy) obsługa MMI, oddzielny kolorowy ekran o przekątnej 6,5 cala,
menu Car, napęd CD i czytnik kart SDHC (do 32 GB), możliwość odtwarzania
formatów MP3, WMA i AAC, złącze AUX-IN, pamięć 50 stacji radiowych z
dynamiczną listą nadawców, zakres odbioru FM i AM, podwójna antena,
regulacja głośności w zależności od prędkości jazdy, TP-Memo podczas jazdy, 8
głośników pasywnych z przodu i z tyłu, moc całkowita 80 W

Systemy wspomagające kierowcę
Asystent podjazdu Po dłuższym naciśnięciu pedału hamulca i po jego
zwolnieniu ciśnienie wytworzone w hamulcach utrzymuje się jeszcze przez
pewien czas. Automatyczna ingerencja w układ hamulcowy ułatwia ruszanie na
prawie każdym wzniesieniu.
Prosimy pamiętać, że systemy pracują tylko w granicach swoich możliwości i
wspierają kierowcę, jednak kierowca nadal pozostaje odpowiedzialny za swoje
reakcje za kierownicą.

Asystent ruszania

Zawieszenie i hamulce
Audi drive select Zmiana charakteru samochodu przez m.in. zmianę sposobu

Głośniki z przodu i z tyłu

wspomagania układu kierowniczego oraz charakterystyki pedału przyspieszenia
i skrzyni biegów (w modelach z S tronic). System wpływa także na inne
opcjonalne systemy; dostępne tryby: comfort, auto, dynamic i efficiency.
W trybie efficiency silnik, automatyczna skrzynia biegów, klimatyzacja oraz
opcjonalny tempomat pracują w sposób zapewniający efektywne zużycie paliwa.

Złącze AUX-IN

Elektromechaniczny hamulec postojowy pełni rolę hamulca

Audi radio zawiera odtwarzacz CD i MP3 i 8 głośników z przodu
i z tyłu o łącznej mocy 40 Watt (zawiera 3-calowy wyświetlacz

postojowego; automatycznie zwalniany po naciśnięciu na pedał przyspieszenia;
funkcja hamowania awaryjnego na wszystkie cztery koła podczas jazdy

Radio i TV
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kilometrów i przebiegu dziennego, obrotomierz, cyfrowy zegar i wskaźnik
poziomu paliwa

Poduszki powietrzne

Gniazdo zasilające 12V

System ABS, ASR, EDS oraz ESC Z możliwością wyłączenia i
hydraulicznym asystentem hamowania. Elektroniczny system stabilizacji toru
jazdy poprzez odpowiednie przyhamowanie poszczególnych kół i ingerencję
w system zarządzania pracą silnika poprawia stabilność w niebezpiecznych
sytuacjach. Przy pokonywaniu zakrętów siły napędowe rozdzielane są
selektywnie na każde z kół. W razie potrzeby moment napędowy jest
przenoszony z koła wewnętrznego na zewnętrzne lub w odwrotnym kierunku.
Poprawia to precyzję i zapewnia neutralne zachowanie się samochodu na
zakrętach.

Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP) Elektroniczny

Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa dla foteli przednich
i tylnych dla wszystkich miejsc siedzących: akustyczny i optyczny sygnał
przypomina o konieczności zapięcia przednich pasów; optyczna sygnalizacja
niezapiętych tylnych pasów.

Poduszki powietrzne boczne z przodu oraz kurtyny chroniące głowy
boczne poduszki w oparciach przednich siedzeń; z dodatkowym systemem
kurtyn powietrznych, działających na całej długości szyb bocznych i chroniących
siedzących z przodu i z tyłu pasażerów przed skutkami uderzenia bocznego

System Start-Stop

system stabilizacji toru jazdy ESC poprzez odpowiednie przyhamowanie
poszczególnych kół i ingerencję w system zarządzania pracą silnika poprawia
stabilność w niebezpiecznych sytuacjach.

Napęd quattro® stały napęd na wszystkie koła z asymetrycznym,

Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP) z trybem
sportowym, możliwość dwustopniowej dezaktywacji; ściśle współdziała z
innymi systemami czuwającymi nad bezpieczeństwem jazdy: ABS, EBV, ASR i
EDS; wykorzystuje także własne czujniki; rozpoznaje krytyczne sytuacje podczas
jazdy i stabilizuje samochód poprzez przyhamowanie poszczególnych kół i
ingerencję w układ sterowania silnikiem

dynamicznym rozdziałem momentu napędowego, samoblokujący centralny
mechanizm różnicowy z selektywnym sterowaniem momentem napędowym dla
każdego z kół, rozdział sił napędowych na poszczególne koła w zależności od
sytuacji, gwarantujący precyzję i kontrolę zachowania się samochodu

Przedlużenie gwarancji Audi
Przedłużenie okresu przeglądów serwisowych

Obudowa silnika
Apteczka i trójkąt ostrzegawczy trójkąt ostrzegawczy w
bagażnikuapteczka w bagażnikukamizelki odblaskowe w schowkach w drzwiach

Tablica wskaźników z prędkościomierzem, zegarem,
obrotomierzem i licznikiem przebiegu dziennego z regulowaną
intensywnością oświetlenia; elektroniczny prędkościomierz z licznikiem
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Dane techniczne
Benzyna 4 cylindry

6-biegowa manualna [S tronic]

przyspieszenie / max. prędkość
0-100 km/h
max. prędkość
dane silnika
max. wydajność
max. moment obrotowy
pojemność silnika
kompresja
rodzaj paliwa
zużycie paliwa

1.4 TFSI 110 kW

1.4 TFSI 110
kW sport

1.4 TFSI 92 kW

1.4 TFSI 92
kW sport

9,2 s [8,9 s]
204

9,2 s [8,9 s]
204

10,8 s
194

10,8 s
194

7,1 / 5,0 / 5,8
[7,3 / 5,2 / 6,0]

klasa efektywności
norma emisji spalin

166 / 116 / 134
[169 / 122 / 139]
B [C]
EU6

164 / 114 / 133
[168 / 121 / 138]
B [C]
EU6

masa / pojemność
dop. masa holowanej przyczepy w kg przy
8% / 12% wzniesieniu
bez hamulców
maks. obciążenie dachu /na haku w kg
generator
masa własna
pojemność zbiornika paliwa w l
pojemność bagażnika w l

- / 1.800
730 [740]
75 / 80
140 A
1460 kg [1480 kg]
64 l
460/1365

emisje CO2
cykl miejski / poza miastem / mieszany
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8,9 s
204

8,9 s
204

110(150) kW(PS) bei 110(150) kW(PS) bei
92(125) kW(PS)
92(125) kW(PS)
110(150) kW(PS) bei 110(150) kW(PS) bei
5000-6000 1/min
5000-6000 1/min
bei 5000 1/min
bei 5000 1/min
5000-6000 1/min
5000-6000 1/min
250
250
220
220
250
250
1395
1395
1395
1395
1395
1395
10 : 1
10 : 1
10 : 1
10 : 1
10 : 1
10 : 1
benzyna 95 - oktanowa benzyna 95 - oktanowa benzyna 95 - oktanowa benzyna 95 - oktanowa benzyna 95 - oktanowa benzyna 95 - oktanowa

7,2 / 5,0 / 5,8
[7,3 / 5,2 / 6,0]

cykl miejski / poza miastem / mieszany

1.4 TFSI
1.4 TFSI cylinder
cylinder on
on demand
demand 110 kW 110 kW sport

7,1 / 5,0 / 5,8

7,2 / 5,0 / 5,8

7,1 / 5,2 / 5,9

7,1 / 5,1 / 5,8

164 / 114 / 133

166 / 116 / 134

163 / 121 / 136

163 / 119 / 135

B
EU6

B
EU6

B
EU6

B
EU6

- / 1.800

- / 1.800

- / 1.800

- / 1.800

- / 1.800

730 [740]
75 / 80
140 A
1460 kg [1480 kg]
64 l
460/1365

730
75 / 80
140 A
1460 kg
64 l
460/1365

730
75 / 80
140 A
1460 kg
64 l
460/1365

740
75 / 80
140 A
1480 kg
64 l
460/1365

740
75 / 80
140 A
1480 kg
64 l
460/1365

Dane techniczne
Benzyna 4 cylindry

1.4 TFSI cylinder
on demand
ultra 110 kW

1.4 TFSI cylinder
on demand
ultra 110 kW

2.0 TFSI
quattro 132 kW

2.0 TFSI quattro
132 kW sport

2.0 TFSI quattro
162 kW sport

9,2 s
204

9,2 s
204

7,6 s
217

7,6 s
217

6,4 s
233

110(150) kW(PS) bei
5000-6000 1/min
250
1395
10 : 1
benzyna 95 - oktanowa

110(150) kW(PS) bei
5000-6000 1/min
250
1395
10 : 1
benzyna 95 - oktanowa

132(180) kW(PS) bei
4000-6200 1/min
320
1984
9,6 : 1
benzyna 95 - oktanowa

132(180) kW(PS) bei
4000-6200 1/min
320
1984
9,6 : 1
benzyna 95 - oktanowa

162(220) kW(PS) bei
4500-6200 1/min
350
1984
9,6 : 1
benzyna 95 - oktanowa

zużycie paliwa
cykl miejski / poza miastem / mieszany

6,6 / 4,9 / 5,5

6,6 / 4,9 / 5,5

7,8 / 5,7 / 6,5

8,0 / 5,9 / 6,6

8,1 / 5,9 / 6,7

emisje CO2
cykl miejski / poza miastem / mieszany
klasa efektywności
norma emisji spalin

152 / 113 / 127
B
EU6

152 / 113 / 127
B
EU6

181 / 132 / 150
C
EU6

184 / 135 / 152
C
EU6

185 / 136 / 154
C
EU6

- / 1.800

- / 1.800

- / 2.000

- / 2.000

- / 2.000

730
75 / 80
140 A
1460 kg
64 l
460/1365

730
75 / 80
140 A
1460 kg
64 l
460/1365

750
75 / 80
140 A
1615 kg
64 l
460/1365

750
75 / 80
140 A
1615 kg
64 l
460/1365

750
75 / 80
140 A
1640 kg
64 l
460/1365

6-biegowa manualna [S tronic]

przyspieszenie / max. prędkość
0-100 km/h
max. prędkość
dane silnika
max. wydajność
max. moment obrotowy
pojemność silnika
kompresja
rodzaj paliwa

masa / pojemność
dop. masa holowanej przyczepy w kg przy
8% / 12% wzniesieniu
bez hamulców
maks. obciążenie dachu /na haku w kg
generator
masa własna
pojemność zbiornika paliwa w l
pojemność bagażnika w l
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