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Audi A3 

Υπάρχει μόνο μία κατεύθυνση. Μπροστά.
Πώς θα σας φαινόταν, αν ο χειρισμός της τεχνολογίας ήταν 

διαισθητικός; 

Αν η καθαρότητα του σχεδιασμού συνδυαζόταν με την 

πρωτοποριακή λειτουργικότητα; Αν ο sport χαρακτήρας και η 

πρόοδος γίνονταν ένα; Βρήκαμε την απάντηση: με το Audi A3. 

Βιώστε την πρωτοπορία μας σε αυτοκίνητα, τα οποία 

προηγούνται ακόμη περισσότερο.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ 

αναφέρονται από τη σελίδα 100 και κάτω.

02  03

Ακόμη πιο μπροστά. Audi A3. Sportback > 06

Sedan > 16

Cabriolet > 24

Εντυπωσιακά στοιχεία > 30

Ταχύτερος ενθουσιασμός. Audi S3. Sportback > 48

Sedan | Cabriolet > 58

Εντυπωσιακά στοιχεία εξοπλισμού > 74

Εξοπλισμοί και αξεσουάρ > 78

Τεχνικά στοιχεία > 100

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

A3_Fas72_2019_01_WLTP.indd   03 29.05.19   15:58



Audi A3

<
<

<
<

Το Audi A3.

Ακόμη πιο μπροστά.
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Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ 

αναφέρονται από τη σελίδα 100 και κάτω.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Το Audi 
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Το «ακόμη πιο μπροστά» μπορεί 

να μετρηθεί σε χιλιόμετρα. 

Ή σε καινοτόμες ιδέες.
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Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 

100 και κάτω.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με 

τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

A3 Sportback

06  07
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Η βασική ιδέα: Κομψή λειτουργικότητα.
Πρωτοποριακή σχεδίαση που εκφράζεται με μια μοναδική γλώσσα. 

 Καινοτόμες τεχνολογίες, οι οποίες υπογραμμίζουν τη δυναμική 

και την αποδοτικότητα. Και ένας εσωτερικός χώρος, οι οποίος 

συνδυάζει με εντυπωσιακό τρόπο την αισθητική και τη διαισθητική 

λειτουργικότητα. Η πρωτοπορία εκδηλώνεται με ποικίλους τρόπους. 

Στο Audi A3 Sportback.

Μάθετε πώς οι καλές ιδέες σας πάνε μπροστά. Ακόμη πιο μπροστά.

<
<

<
<

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 

100 και κάτω.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Εντυπωσιακό και μυώδες.
Η λεπτή πλευρική σιλουέτα του Audi A3 Sportback χαρακτηρίζεται 

από την εντυπωσιακή γραμμή Tornado κατά μήκος της ακμής των 

παραθύρων και τη γραμμή Dynamic πάνω από τα μαρσπιέ. Γλυπτές 

επιφάνειες γεμάτες ένταση, στις οποίες συναντάται το φως με τις 

σκιές, προσδίδουν στο αυτοκίνητο μια συμπαγή και μυώδη εμφάνιση.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 

100 και κάτω.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Η σχεδίαση του Audi A3 Sportback με το δυναμικό περίγραμμα της οροφής 

υπογραμμίζει τον sport χαρακτήρα του. Το στιβαρό πίσω τμήμα προσδίδει στο 

όχημα – παρ’ όλη την ελαφρότητα – μια παρουσία γεμάτη αυτοπεποίθηση. Το 

μακρύτερο μεταξόνιο, σε συνδυασμό με τους κοντούς προβόλους επιμηκύνει 

οπτικά το Audi A3 Sportback και μεταδίδει μια αίσθηση κομψού sport χαρακτήρα.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 100 και κάτω.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους 

βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Μία ιδέα… ταχύτερο.
Εύκολη αλλαγή ταχυτήτων. Χάρη στο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 

7 ταχυτήτων S tronic με ανεπαισθητή διακοπή της δύναμης έλξης, 

διαθέσιμο για πολλά μοντέλα. Επιπρόσθετα, κατ’ επιθυμία, ακόμη 

περισσότερη δυναμική κατά την οδήγηση, χάρη στο Audi drive select 

και Audi magnetic ride.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 

100 και κάτω.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Μπορεί κανείς να ακολουθήσει 

μια νέα γραμμή. 

Ή να την καθορίσει.
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Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ 

αναφέρονται από τη σελίδα 102 και κάτω.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

A3 Sedan.
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Ο επαναπροσδιορισμός του Sedan.
Δυναμικά περιγράμματα. Μυώδεις επιφάνειες γεμάτες 

ένταση. Ελαφρότητα που θυμίζει coupé. Το Audi A3 Sedan 

επαναπροσδιορίζει την έννοια „Sedan“ με πρωτοποριακό 

τρόπο. Πέρα για πέρα sport χαρακτήρας. Κομψό και γεμάτο 

αυτοπεποίθηση. 

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ 

αναφέρονται από τη σελίδα 102 και κάτω.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα 

www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Ένας νέος τρόπος θεώρησης: συμπαγές Sedan με χαρακτήρα coupé. 

Πλατύ και χαμηλό. Ακριβείς γραμμές, έντονα ανάγλυφες. Το χαμηλό, 

αβίαστου σχεδιασμού τόξο οροφής μεταδίδει μια αίσθηση καθαρού 

δυναμισμού. Έντονα διευρυμένα φτερά με χαρακτηριστικούς θόλους 

τροχών περικλείουν τις χυτές ζάντες αλουμινίου μεγέθους προαιρετικά 

έως και 19 ιντσών.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ 

αναφέρονται από τη σελίδα 102 και κάτω.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr 

ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Audi A3 

Ενιαία τραπεζοειδής μάσκα Singleframe της Audi που εκπέμπει δύναμη, με διπλές 

γρίλιες. Αεροδυναμικές εισαγωγές αέρα. Προαιρετικοί προβολείς εξ ολοκλήρου σε 

τεχνολογία LED ή προβολείς Matrix LED με δυναμικό φλας. Τέλεια ενσωματωμένοι 

στην τρισδιάστατη πορεία των γραμμών. Επιπρόσθετα, ένα χαρακτηριστικό πίσω 

χείλος σπόιλερ και πίσω φώτα με κομψό ανοδικό σχεδιασμό.

Το Audi A3 Sedan: Προοδευτικός sport χαρακτήρας.

<
<
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Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ 

αναφέρονται από τη σελίδα 102 και κάτω.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Audi A3 

Η ελευθερία μπορεί να είναι μια ιδιαίτερη στιγμή. 

Ή μια αρχή.

<
<
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Το Audi 

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 102 και κάτω.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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A3 Cabriolet
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Ελευθερία πού εμπνέει.
Γοητεία από την πρώτη ματιά. Γραμμές με βάθος. 

Δυναμικές αναλογίες. Συνδυασμένες με κομψή 

ελαφρότητα. Με πλήρως αυτοματοποιημένη 

υφασμάτινη κουκούλα ως βασικό εξοπλισμό, και, 

κατ’ επιθυμία, με ηχομονωτική κουκούλα. Το Audi 

A3 Cabriolet: Sport. Πηγή έμπνευσης. Ανοιχτό 

στις νέες ιδέες. Και την ελευθερία χωρίς όρια.

<
<

<
<

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 102 και κάτω.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Audi A3 
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Νέες προοπτικές. Προκαλεί ενθουσιασμό χωρίς όρια. 

Εισαγόμενο με την πλήρως αυτοματοποιημένη υφασμάτινη 

κουκούλα στον βασικό εξοπλισμό.

Ιδιαίτερα ήσυχο… 

με προαιρετική ηχομονωτική κουκούλα υψηλής ποιότητας 

ή με εμφατικά δυνατό ήχο… 

με το διαθέσιμο κατ’ επιθυμία ηχοσύστημα Bang & Olufsen 

Sound System με 13 ηχεία και συνολική ισχύ 625 Watt.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 102 και κάτω.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

A3_Fas72_2019_01_WLTP.indd   28 29.05.19   15:58

28  29
<

<
<

<

A3_Fas72_2019_01_WLTP.indd   29 29.05.19   15:58



Audi A3/S3

Η τεχνολογία μπορεί να βελτιωθεί. 

Ή να ανυψωθεί σε ένα νέο επίπεδο.

<
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Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 100 και κάτω.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

                                                                                            Τα νέα εντυπωσι  
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<ακά στοιχεία
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Audi A3/S3 > Highlights > Audi virtual cockpit

<
<

<
<
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Κάτι  παραπάνω από έναν απλό 

πίνακα οργάνων.
Με το Audi virtual cockpit, το προαιρετικά διαθέσιμο 

πλήρως ψηφιακό όργανο πολλαπλών λειτουργιών, 

έχετε στο οπτικό σας πεδίο, πολλές σημαντικές 

πληροφορίες. Με πληθώρα δυνατοτήτων απεικόνισης 

στην υψηλής ευκρίνειας έγχρωμη οθόνη 12,3 ιντσών.

Με μεγάλη ευκρίνεια, κρυστάλλινη εικόνα και υψηλή 

αντίθεση. 

<
<

<
<

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 100 και κάτω.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Audi A3/S3 > Highlights > Audi smartphone interface/MMI Navigation plus με MMI touch

Ο γνώριμος κόσμος του smartphone σας 

στο μενού του MMI: με το προαιρετικό Audi 

smartphone interface¹, ². εικονιζόμενος στην 

έγχρωμη οθόνη υψηλής ανάλυσης του MMI. 

Χωρίς παρακάμψεις στον προορισμό. Χάρη 

στην περαιτέρω αναπτυχθείσα φιλοσοφία 

χειρισμού του MMI και στο προαιρετικά 

διαθέσιμο σύστημα πλοήγησης MMI Navigation 

plus με MMI touch. -Διαισθητικός χειρισμός 

με μειωμένο αριθμό πλήκτρων και γρήγορη 

καταχώριση προορισμού χωρίς υπομενού. 

Ευαίσθητο στην αφή πεδίο καταχώρισης 

με αναγνώριση χειρόγραφου κειμένου και 

χειρονομιών αφής (touch gestures). Και για 

τις υποστηριζόμενες από το Audi connect³ 

υπηρεσίες. Το μέλλον 

γίνεται πολυπλοκότερο. 

Και απλούστερο.

<
<

<
<

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 100 και κάτω.
¹ Για πληροφορίες σχετικά με συμβατά κινητά τηλέφωνα, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi. ² Η Audi δεν έχει επιρροή 

στο ποιες εφαρμογές εμφανίζονται μέσω του Audi smartphone interface. Για το εμφανιζόμενο εντός των εφαρμογών περιεχόμενο και λειτουργίες, ευθύνονται 

οι εκάστοτε πάροχοι. ³ Νομικές πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τη χρήση θα βρείτε στη σελίδα 108. Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί 

είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς 

θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Η υψηλή ποιότητα και η καινοτόμος σχεδίαση διακρίνονται 

σε κάθε λεπτομέρεια. Η οριζόντια αρχιτεκτονική του 

ταμπλό δίνει έμφαση στο μέγεθος του εσωτερικού χώρου, 

τρισδιάστατα διακοσμητικά στοιχεία¹ περιβάλλουν τον 

οδηγό. Περαιτέρω καλαίσθητες πινελιές προσφέρουν 

τα διαθέσιμα προαιρετικά διακοσμητικά στοιχεία σε 

ματ αλουμίνιο βουρτσισμένο Designlicht, καθώς και οι 

αεροθυρίδες σε σχεδίαση Jet.

<
<

<
<

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 100 και κάτω. 
¹ Βασικός εξοπλισμός σε συνδυασμό με A3 design.

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Ο χώρος για τους πίσω επιβάτες χαρακτηρίζεται από τα άνετα καθίσματα και 

την ευρυχωρία. Ο πίσω πάγκος είναι διαιρούμενος σε αναλογία 40: 60 – ο 

προαιρετικά διαθέσιμος πάγκος καθισμάτων επίσης, σε αναλογία 40: 20 : 40¹. 

Στο Audi A3 Sportback με πλήρως αναδιπλωμένο πάγκο πίσω καθισμάτων 

έχετε στη διάθεσή σας έως και 1.220 λίτρα όγκο χώρου αποσκευών².

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 100 και κάτω. 
¹ Δεν διατίθεται για το A3 Cabriolet. 

² Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται σε ένα βασικό όχημα χωρίς τροποποιήσεις για την εκάστοτε χώρα και επιλεγμένους προαιρετικούς εξοπλισμούς. 

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Πρωτοπορία υπό νέο φως.
Κρυστάλλινη λάμψη για φωτεινό και ομοιογενή φωτισμό του οδοστρώματος. 

Επιλεκτική απενεργοποίηση της μεγάλης σκάλας φώτων για να αποφευχθεί 

το θάμπωμα των οδηγών άλλων οχημάτων. Λειτουργία φώτων ευρύτερης 

στροφής και αυτόματη δυναμική ρύθμιση φωτεινής δέσμης. Χάρη στις ακριβείς, 

ελεγχόμενες μεμονωμένα φωτοδιόδους των προαιρετικά διαθέσιμων 

προβολέων Matrix LED. Συμπεριλαμβάνεται δυναμικό φλας. 

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη 

σελίδα 100 και κάτω.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Περιρ σσσότότεερε η άνάνάνάνάνάννάάνννεσεσσεσε ηηη η ηη κακαι πρπ όσόσθεθετη αααασφσφσφσφσσ άλάλάάλειιειιειααααααα.α.αααααα ΓΓΓΓΓΓΓΓιαιαιαιαα αααααυττττυτυττττττό όό όόό όόόόόόό όόόό όόόόό φρφρφρφ ονονονοντίτίτίτίτίζοζοζοοζοζζζοοζοοζοζ υνυνυννννννννννυνυννννυννννυννυννυννυνυνννυνυνυννυνυνυννν ττττττττττττττττττττττττττττττττττττττααααααααααααααααα

εκεκτετετααμέμένα, , νέέέένέέέέέααα α ααααα αναναα ααπααπτυυτυχθχθχθένένέννταταττα σσυσσσυσττήτήήτήμμαμ τα υυυυυυυυυυυπποοπποοπποποοβοοοβοοβοοοοοοβοβοήήθήήθήήθήήθησηςςς οοδηδηγογογγογ ύύύύ¹ύ¹ύ¹ύ¹¹¹ύύύύύύ¹ύύύύύύύύύ ,,,,, ,,,,,,,,,²².²²  
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διδιδιασσσσττττατ υρούούμεενηνηνηηςςςςς κυυκκκλκλκλκ οφοφορίαςς πίπίπίίσωσωσωσωσω,, το οοοποποποποποοποποποπ ίοίοοίοοοοίοοοίοίοοίοίοίοοίοίοο πππππππρορρρρορορρ ειειειεεεε δοδοοδοποποπποποποποποποοππ ιειειειειεειειεεεεείίίίίίίίίίίίίίίίί γιγγιγγγγιγιγιγγιγιγιγιιγ αααα α αααα α πιπιπιιιπιπ θαθαθαθαθαθαθαθααααθαθαθθαθθαθαθθαθαθθθθθαθθθθαθθθθθθθθθθθθθθ ννήνήνήνήήνήνήνήνννήνήννήνήννννήνήννήνήννννήήήήή 
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ννανάλλλά ωσωσηςης κκαυυσίμομουυ κακαι τωων εκεκπππποποομμπμπμ ώνών CCOO₂O₂O ααναναφέφέροροντνττται απόό τττηη σεσελίλίδααδα 1111111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 κκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκααιαιαιαιαιαιαιαααααιαιαιαιαιαιαιαιαιιαιαιαιαααιαιαιαιααιαιαιααιαιαιααιιιαιαιαιααιααιααιαιιααα κκκκκκκκκκκκκκκάτάτάτάτττττττττττττάττττάττττάτάττάττττάτάτττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττω.ω.ω.ω.ωωωωωωω.ωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωω  ΟΟιΟιΟιΟιΟιΟιΟιΟιΟιΟΟΟΟιΟΟΟΟΟιΟΟιΟΟΟΟ ττττιιμιμμιμμμιμμέςέςέςέςέςέςέςέςέςςςέςέςέςέςέέςέςέςέςέέέςέέςέςέςέςέςέςςέςέςέςέςέςέςςςςέςςςέςςς ττττηςηςηηςηςηςηςςηςηςηςηςηςηςςςηςςηςςςςςςςςηςηςηςςηςςςςςςςςςςςςςς κκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκααααατατατατατααααααααααατααααααααταααταααατααααααααατταααα ααανανανααναανναννάλάλάλάλάλάλάλάλλλλωσωσ
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Εκεί που δημιουργείται η πρωτοπορία.

Είτε πρόκειται για τον 3-κύλινδρο κινητήρα TFSI 1,0 λίτρου 

ή για τον 4-κύλινδρο κινητήρα TFSI 2,0 λίτρων: Οι καινοτόμες 

τεχνολογίες κινητήρων της Audi επιτρέπουν την εξαιρετικά 

ευέλικτη κίνηση με ταυτόχρονη υψηλή απόδοση και 

οικονομία. Στο Audi A3, 4-κύλινδρος κινητήρας TFSI 2,0 

λίτρων αναπτύσσει την ισχύ του με 190 hp. Ιδανικός για 

οικονομικό στην κατανάλωση καυσίμου, «μετρημένο» τρόπο 

οδήγησης – και χωρίς μειονεκτήματα σε πιο sport ρυθμό 

κίνησης. Ο κινητήρας 300 hp του Audi S3 σε συνδυασμό 

με το κιβώτιο ταχυτήτων S tronic επιτρέπει την εκτέλεση 

του σπριντ από 0 στα 100 km/h σε 4,7 δευτερόλεπτα. Οι 

εκπομπές CO₂ σε μεικτό κύκλο είναι από 155 g/km. Η ροπή 

των 400 Nm φροντίζει εδώ για την άμεση ανάπτυξη ισχύος. 

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 

100 και κάτω.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Το Audi S3. 

Ταχύτερος ενθουσιασμός.

<
<

<
<

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 101 και κάτω.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Το Audi 
S3 Sportback
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Η πρωτοπορία μπορεί να είναι 

ένας στόχος.

Ή η κατάσταση εκκίνησης.

<
<

<
<

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη 

σελίδα 101.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Συμπεριλαμβάνεται η πρωτοπορία.
Περισσότερη ισχύς, πιο sport χαρακτήρας, περισσότερη οδηγική απόλαυση. 

Μεταφερόμενα στον δρόμο από ένα εξαιρετικό όχημα: το Audi S3 Sportback. 

Επιλέξτε μια θέση εκκίνησης, με την οποία ήδη εν στάσει είστε ακόμη πιο 

μπροστά. 

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 101.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Ανόθευτος sport χαρακτήρας.
Εξωτερικοί καθρέπτες σε όψη αλουμινίου. 

Ενιαία τραπεζοειδής μάσκα Audi Singleframe 

με έμβλημα S και διπλές χρωμιωμένες γρίλιες. 

Στο Audi S3 Sportback ακόμη και οι λεπτομέρειες 

παραπέμπουν στον ανόθευτο sport χαρακτήρα. 

Αυτό φαίνεται και από τα πλευρικά μαρσπιέ, τα 

οποία υπογραμμίζουν με εντυπωσιακό τρόπο 

το σχήμα και τις γραμμές της μπροστινής και της 

πίσω ποδιάς.

<
<

<
<

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ 

αναφέρονται στη σελίδα 101.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Έντονα εκφραστικός πίσω διαχύτης με χαρακτηριστικό 

για τη σειρά S, σύστημα εξάτμισης διπλής ροής. Αριστερά 

και δεξιά από δύο οβάλ διακοσμητικά καλύμματα για 

τις απολήξεις προσδίδουν στο αυτοκίνητο ένα οπτικά 

εντυπωσιακό πλάτος. Κατ’ επιθυμία, συναρπαστικές 

χυτές ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών. Επιπρόσθετα, μια 

χαρακτηριστική αεροτομή οροφής, η οποία κάνει το 

Audi S3 Sportback να “κολλάει” ακόμη περισσότερο 

στον δρόμο.

Τι άλλο θα μπορούσε να ζητήσει η καρδιά ενός αθλητή;

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 101.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Sport χαρακτηριστικά.
Τα εσωτερικά αεριζόμενα δισκόφρενα 17 ιντσών με τις βαμμένες κατ’ επιθυμία 

σε εντυπωσιακό μαύρο ή κόκκινο, δαγκάνες, υπογραμμίζουν οπτικά τη δυναμική 

του Audi S3 Sportback. Και φροντίζει ώστε να σταματάτε με την ίδια ασφάλεια 

με την οποία βρισκόσασταν προηγουμένως δυναμικά εν κινήσει.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 101.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Audi S3 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Η δυναμική οδήγηση μπορεί 

<
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Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 102.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

                                                          Το Audi S3 Sedan
                                                        Και το Audi S3 C 
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   να φτάσει μέχρι τα όρια. Ή να ανοίξει νέες προοπτικές.

<
<

<
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abriolet
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Το Sedan με τον παράγοντα S.
Πιο δυνατό. Πιο sport. Συναρπαστικό από την πρώτη ματιά. 

Με μοναδική εμφάνιση. Χαρακτηριστική για τη γραμμή S. 

Πίσω διαχύτης και σύστημα εξάτμισης διπλής ροής. 

Οβάλ απολήξεις εξάτμισης. Μια εμφάνιση που ξυπνά 

προσδοκίες. Και τις εκπληρώνει. Το Audi S3 Sedan.

<
<

<
<

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 102.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Το Audi S3 Sedan γνωρίζει μόνο μια κατεύθυνση. 

Μπροστά. Με εξαιρετικό sport χαρακτήρα, μπροστά.

<
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Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 102.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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S όπως Super κατευθυντικότητα.
Η κίνηση quattro κατανέμει με σιγουριά την ισχύ και στους τέσσερις τροχούς, 

υποσχόμενη έτσι υψηλή κατευθυντικότητα, καθώς και βελτιωμένη πρόσφυση. Εκτός 

αυτού, μέσω του Audi drive select μπορείτε να προσαρμόσετε τον χαρακτήρα του 

αυτοκινήτου σας εξατομικευμένα στο εκάστοτε στυλ οδήγησής σας. Σε αυτό σας 

υποστηρίζει το προαιρετικά διαθέσιμο σύστημα Audi magnetic ride – για ακόμη 

περισσότερη δυναμικότητα ή sport χαρακτήρα με έμφαση στην άνεση.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 102.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Sport ατμόσφαιρα. Αισθητή στα προαιρετικά εμπρός sport καθίσματα σειράς S. 

Κάθεστε περιβαλλόμενοι από στοιχεία, χαρακτηριστικά της γραμμής S. Κατ’ επιθυμία, 

flat bottomed sport δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι και διακοσμητικά στοιχεία σε 

ματ βουρτσισμένο αλουμίνιο Designlicht. Πεντάλ σε βουρτσισμένο ανοξείδωτο χάλυβα. 

Τόσο ξεχωριστός μπορεί να είναι ο sport χαρακτήρας. Ή αντίθετα.

<
<

<
<

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 102.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Δυναμισμός, ο οποίος γίνεται αισθητός. Και ορατός. Για παράδειγμα, στην ενιαία 

τραπεζοειδή μάσκα Audi Singleframe με χαρακτηριστικές για τη σειρά S διπλές 

χρωμιωμένες γρίλιες. Και στις χυτές ζάντες αλουμινίου μεγέθους προαιρετικά 

έως και 19 ιντσών. Χαρακτηριστικές της γραμμής S. Άξιες των επιδόσεων.

<
<

<
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Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 102.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Απόλυτη ελευθερία.
Λαμπρές προοπτικές. Με διευρυμένη πανοραμική άποψη σε 18 δευτερόλεπτα. 

Χάρη στην πλήρως αυτοματοποιημένη ως βασικό εξοπλισμό, υφασμάτινη 

κουκούλα. Και κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Σε ταχύτητα έως και 50 km/h. 

Απολαμβάνετε τη ζωή με το Audi S3 Cabriolet.

Απεριόριστα. Με ένταση. Σε άριστη φόρμα.

<
<

<
<

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 102.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Πόθος για ελευθερία

με 300 hp.

<
<
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Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 102.
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Audi A3 > Εξοπλισμοί > Highlights

Με μεγαλύτερη ποικιλία. Μια μικρή επισκόπηση των δυνατοτήτων σας.

Το Audi A3 – ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο, το οποίο πείθει με την υψηλή ποιότητα και 

την μεγάλη ποικιλία του εξοπλισμού του. Αυτό φαίνεται και σε πολλά προαιρετικά 

εντυπωσιακά στοιχεία του – Εμπνευστείτε!

01 _ Ηχοσύστημα Bang & Olufsen 

02 _ Ειδικό εξωτερικό χρώμα Audi exclusive σε πορτοκαλί Solar και πακέτο μαύρο Titanium Audi exclusive¹

03 _ Ηχομονωτική κουκούλα σε μαύρο, γκρι ή κόκκινο Garnet

04 _  Πακέτο συστημάτων υποβοήθησης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα συστήματα υποβοήθησης: adaptive cruise control (λειτουργία Stop&Go με S tronic), 

Audi active lane assist, σύστημα υποβοήθησης κυκλοφοριακής συμφόρησης και σύστημα υποβοήθησης έκτακτης ανάγκης (μόνο στο S tronic), 

Audi pre sense front, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας, σύστημα υποβοήθησης μεγάλης σκάλας φώτων και βοήθεια στάθμευσης plus

05 _ Audi phone box² με Wireless Charging (πρότυπο Qi)³

<
<

<
<

02

<
<

<
<

01

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 100 και κάτω. 
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi. 

¹ Από την Audi Sport GmbH. ² Πληροφορίες σχετικά με συμβατά κινητά τηλέφωνα θα βρείτε από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi ή στην ιστοσελίδα www.audi.com/bluetooth. 

³ Για τη διαθεσιμότητα στην εκάστοτε χώρα παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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76  7701 _ Πακέτο φωτισμού

02 _ Αυτόματος κλιματισμός άνεσης

03 _  Sport Kontur δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων με χειριστήρια πολλαπλών λειτουργιών plus, 

επίπεδο στο κάτω μέρος

04 _ Λαβή λεβιέ ταχυτήτων σε δέρμα

05 _ Φωτιζόμενες επενδύσεις μαρσπιέ και διακοσμητικά στοιχεία

06 _ Αναδιπλούμενη πλάτη πίσω καθισμάτων

07 _  Sport κάθισμα γραμμής S εμπρός σε μαύρο δέρμα Fine Nappa με ραφές αντίθετης 

απόχρωσης σε γκρι Rock με εξώγαζες ραφές σε μοτίβο ρόμβου

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 100 και κάτω. 
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Audi A3 > Εξοπλισμοί > A3 design

Πιο εξαιρετικό. Με A3 design.
Σε ένα Audi A3 υπάρχει αρκετός χώρος για τις δικές σας ιδέες. 

Με την έκδοση A3 design προσθέτετε, για παράδειγμα, χαρακτηριστικές 

πινελιές, οι οποίες αντικατοπτρίζουν την προσωπικότητά σας. 

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται 

από τη σελίδα 100 και κάτω.
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<
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Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί εν μέρει είναι προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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78  79
01 _ Πακέτο αλουμινίου

02 _ Πλέγμα εισαγωγής αέρα με χρωμιωμένη γρίλια σχήματος L

03 _ Ζάντες αλουμινίου χυτές 17 ιντσών σε σχέδιο 10 ακτίνων Turbo

04 _  Χρωμιωμένα διαφράγματα για τις απολήξεις της εξάτμισης, ανάλογα με τον 

κινητήρα απλά ή διπλά

05 _ Διακοσμητικά στοιχεία σε τρισδιάστατη όψη Luv γκρι Titanium

06 _  Κανονικό κάθισμα εμπρός, επενδύσεις καθισμάτων σε συνδυασμό υφάσματος 

Regatta/δερματίνης

07 _ Όψη αλουμινίου στο εσωτερικό

08 _ Πακέτο φωτισμού

09 _ Λαβή του λεβιέ ή του επιλογέα ταχυτήτων σε δέρμα

10 _ Δερμάτινο τιμόνι σε σχέδιο 3 ακτίνων με χειριστήρια πολλαπλών λειτουργιών plus

11 _ Σύστημα πληροφόρησης οδηγού (μονόχρωμη οθόνη)
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Audi A3 > Εξοπλισμοί > A3 sport

                                                                                                   Πιο sport. Με A3 sport.
Δείξτε με την έκδοση εξοπλισμού A3 sport την sport πλευρά σας – ολοκληρωτικά. 

Με λεπτομέρειες, οι οποίες υπογραμμίζουν εντυπωσιακά το ταμπεραμέντο του 

Audi A3 σας και με την πρώτη ματιά παραπέμπουν σε δυνατές επιδόσεις.

<
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<
<

01 | 02

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 100 και κάτω. 
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους 

προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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01 _ Πλέγματα εισαγωγής αέρα με κάθετες χρωμιωμένες γρίλιες σε όψη αλουμινίου

02 _ Ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών χυτές σε σχέδιο 5 βραχιόνων

03 _ Διακοσμητικά στοιχεία σε αλουμίνιο Mistral

04 _  Sport καθίσματα εμπρός με επένδυση καθίσματος σε ύφασμα Rallye

05 _ Λαβή λεβιέ ή επιλογέα ταχυτήτων σε δέρμα

06 _ Sport ανάρτηση και Audi drive select

07 _  Audi virtual cockpit

08 _  Χρωμιωμένα διαφράγματα για τις απολήξεις της εξάτμισης, ανάλογα με τον κινητήρα απλά ή διπλά

09 _ Διαχύτης αέρα σε όψη αλουμινίου
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Audi A3 > Εξοπλισμοί > Sport πακέτο S line
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Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 100 και κάτω. 
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους 

προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi. ¹ Προσέξτε τις ιδιαιτερότητες σχετικά με τις ζάντες στη σελίδα 104.
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82  83Περαιτέρω εντυπωσιακά στοιχεία προσθέτει το sport πακέτο S line, 

το οποίο ενισχύει τον sport χαρακτήρα του οχήματος.

01 _  Sport καθίσματα σειράς S εμπρός, επενδύσεις καθισμάτων S line σε προαιρετικό μαύρο δέρμα Fine Nappa με ραφές αντίθετης απόχρωσης σε γκρι Rock με εξώγαζες ραφές σε μοτίβο ρόμβου 

(σε συνδυασμό με το sport πακέτο S line τα καθίσματα sport εμπρός με επενδύσεις καθισμάτων S line σε ύφασμα Sequenz/δέρμα αποτελούν βασικό εξοπλισμό)

02 _ Διακοσμητικά στοιχεία σε ματ αλουμίνιο βουρτσισμένο

03 _ Εσωτερική επένδυση ουρανού σε μαύρο ύφασμα

04 _ Audi virtual cockpit

05 _ Πακέτο χώρου αποσκευών και αποθηκευτικών χώρων

06 _ Λαβή λεβιέ ή επιλογέα ταχυτήτων σε διάτρητο μαύρο δέρμα

07 _ Sport ανάρτηση S line

08 _ Φωτιζόμενες επενδύσεις μαρσπιέ εμπρός με ένθετα διακοσμητικά στοιχεία αλουμινίου και επιγραφή S

09 _ Πεντάλ και υποπόδιο από ανοξείδωτο χάλυβα

10 _ Ραφές αντίθετης απόχρωσης σε γκρι Rock στα καθίσματα, το τιμόνι, τον λεβιέ/επιλογέα ταχυτήτων και τα πατάκια

11 _ Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών χυτές σε σχέδιο 5 παράλληλων ακτίνων, μερικώς γυαλισμένες¹
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Audi A3 > Εξοπλισμοί > Εξωτερικό πακέτο S line

Μην υπογραμμίζετε απλά τον sport χαρακτήρα του Audi A3 σας – 

ενισχύστε τον. Με το εξωτερικό πακέτο S line προσδίδετε στη 

δυναμική πορεία των γραμμών έναν ακόμη συναρπαστικότερο τόνο, 

και με εξαιρετικές λεπτομέρειες προσθέτετε ιδιαίτερες πινελιές.

                                                Πιο χαρακτηριστικά. Με το εξωτερικό πακέτο Audi S line. 

01 _ Πλέγματα εισαγωγής αέρα σε μαύρο με κυψελωτή δομή

02 _ Χρωμιωμένα διαφράγματα για τις απολήξεις της εξάτμισης, ανάλογα με τον κινητήρα απλά ή διπλά

03 _ Διαχύτης αέρα με κυψελωτή δομή

04 _ Αεροτομή οροφής S line

05 _ Προφυλακτήρες εμπρός και πίσω, καθώς και πλευρικές επενδύσεις εισόδου σε χαρακτηριστική sport σχεδίαση

06 _ Έμβλημα S line στα εμπρός φτερά
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Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 100 και κάτω. 
Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους 

βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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μετμετμετμεττμετταλλαλαλλααααλ ικόκόικόιικικκκκ

Λευκό Glacier μεταλλικό Γκρι Nano μεταλλικό Μαύρο Mythos μεταλλικό Μπλε Ara με εφέ κρυστάλλων Κόκκινο Tango μεταλλικό Κίτρινο Vegas Ειδικό εξωτερικό χρώμα

Audi exclusive

σε πράσινο Java, μεταλλικό¹
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Audi A3 > Εξοπλισμοί > Ζάντες

01

19 ιντσών

02

19 ιντσών

03

19 ιντσών

04

17 ιντσών
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88  89Εντυπωσιακή εμφάνιση.
Με τις ζάντες της Audi υπογραμμίζετε το μοναδικό στυλ και τον χαρακτήρα του δικού σας Audi A3. 

Προσφέρετε στο όχημά σας μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή εμφάνιση με την αγαπημένη σας σχεδίαση. 

Για την ωραία αίσθηση καθ’ οδόν: Οι ζάντες της Audi υποβάλλονται σε ειδικές διαδικασίες ελέγχου, 

περνούν από εκτεταμένες δοκιμές και είναι άριστης ποιότητας. 

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 100 και κάτω.

05

18 ιντσών

06 07 08
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01 _ Ζάντες αλουμινίου χυτές 19 ιντσών Audi Sport σε σχέδιο 10 ακτίνων Υ¹ 02 _ Ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών χυτές Audi Sport σε σχέδιο 10 ακτίνων Υ σε γυαλιστερό μαύρο¹, ² 

03 _ Ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών χυτές Audi Sport σε σχέδιο 5 βραχιόνων Rotor σε όψη ματ Titanium, γυαλισμένες¹, ² 04 _ Ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών χυτές σε σχέδιο 5 διπλών 

ακτίνων 05 _ Ζάντες αλουμινίου χυτές 18 ιντσών σε σχέδιο 5 παράλληλων ακτίνων (σχέδιο S), μερικώς γυαλισμένες² 06 _ Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών χυτές Audi Sport 

σε τραπεζοειδές σχέδιο 5 βραχιόνων σε γυαλιστερό ανθρακί-μαύρο, γυαλισμένες¹, ² 07 _ Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών χυτές σε σχέδιο 5 διπλών ακτίνων-star (S-Design) 

σε ανθρακί αντίθεσης, μερικώς γυαλισμένες² 08 _ Ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών χυτές Audi Sport σε σχέδιο 5 βραχιόνων Wing σε όψη γυαλιστερό Titanium, γυαλισμένες¹, ²

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί εν μέρει είναι προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς 

εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr και στους 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi. Στοιχεία σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ελαστικών θα βρείτε στη σελίδα 104.

¹ Από την Audi Sport GmbH. ² Προσέξτε τις ιδιαιτερότητες σχετικά με τις ζάντες στη σελίδα 104. Θα βρείτε πολλές ακόμα ζάντες στο www.audi.gr

18 ιντσών
18 ιντσών 19 ιντσών
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Audi A3 > Εξοπλισμοί > Καθίσματα/Επενδύσεις καθισμάτων

Μαύρο/μπλε ύφασμα Rallye Συνδυασμός Alcantara Frequenz/

δέρματος γκρι Rotor

με ραφές αντίθετης απόχρωσης

Ύφασμα Sequenz/δέρμα μαύρο

με ραφές αντίθετης απόχρωσης

Ύφασμα Trophy/δέρμα μαύρο

με ραφές αντίθετης απόχρωσης
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<
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Γκρι Rock δέρμα MilanoΜαύρο δέρμα Fine Nappa

με ραφές αντίθετης απόχρωσης

Μαύρο Alcantara/δέρμα Μαύρο δέρμα Fine Nappa

με εξώγαζες ραφές σε μοτίβο ρόμβου και ραφές 

αντίθετης απόχρωσης

Αξεπέραστη ποιότητα. 

Με τους υφασμάτινους και δερμάτινους εξοπλισμούς.
Στο Audi σας κατέχετε μια ιδιαίτερη θέση. Στις μπροστινές και τις πίσω θέσεις 

γίνεται αισθητή μια μοναδική άνεση που οφείλεται στα άριστης ποιότητας υλικά 

και την πρώτης τάξης κατεργασία. Δεν έχει σημασία, ποια επένδυση καθισμάτων 

θα επιλέξετε: Εδώ κάθεστε σωστά.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη 

σελίδα 100 και κάτω.

Θα βρείτε πολλές ακόμα επενδύσεις καθισμάτων στο www.audi.gr

01 _ Sport κάθισμα σειράς S εμπρός σε μαύρο δέρμα Fine Nappa με ραφές αντίθετης απόχρωσης 

02 _ Sport κάθισμα εμπρός σε ύφασμα Plenum/μαύρο/μπλε Cosmos δέρμα με ραφές αντίθετης απόχρωσης

03 _ Κανονικό κάθισμα εμπρός σε μαύρο ύφασμα Regatta

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. Λεπτομερή 

στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Audi A3 > Εξοπλισμοί > Διακοσμητικά στοιχεία

Τρισδιάστατη όψη Luv γκρι Titanium

Αλουμίνιο Mistral
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< <
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<
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Πιο εκλεκτό. Με τα διακοσμητικά στοιχεία.
Το ξεχωριστό περιβάλλον είναι θέμα στυλ. Του δικού σας στυλ. Το οποίο μπορείτε να εκλεπτύνετε μέχρι 

την τελευταία λεπτομέρεια. Προσθέστε καλαίσθητες πινελιές με τα υψηλής ποιότητας διακοσμητικά 

στοιχεία Audi. Βιώστε τη γοητεία των ξεχωριστών υλικών – εκλεκτά ντεκόρ σε τρισδιάστατη όψη 

Luv γκρι Titanium, αλουμίνιο Mistral, ασημί Micrometallic, ντιαγκονάλ ανθρακονήματα¹ ή σε ματ 

βουρτσισμένο αλουμίνιο Designlicht – συνδυάστε τα με εξατομικευμένο τρόπο, σύμφωνα με το 

προσωπικό σας γούστο.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 100 και κάτω.

Περισσότερα διακοσμητικά στοιχεία θα βρείτε στο www.audi.gr

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi. 

¹ Από την Audi Sport GmbH.

Mατ αλουμίνιο βουρτσισμένο Designlicht

Υφαντά ντιαγκονάλ 

ανθρακονήματα¹

Micrometallic ασημί
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Audi A3 > Γνήσια Αξεσουάρ Audi

01_ Αντιολισθητικές αλυσίδες – Παρέχουν καλύτερο κράτημα σε χιόνι και πάγο. Διατίθενται σε διαφορετικά μεγέθη.

02_ Βάση ποδηλάτου για στερέωση από το πιρούνι – επιτρέπει την άνετη μεταφορά ποδηλάτων στον βασικό φορέα.

03_ LED επιβίβασης – προβάλλει την επιγραφή quattro ή τους κύκλους της Audi με φως LED στο δάπεδο.

04_ Αντάπτορας USB – για τη φόρτιση διαφόρων μοντέλων κινητών τηλεφώνων σε συνδυασμό με το Audi phone box¹.

05_ Πρόγραμμα παιδικών καθισμάτων – Διάφορες εκδόσεις για μικρούς επιβάτες έως 36 kg (0 έως 12 ετών).

06_  Εξοπλισμός για σκι και μπαγκαζιέρες σε μοναδική σχεδίαση Audi, σε γκρι Platinum ή λαμπερό μαύρο, ασφαλιζόμενα 

με κλειδαριά και ανοιγόμενα άνετα και από τις δύο πλευρές. Διατίθενται στα μεγέθη 300 l, 360 l και 405 l.

Εξατομικευμένα σαν τη ζωή σας. 
Τα Γνήσια Αξεσουάρ Audi σας παρέχουν πολυάριθμες δυνατότητες να εμπλουτίσετε το Audi A3 

σας από πολλές απόψεις. Με προϊόντα, τα οποία εκπληρώνουν την υπόσχεση ποιότητάς μας 

καθημερινά εκ νέου. Επωφεληθείτε από τις λύσεις με ακρίβεια προσαρμογής, οι οποίες πείθουν 

με τη θαυμάσια σχεδίαση και την υψηλή λειτουργικότητά τους. Περισσότερες πληροφορίες για 

αυτά, καθώς και γι άλλα εντυπωσιακά σημεία θα βρείτε από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες 

Audi. Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 

100 και κάτω. Προσέξτε την υπόδειξη σχετικά με τα Γνήσια Αξεσουάρ Audi στη σελίδα 104.

01
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Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε 

στον κατάλογο των Αξεσουάρ και στους 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

Οι εξοπλισμοί των Γνήσιων Αξεσουάρ Audi διατίθενται 

προαιρετικά από την AUDI AG έναντι πρόσθετης χρέωσης.
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¹ Πληροφορίες σχετικά με συμβατά κινητά τηλέφωνα 

θα βρείτε από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες 

Audi ή στην ιστοσελίδα www.audi.com/bluetooth.
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Audi A3 > Γνήσια Αξεσουάρ Audi

<
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01_ Χυτές ζάντες αλουμινίου σε σχέδιο 5 βραχιόνων Velum – στη διάσταση 7,5 J x 18, φροντίζουν για μια δυναμική εμφάνιση.

02_  Espresso mobil – Γνήσια απόλαυση Espresso με κρέμα. Πίεση: 19 bar. Σύνδεση μέσω του αναπτήρα τσιγάρων. Στο σετ περιλαμβάνονται: 

2 άθραυστα φλιτζάνια espresso, πανί μικροϊνών, βούρτσα καθαρισμού, δοχείο απορριμμάτων. Κομψή θήκη.

03_ Λεκάνη χώρου αποσκευών – προστατεύει τον χώρο φόρτωσης από ρύπανση και ζημιές από αποσκευές. Μόνο για το A3 Sportback.

04_ Πίσω σπόιλερ από ανθρακονήματα – υποστηρίζει την καλή αεροδυναμική συμπεριφορά του Sedan. 

05_ Περιβλήματα εξωτερικών καθρεπτών από υψηλής ποιότητας ανθρακονήματα προσθέτουν μια οπτική πινελιά.

06_ Πατάκια παντός καιρού – βοηθούν στην προστασία του εσωτερικού χώρου του αυτοκινήτου από υγρασία και χονδρούς ρύπους. Με επιγραφή A3.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 

100 και κάτω.

Προσέξτε την υπόδειξη σχετικά με τα Γνήσια Αξεσουάρ Audi στη σελίδα 104.

Οι εξοπλισμοί των Γνήσιων Αξεσουάρ Audi διατίθενται προαιρετικά από την AUDI AG έναντι επιπλέον κόστους.
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Auuddi AA33 >> ΓΓοοητεία Aududii
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Εφαρμογή myAudi¹

Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τον εξοπλισμό του Audi σας, 

να βρείτε Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Service, να αναζητήσετε τον επόμενο 

προορισμό και να τον στείλετε στο αυτοκίνητο – όλα με μία και μοναδική 

εφαρμογή. Μπορείτε να «κατεβάσετε» την εφαρμογή myAudi δωρεάν από 

το App Store και το Google Play Store™ ². Διατίθεται για iOS και Android.
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Audi A3 > Τεχνικά στοιχεία

[  ] Στοιχεία για αυτόματα κιβώτια S tronic. 

Επεξηγήσεις ¹ έως ⁸ στη σελίδα 104.

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί 

είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι 

επιπλέον κόστους. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά 

με τους βασικούς και τους προαιρετικούς 

εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα 

www.audi.com ή από τους Εξουσιοδοτημένους 

Συνεργάτες Audi.

Μοντέλο Audi A3 30 TFSI 

(116 hp)

Audi A3 35 TFSI 

(150 hp)

Audi A3 40 TFSI

(190 hp) Δεν διατίθεται στην 

Ελληνική Αγορά

Τύπος κινητήρα 3-κύλινδρος σε σειρά βενζινοκινητήρας με άμεσο 

ψεκασμό βενζίνης, Turbo με έμμεση ψύξη αέρα 

υπερπλήρωσης, τεχνολογία 4 βαλβίδων, 

2 εκκεντροφόρους επάνω

4-κύλινδρος σε σειρά βενζινοκινητήρας με άμεσο 

ψεκασμό βενζίνης, Turbo με έμμεση ψύξη αέρα 

υπερπλήρωσης, τεχνολογία 4 βαλβίδων, 

2 εκκεντροφόρους επάνω

4-κύλινδρος σε σειρά βενζινοκινητήρας με άμεσο 

ψεκασμό βενζίνης, Turbo και σύστημα Audi valvelift 

(στην πλευρά εισαγωγής)

Κυβισμός σε cm³ 

(βαλβίδες ανά κύλινδρο) 999 (4) 1.498 (4) 1.984 (4)

Μέγιστη ισχύς¹ σε hp σε σ.α.λ. 116/5.000–5.500 150/5.000–6.000 190/4.200–6.000

Μέγιστη ροπή σε Nm σε σ.α.λ. 272/2.000–3.500 340/1.500–3.500 320/1.500–4.100

Μετάδοση ισχύος

Είδος μετάδοσης κίνησης Μπροστινή κίνηση Μπροστινή κίνηση Μπροστινή κίνηση

Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων Μηχανικό κιβώτιο 6 ταχυτήτων

[7 ταχυτήτων S tronic]

Μηχανικό κιβώτιο 6 ταχυτήτων

[7 ταχυτήτων S tronic]

[7 ταχυτήτων S tronic]

Βάρος/Όγκος A3 Sportback A3 Sportback A3 Sportback

Απόβαρο² σε kg 1.265 [1.280] 1.325 [1.345] [1.410]

Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος σε kg 1.770 [1.790] 1.840 [1.855] [1.910]

Επιτρεπόμενο φορτίο οροφής/φορτίο 

στήριξης σε kg 75/75 [75/75] 75/75 [75/75] [75/75]

Επιτρ. βάρος ρυμούλκησης³ σε kg

χωρίς φρένα

σε κλίση 12 %

σε κλίση 8 %

630

1.300

1.500

[640]

[1.300]

[1.500]

660

1.500

1.700

[670]

[1.500]

[1.700]

[700]

[1.600]

[1.800]

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου 

περίπου σε l 50 [50] 50 [50] [55]

Επιδόσεις/Κατανάλωση

Μέγιστη ταχύτητα σε km/h 206 [206] 220 [220] [244]

Επιτάχυνση 0–100 km/h σε δευτ. 9,9 [9,9] 8,2 [8,2] [6,8]

Είδος καυσίμου Super αμόλυβδη χωρίς θείο ROZ 95⁴ Super αμόλυβδη χωρίς θείο ROZ 95⁴ Super αμόλυβδη χωρίς θείο ROZ 95⁴

Κατανάλωση καυσίμου⁵ σε l/100 km

χαμηλή

μέτρια

υψηλή

εξαιρετικά υψηλή

μεικτός κύκλος

7,7–7,4

6,1–5,7

5,5–5,1

6,8–6,1

6,4–5,9

[8,4–7,8]

[6,5–6,0]

[5,7–5,3]

[6,9–6,4]

[6,7–6,1]

8,6–8,2

6,7–6,2

6,1–5,5

7,3–6,6

7,0–6,4

[9,0–8,5]

[6,9–6,4]

[6,0–5,5]

[7,2–6,6]

[7,0–6,5]

Εκπομπές CO₂⁵ σε g/km 

μεικτός κύκλος 144–133 [139–151] 158–145 [146–159]

Πρότυπο καυσαερίων EU6 [EU6] EU6 [EU6] [EU6]
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Μοντέλο Audi S3 TFSI 

(300 hp)

Audi A3 30 TDI 

(116 hp)

Audi A3 35 TDI 

(150 hp) Δεν διατίθεται στην 

Ελληνική Αγορά

Τύπος κινητήρα 4-κύλινδρος σε σειρά βενζινοκινητήρας με άμεσο 

ψεκασμό βενζίνης, Turbo με ψύξη αέρα 

υπερπλήρωσης, τεχνολογία 4 βαλβίδων, 

2 εκκεντροφόρους επάνω

4-κύλινδρος σε σειρά πετρελαιοκινητήρας με VTG 

Turbo και έμμεση ψύξη αέρα υπερπλήρωσης, 

2 εκκεντροφόρους επάνω

4-κύλινδρος σε σειρά πετρελαιοκινητήρας με VTG 

Turbo και έμμεση ψύξη αέρα υπερπλήρωσης, 

2 εκκεντροφόρους επάνω

Κυβισμός σε cm³ 

(βαλβίδες ανά κύλινδρο) 1.984 (4) 1.598 (4) 1.968 (4)

Μέγιστη ισχύς¹ σε hp σε σ.α.λ. 221/5.300–6.500 116/3.250–4.000 150/3.500–4.000

Μέγιστη ροπή σε Nm σε σ.α.λ. 400/2.000–5.200 340/1.750–3.200 340/1.750–3.000

Μετάδοση ισχύος

Είδος μετάδοσης κίνησης Μόνιμη τετρακίνηση quattro Μπροστινή κίνηση Μπροστινή κίνηση

Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων [7 ταχυτήτων S tronic] Μηχανικό κιβώτιο 6 ταχυτήτων 

[7 ταχυτήτων S tronic]

[7 ταχυτήτων S tronic]

Βάρος/Όγκος S3 Sportback A3 Sportback A3 Sportback

Απόβαρο² σε kg [1.565] 1.365 [1.385] [1.440]

Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος σε kg [2.045] 1.875 [1.900] [1.955]

Επιτρεπόμενο φορτίο οροφής/φορτίο 

στήριξης σε kg [75/–] 75/75 [75/75] [75/75]

Επιτρ. βάρος ρυμούλκησης³ σε kg

χωρίς φρένα

σε κλίση 12 %

σε κλίση 8 %

[–]

[–]

[–]

680

1.500

1.700

[690]

[1.500]

[1.700]

[720]

[1.600]

[1.800]

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου 

περίπου σε l

[55] 50/ρεζερβουάρ 

AdBlue®⁶: 13

[50/ρεζερβουάρ 

AdBlue®⁶: 13]

[50/ρεζερβουάρ 

AdBlue®⁶: 13]

Επιδόσεις/Κατανάλωση

Μέγιστη ταχύτητα σε km/h [250]⁷ 205 [205] [218]

Επιτάχυνση 0–100 km/h σε δευτ. [4,7] 10,4 [10,4] [8,1]

Είδος καυσίμου Super αμόλυβδη χωρίς θείο ROZ 98⁴ Diesel χωρίς θείο⁸ Diesel χωρίς θείο⁸

Κατανάλωση καυσίμου⁵ σε l/100 km

χαμηλή

μέτρια

υψηλή

εξαιρετικά υψηλή

μεικτός κύκλος

[11,3–11,0]

[8,5–8,2]

[7,4–6,9]

[7,7–8,2]

[8,4–8,0]

6,4–6,1

5,6–5,3

5,1–4,8

6,1–5,7

5,7–5,4

[6,3–6,1]

[5,4–5,1]

[5,0–4,7]

[6,1–5,7]

[5,6–5,3]

Εκπομπές CO₂⁵ σε g/km 

μεικτός κύκλος [191–181] 150–141 [148–139]

Πρότυπο καυσαερίων [EU6] EU6 [EU6] [EU6]
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Audi A3 > Τεχνικά στοιχεία

Μοντέλο Audi A3 30 TFSI 

(116 hp)

Audi A3 35 TFSI 

(150 hp)

Audi A3 40 TFSI 

(190 hp) Δεν διατίθεται στην 

Ελληνική Αγορά

Audi S3 TFSI 

(300 hp)

Τύπος κινητήρα 3-κύλινδρος σε σειρά βενζινοκινητήρας με άμεσο 

ψεκασμό βενζίνης, Turbo με έμμεση ψύξη αέρα 

υπερπλήρωσης, τεχνολογία 4 βαλβίδων, 

2 εκκεντροφόρους επάνω

4-κύλινδρος σε σειρά βενζινοκινητήρας με άμεσο 

ψεκασμό βενζίνης, Turbo με έμμεση ψύξη αέρα 

υπερπλήρωσης, τεχνολογία 4 βαλβίδων, 

2 εκκεντροφόρους επάνω

4-κύλινδρος σε σειρά βενζινοκινητήρας με άμεσο 

ψεκασμό βενζίνης, Turbo και σύστημα Audi valvelift 

(στην πλευρά εισαγωγής)

4-κύλινδρος σε σειρά βενζινοκινητήρας με άμεσο 

ψεκασμό βενζίνης, Turbo με έμμεση ψύξη αέρα 

υπερπλήρωσης, τεχνολογία 4 βαλβίδων, 

2 εκκεντροφόρους επάνω

Κυβισμός σε cm³ 

(βαλβίδες ανά κύλινδρο) 999 (4) 1.498 (4) 1.984 (4) 1.984 (4)

Μέγιστη ισχύς¹ σε hp σε σ.α.λ. 116/5.000–5.500 150/5.000–6.000 190/4.200–6.000 300/5.300–6.500

Μέγιστη ροπή σε Nm σε σ.α.λ. 272/2.000–3.500 340/1.500–3.500 320/1.500–4.100 400/2.000–5.200

Μετάδοση ισχύος

Είδος μετάδοσης κίνησης Μπροστινή κίνηση Μπροστινή κίνηση Μπροστινή κίνηση Μόνιμη τετρακίνηση quattro

Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων Μηχανικό κιβώτιο 6 ταχυτήτων

[7 ταχυτήτων S tronic]

Μηχανικό κιβώτιο 6 ταχυτήτων

[7 ταχυτήτων S tronic]

[7 ταχυτήτων S tronic] [7 ταχυτήτων S tronic]

Βάρος/Όγκος A3 Sedan A3 Sedan A3 Cabriolet A3 Sedan A3 Cabriolet S3 Sedan S3 Cabriolet

Απόβαρο² σε kg 1.275 [1.290] 1.335 [1.355] 1.480 [1.500] [1.415] [1.565] [1.570] [1.740]

Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος σε kg 1.765 [1.785] 1.835 [1.850] 1.880 [1.895] [1.910] [2.015] [2.045] [2.110]

Επιτρεπόμενο φορτίο οροφής/φορτίο 

στήριξης σε kg 75/75 [75/75] 75/75 [75/75] –/75 [–/75] [75/75] [–/75] [75/–] [–/–]

Επιτρ. βάρος ρυμούλκησης³ σε kg

χωρίς φρένα

σε κλίση 12 %

σε κλίση 8 %

630

1.300

1.500

[640]

[1.300]

[1.500]

660 [670]

1.500 [1.500]

1.700 [1.700]

740 [750]

1.500 [1.500]

1.700 [1.700]

[700]

[1.600]

[1.800]

[750]

[1.600]

[1.800]

[–]

[–]

[–]

[–]

[–]

[–]

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου 

περίπου σε l 50 [50] 50 [50] 50 [50] [55] [55] [55] [55]

Επιδόσεις/Κατανάλωση

Μέγιστη ταχύτητα σε km/h 211 [211] 224 [224] 222 [222] [250] [250] [250]⁷ [250]⁷

Επιτάχυνση 0–100 km/h σε δευτ. 9,9 [9,9] 8,2 [8,2] 8,9 [8,9] [6,8] [7,2] [4,7] [5,2]

Είδος καυσίμου Super αμόλυβδη χωρίς θείο ROZ 95⁴ Super αμόλυβδη χωρίς θείο ROZ 95⁴ Super αμόλυβδη χωρίς θείο ROZ 95⁴ Super αμόλυβδη χωρίς θείο ROZ 98⁴

Κατανάλωση καυσίμου⁵ σε l/100 km

χαμηλή

μέτρια

υψηλή

εξαιρετικά υψηλή

μεικτός κύκλος

7,7–7,4

6,0–5,7

5,4–5,0

6,5–5,9

6,2–5,8

[8,3–7,8]

[6,4–5,9]

[5,6–5,2]

[6,7–6,2]

[6,5–6]

8,6–8,2 [8,9–8,5]

6,7–6,2 [6,8–6,3]

6,0–5,5 [5,9–5,4]

7,1–6,4 [7,0–6,4]

6,9–6,3 [6,9–6,3]

8,8–8,5 [9,4–8,8]

6,9–6,5 [7,1–6,7]

6,1–5,7 [6,1–5,7]

7,2–6,6 [7,1–6,6]

7,0–6,6 [7,1–6,6]

[11,3–11,0]

[8,5–8,2]

[7,3–6,9]

[8,0–7,7]

[8,3–8,0]

Εκπομπές CO₂⁵ σε g/km 

μεικτός κύκλος 141–131 [148–136] 156–143 [156–144] 159–149 [160–151] [188–181]

Πρότυπο καυσαερίων EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] [EU6] [EU6] [EU6] [EU6]
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[  ] Στοιχεία για αυτόματα κιβώτια S tronic. Επεξηγήσεις ¹ έως ⁸ στη σελίδα 104.

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον 

κόστους. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα www.audi.com ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

Μοντέλο Audi A3 30 TDI 

(116 hp)

Audi A3 35 TDI 

(150 hp) Δεν διατίθεται στην 

Ελληνική Αγορά

Τύπος κινητήρα 4-κύλινδρος σε σειρά πετρελαιοκινητήρας με VTG 

Turbo και έμμεση ψύξη αέρα υπερπλήρωσης, 

2 εκκεντροφόρους επάνω

4-κύλινδρος σε σειρά πετρελαιοκινητήρας με VTG 

Turbo και έμμεση ψύξη αέρα υπερπλήρωσης, 

2 εκκεντροφόρους επάνω

Κυβισμός σε cm³ 

(βαλβίδες ανά κύλινδρο) 1.598 (4) 1.968 (4)

Μέγιστη ισχύς¹ σε hp σε σ.α.λ. 116/3.250–4.000 150/3.500–4.000

Μέγιστη ροπή σε Nm σε σ.α.λ. 250/1.750–3.200 340/1.750–3.000

Μετάδοση ισχύος

Είδος μετάδοσης κίνησης Μπροστινή κίνηση Μπροστινή κίνηση

Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων Μηχανικό κιβώτιο 6 ταχυτήτων 

[7 ταχυτήτων S tronic]
[7 ταχυτήτων S tronic]

Βάρος/Όγκος A3 Sedan A3 Sedan

Απόβαρο² σε kg 1.375 [1.395] [1.450]

Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος σε kg 1.870 [1.895] [1.950]

Επιτρεπόμενο φορτίο οροφής/φορτίο 

στήριξης σε kg 75/75 [75/75] [75/75]

Επιτρ. βάρος ρυμούλκησης³ σε kg

χωρίς φρένα

σε κλίση 12 %

σε κλίση 8 %

680 

1.500 

1.700 

[690]

[1.500]

[1.700]

[720]

[1.600]

[1.800]

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου 

περίπου σε l

50/ρεζερβουάρ 

AdBlue®⁶: 13

[50/ρεζερβουάρ 

AdBlue®⁶: 13] [50]

Επιδόσεις/Κατανάλωση

Μέγιστη ταχύτητα σε km/h 211 [211] [224]

Επιτάχυνση 0–100 km/h σε δευτ. 10,4 [10,4] [8,1]

Είδος καυσίμου Diesel χωρίς θείο⁸ Diesel χωρίς θείο⁸

Κατανάλωση καυσίμου⁵ σε l/100 km

χαμηλή

μέτρια

υψηλή

εξαιρετικά υψηλή

μεικτός κύκλος

6,4–6,1

5,5–5,2

5,0–4,7

5,9–5,5

5,6–5,3

[6,3–6,1]

[5,3–5,1]

[4,8–4,6]

[5,9–5,4]

[5,5–5,2]

Εκπομπές CO₂⁵ σε g/km 

μεικτός κύκλος
146–138 [144–136]

Πρότυπο καυσαερίων EU6  [EU6] [EU6]
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Κατατάξεις παραμέτρων ελαστικών

Στον πίνακα θα βρείτε τα εύρη της κατηγορίας εξοικονόμησης καυσίμου, της κατηγορίας πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα 

και της κατηγορίας του εξωτερικού θορύβου κύλισης για τα διάφορα μεγέθη ελαστικών του Audi A3 Sportback, 

του Audi A3 Sedan, του Audi A3 Cabriolet, του Audi S3 Sportback, του Audi S3 Sedan και του Audi S3 Cabriolet.

Η παραγγελία ενός συγκεκριμένου ελαστικού δεν είναι εφικτή. Σχετικά με τα προσφερόμενα στη χώρα σας ελαστικά 

μπορείτε να ενημερωθείτε στους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

Διάσταση 

ελαστικού

Κατηγορία

εξοικονόμησης 

καυσίμου

Κατηγορία 

πρόσφυσης 

σε υγρό 

οδόστρωμα

Κατηγορία του 

εξωτερικού 

θορύβου κύλισης

Θερινά ελαστικά 205/55 R 16 C–B B–A 71–68 –

225/45 R 17 C–B B–A 71–68 –

225/40 R 18 E–C B–A 72–68 –

235/35 R 19 E–C B–A 72–68 –

Χειμερινά ελαστικά 205/55 R 16 E C–B 72–68 –

205/50 R 17 F–E E–B 72–68 –

225/40 R 18 E C–B 72–70

Σημαντική υπόδειξη

Ιδιαιτερότητες των ζαντών: Οι γυαλισμένες, γυαλισμένες με φρέζα ή μερικώς γυαλισμένες ζάντες αλουμινίου δεν 

πρέπει να χρησιμοποιούνται σε χειμερινές οδικές συνθήκες. Η επιφάνεια της ζάντας εξαιτίας του τρόπου κατασκευής 

της δεν διαθέτει επαρκή αντιδιαβρωτική προστασία και μπορεί να υποστεί μόνιμη ζημιά από αλάτι για το ξεπάγωμα 

των δρόμων ή παρόμοια υλικά.

Νομική υπόδειξη για τα Γνήσια Αξεσουάρ Audi

Τα Γνήσια Αξεσουάρ Audi διατίθενται προαιρετικά από την AUDI AG έναντι πρόσθετης χρέωσης. Τα συστατικά μέρη 

δεν λήφθηκαν υπόψη κατά τον προσδιορισμό των τιμών κατανάλωσης και εκπομπών ρύπων του οχήματος. Γι’ αυτό η 

τοποθέτηση είναι εφικτή μόνο μετά την αρχική ταξινόμηση.

Επεξηγήσεις

¹  Η αναφερόμενη τιμή προσδιορίστηκε σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία μέτρησης (UN-R 85 στην 

ισχύουσα έκδοση).

²  Απόβαρο αυτοκινήτου με οδηγό (75 kg) και πληρότητα ρεζερβουάρ καυσίμου 90 %, υπολογισμένο σύμφωνα 

με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1230/2012 στην ισχύουσα έκδοση. Το απόβαρο και ο συντελεστής αντίστασης αέρα 

του οχήματος μπορεί να αυξηθούν με τους προαιρετικούς εξοπλισμούς, οδηγώντας σε αντίστοιχη μείωση του 

ωφέλιμου φορτίου ή της μέγιστης ταχύτητας κίνησης.

³   Με αυξανόμενο υψόμετρο μειώνεται αναγκαστικά η απόδοση του κινητήρα. Από τα 1.000 m υψόμετρο, και για 

κάθε επιπλέον 1.000 m, θα πρέπει να αφαιρείται κάθε φορά 10 % του βάρους του αυτοκινήτου (μέγιστο επιτρεπτό 

φορτίο ρυμούλκησης + μέγιστο επιτρεπτό μεικτό βάρος του αυτοκινήτου). Ισχύουσα τιμή φορτίου ρυμούλκησης 

με εργοστασιακά τοποθετημένο κοτσαδόρο. Σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης του αυτοκινήτου με κοτσαδόρο, 

απαιτείται υπό ορισμένες προϋποθέσεις μια συσκευή ελέγχου της ΕΕ.

⁴  Συνιστάται η χρήση Super αμόλυβδης χωρίς θείο βενζίνης ROZ 95 κατά DIN EN 228. Εάν δεν είναι διαθέσιμη: 

απλή αμόλυβδη χωρίς θείο βενζίνη ROZ 91 κατά DIN EN 228 με μικρή μείωση της ισχύος. Κατά βάση μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί αμόλυβδη βενζίνη ROZ 95 με μέγιστο ποσοστό αιθανόλης 10 % (E10). Τα στοιχεία για την 

κατανάλωση αναφέρονται σε λειτουργία με καύσιμο ROZ 95 σύμφωνα με την Οδηγία 692/2008/EΚ.

⁵  Οι αναφερόμενες τιμές κατανάλωσης και εκπομπής ρύπων υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τον 

νόμο διαδικασίες μέτρησης. Από την 1 Σεπτεμβρίου 2017 πραγματοποιείται έγκριση τύπου για ορισμένα καινούργια 

οχήματα σύμφωνα με την παγκοσμίως εναρμονισμένη μέθοδο δοκιμής για επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά 

οχήματα (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), μια νέα, πιο ρεαλιστική μέθοδο δοκιμής για τη 

μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2018, η WLTP θα αντικαταστήσει 

σταδιακά τον νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης (NEFZ). Εξαιτίας των ρεαλιστικότερων συνθηκών ελέγχου, οι 

μετρούμενες σύμφωνα με την WLTP τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ σε πολλές περιπτώσεις είναι 

υψηλότερες από τις μετρούμενες σύμφωνα με τον NEFZ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές μεταξύ 

WLTP και NEFZ θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας. 

  Προς το παρόν θα πρέπει ακόμα να ανακοινώνονται υποχρεωτικά οι τιμές NEFZ. ‘Όταν πρόκειται για καινούργια 

αυτοκίνητα, τα οποία έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με την WLTP, οι τιμές NEFZ συνάγονται από τις τιμές 

WLTP. Η πρόσθετη αναφορά των τιμών WLTP μπορεί μέχρι την υποχρεωτική χρήση τους να γίνεται σε εθελοντική 

βάση. Όταν οι τιμές NEFZ παρατίθενται ως εύρη, δεν αναφέρονται σε ένα μεμονωμένο, συγκεκριμένο αυτοκίνητο 

και δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς. Χρησιμεύουν αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς σύγκρισης μεταξύ των 

διαφόρων τύπων αυτοκινήτων.

  Οι πρόσθετοι εξοπλισμοί και τα αξεσουάρ (πρόσθετα εξαρτήματα, τύπος ελαστικών, κ.λπ.) μπορούν να αλλάξουν 

σχετικές παραμέτρους του αυτοκινήτου, όπως, π.χ., το βάρος, την αντίσταση κύλισης και την αεροδυναμική και 

παράλληλα με τις καιρικές και κυκλοφοριακές συνθήκες, καθώς και την εκάστοτε οδική συμπεριφορά, να επηρεάσουν 

την κατανάλωση καυσίμου, την κατανάλωση ρεύματος, τις εκπομπές CO₂ και τις τιμές των επιδόσεων ενός αυτοκινήτου.

⁶  Συμπλήρωση του ξεχωριστού ρεζερβουάρ AdBlue σύμφωνα με την εμφανιζόμενη υπόδειξη στην οθόνη του οργάνου 

πολλαπλών λειτουργιών. Συνιστάται, η πλήρωση του ρεζερβουάρ AdBlue να γίνεται από Εξουσιοδοτημένους 

Συνεργάτες Audi. Το AdBlue είναι σήμα κατατεθέν του Γερμανικού Συνδέσμου της Αυτοκινητοβιομηχανίας, 

Αναγνωρισμένο Σωματείο (VDA).

⁷  Ηλεκτρονικά περιορισμένη.

⁸  Συνιστάται η χρήση καυσίμου Diesel χωρίς θείο κατά DIN EN 590. Εάν δεν είναι διαθέσιμο: Diesel κατά DIN EN 590.
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Audi A3 Sportback Τιμές σε mm

Στοιχεία διαστάσεων για απόβαρο αυτοκινήτου. Όγκος χώρου αποσκευών¹: μπροστινή κίνηση 380/1.220 l. 

Μόνιμη τετρακίνηση quattro 340/1.180 l (Δεύτερη τιμή: με αναδιπλωμένη πλάτη πίσω καθισμάτων και φόρτωση 

μέχρι τον ουρανό του αυτοκινήτου). Διάμετρος κύκλου στροφής περ. 10,9 m. 

* Μέγιστη ελευθερία κεφαλής. ** Πλάτος χώρου αγκώνων. *** Πλάτος χώρου ώμων.

Audi S3 Sportback Τιμές σε mm

Στοιχεία διαστάσεων για απόβαρο αυτοκινήτου. Όγκος χώρου αποσκευών¹ 340/1.180 l 

(δεύτερη τιμή: με αναδιπλωμένη πλάτη πίσω καθισμάτων και φόρτωση μέχρι τον ουρανό του αυτοκινήτου). 

Διάμετρος κύκλου στροφής περ. 10,9 m. 

* Μέγιστη ελευθερία κεφαλής. ** Πλάτος χώρου αγκώνων. *** Πλάτος χώρου ώμων.
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Audi A3 Sedan Τιμές σε mm

Στοιχεία διαστάσεων για απόβαρο αυτοκινήτου. Όγκος χώρου αποσκευών¹: μπροστινή κίνηση 425/880 l; 

μόνιμη τετρακίνηση quattro 390/845 l (Δεύτερη τιμή: με αναδιπλωμένη πλάτη πίσω καθισμάτων και φόρτωση μέχρι 

την εταζέρα). Διάμετρος κύκλου στροφής περ. 11,0 m. 

* Μέγιστη ελευθερία κεφαλής. ** Πλάτος χώρου αγκώνων. *** Πλάτος χώρου ώμων.

Audi S3 Sedan Τιμές σε mm

Στοιχεία διαστάσεων για απόβαρο αυτοκινήτου. Όγκος χώρου αποσκευών¹ 390/845 l

(Δεύτερη τιμή: με αναδιπλωμένη πλάτη πίσω καθισμάτων και φόρτωση μέχρι την εταζέρα). 

Διάμετρος κύκλου στροφής περ. 11,0 m.

* Μέγιστη ελευθερία κεφαλής. ** Πλάτος χώρου αγκώνων. *** Πλάτος χώρου ώμων.
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Audi A3 > Διαστάσεις

Audi A3 Cabriolet Τιμές σε mm

Στοιχεία διαστάσεων για απόβαρο αυτοκινήτου. Όγκος χώρου αποσκευών¹ με κλειστή κουκούλα: Μπροστινή κίνηση 

320 l, μόνιμη τετρακίνηση quattro 285 l. Με ανοιχτή κουκούλα: Μπροστινή κίνηση 280 l, μόνιμη τετρακίνηση 

quattro 245 l. Με αναδιπλωμένη πλάτη πίσω καθισμάτων: Μπροστινή κίνηση 680 l, μόνιμη τετρακίνηση quattro 645 l. 

Διάμετρος κύκλου στροφής περ. 10,9 m.

* Μέγιστη ελευθερία κεφαλής. ** Πλάτος χώρου αγκώνων. *** Πλάτος χώρου ώμων.

Audi S3 Cabriolet Τιμές σε mm

Στοιχεία διαστάσεων για απόβαρο αυτοκινήτου. Όγκος χώρου αποσκευών¹ με κλειστή κουκούλα: 285 l. 

Με ανοιχτή κουκούλα: 245 l. Με αναδιπλωμένη πλάτη πίσω καθισμάτων: 645 l. Διάμετρος κύκλου στροφής περ. 10,9 m.

* Μέγιστη ελευθερία κεφαλής. ** Πλάτος χώρου αγκώνων. *** Πλάτος χώρου ώμων.
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Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 100 και κάτω. ¹ Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται σε ένα βασικό όχημα χωρίς τροποποιήσεις για την εκάστοτε χώρα και επιλεγμένους 

προαιρετικούς εξοπλισμούς. Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς 

θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.com ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Εξοπλισμός του εικονιζόμενου Audi A3 Sportback (σελ. 04–15):

Εξωτερικό χρώμα: Γκρι Nano μεταλλικό

Ζάντες: Ζάντες αλουμινίου χυτές σε σχέδιο 5 διπλών ακτίνων-αστέρα 

(S-Design), ανθρακί αντίθεσης, μερικώς γυαλισμένες¹

Καθίσματα/Επενδύσεις καθισμάτων: Σπορ καθίσματα εμπρός σε ύφασμα 

Sequenz/μαύρο δέρμα με ραφές αντίθετης απόχρωσης σε γκρι Rock

Διακοσμητικά στοιχεία: Mατ αλουμίνιο βουρτσισμένο Designlicht

Περαιτέρω εξοπλισμοί: Εξωτερικό πακέτο S line

Εξοπλισμός του απεικονιζόμενου Audi A3 Sedan (σσ. 16–23):

Εξωτερικό χρώμα: Μπλε Cosmos μεταλλικό

Ζάντες: Ζάντες αλουμινίου χυτές Audi Sport σε τραπεζοειδές σχέδιο 5 

βραχιόνων σε γυαλιστερό ανθρακί-μαύρο, γυαλισμένες¹, ²

Καθίσματα/Επενδύσεις καθισμάτων: Sport καθίσματα εμπρός σε ύφασμα 

Plenum / μαύρο/μπλε δέρμα με ραφές αντίθετης απόχρωσης σε μπλε Space

Διακοσμητικά στοιχεία: Ματ αλουμίνιο βουρτσισμένο

Περαιτέρω εξοπλισμοί: Εξωτερικό πακέτο S line

Εξοπλισμός του απεικονιζόμενου Audi A3 Cabriolet (σσ. 24–29):

Εξωτερικό χρώμα: Κόκκινο Tango μεταλλικό

Ζάντες: Ζάντες αλουμινίου χυτές Audi Sport σε σχέδιο 10 ακτίνων Υ σε 

γυαλιστερό μαύρο²

Καθίσματα/Επενδύσεις καθισμάτων: Sport καθίσματα σειράς S εμπρός σε 

μαύρο δέρμα Fine Nappa με ραφές αντίθετης απόχρωσης σε γκρι Rock με 

εξώγαζες ραφές σε μοτίβο ρόμβου

Διακοσμητικά στοιχεία: Mατ αλουμίνιο βουρτσισμένο Designlicht

Περαιτέρω εξοπλισμοί: Εξωτερικό πακέτο S line

Εξοπλισμός του εικονιζόμενου Audi S3 Sportback (σελ. 48–57):

Εξωτερικό χρώμα: Γκρι Daytona περλέ

Ζάντες: Ζάντες αλουμινίου χυτές Audi Sport σε σχέδιο 5 παράλληλων 

ακτίνων (S-Design), μερικώς γυαλισμένες¹

Καθίσματα/Επενδύσεις καθισμάτων: Sport καθίσματα εμπρός σε μαύρο/

κόκκινο Express δέρμα Fine Nappa

Διακοσμητικά στοιχεία: Mατ αλουμίνιο βουρτσισμένο Designlicht

Εξοπλισμός του απεικονιζόμενου Audi S3 Sedan (σσ. 58–69):

Εξωτερικό χρώμα: Μαύρο Panther με εφέ κρυστάλλων

Ζάντες: Ζάντες αλουμινίου χυτές Audi Sport σε σχέδιο 5 βραχιόνων Wing σε 

όψη γυαλιστερό Titanium, γυαλισμένες ²

Καθίσματα/Επενδύσεις καθισμάτων: Sport καθίσματα σειράς S εμπρός σε 

μαύρο δέρμα Fine Nappa με ραφές αντίθετης απόχρωσης σε κόκκινο Express

Διακοσμητικά στοιχεία: Mατ αλουμίνιο βουρτσισμένο Designlicht

Εξοπλισμός του απεικονιζόμενου Audi S3 Cabriolet (σσ. 70–73):

Εξωτερικό χρώμα: Μπλε Navarra μεταλλικό

Ζάντες: Ζάντες αλουμινίου χυτές σε σχέδιο 5 διπλών ακτίνων-αστέρα 

(S-Design), ανθρακί αντίθεσης, μερικώς γυαλισμένες¹

Καθίσματα/Επενδύσεις καθισμάτων: Sport καθίσματα γραμμής S εμπρός 

σε Alcantara Frequenz/γκρι Rotor δέρμα με ραφές αντίθετης απόχρωσης 

σε ανθρακί

Διακοσμητικά στοιχεία: Mατ αλουμίνιο βουρτσισμένο Designlicht

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 100 και κάτω. 

¹ Προσέξτε τις ιδιαιτερότητες σχετικά με τις ζάντες στη σελίδα 104. ² Από την Audi Sport GmbH. 

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.com 

ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Audi A3 > Τεχνικά στοιχεία 

Νομικές υποδείξεις σχετικά με το Audi connect Πλοήγηση & Infotainment με κάρτα SIM ιδιοκτησίας του πελάτη

Η χρήση των υπηρεσιών που υποστηρίζει το Audi connect είναι εφικτή μόνο σε συνδυασμό με ένα προαιρετικό 

σύστημα πλοήγησης και Audi connect (συμπεριλ. τηλεφώνου αυτοκινήτου – ανάλογα με το μοντέλο του αυτοκινήτου). 

Επιπρόσθετα χρειάζεστε, ανάλογα με το μοντέλο του αυτοκινήτου, μια κάρτα SIM με επιλογή δεδομένων και για τη 

χρήση του LTE¹ επίσης με επιλογή LTE – σε περίπτωση που υπάρχει τηλέφωνο αυτοκινήτου μια κάρτα SIM με επιλογή 

τηλεφώνου και δεδομένων ή ένα smartphone με δυνατότητα Bluetooth με προφίλ remote SIM Access Profile (rSAP). 

Οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μόνο με ένα υφιστάμενο ή ξεχωριστό συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας και μόνο στην 

περιοχή κάλυψης του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Από τη λήψη πακέτων δεδομένων από το διαδίκτυο ενδέχεται να 

προκύψει πρόσθετο κόστος, ανάλογα με το τιμολόγιο κινητής τηλεφωνίας σας και ιδιαίτερα κατά τη χρήση στο 

εξωτερικό. Λόγω του αυξημένου όγκου δεδομένων συνιστάται απαραιτήτως η χρήση μιας πάγιας χρέωσης (Flatrate) 

για χρήση δεδομένων! 

Η διαθεσιμότητα των υποστηριζόμενων από το Audi connect Πλοήγηση & Infotainment υπηρεσιών εξαρτάται από τη 

χώρα. Οι υπηρεσίες διατίθενται κατ’ αρχήν για τουλάχιστον ένα έτος από την παράδοση του οχήματος. Σε περίπτωση 

που οι υπηρεσίες Audi connect βασίζονται σε παροχές τρίτων παρόχων, δεν μπορεί να διασφαλιστεί μόνιμη διαθεσιμότητα, 

αλλά αυτή αποτελεί ευθύνη των τρίτων παρόχων. 24 μήνες μετά την παράδοση του οχήματος παρατείνεται η διάρκεια 

ισχύος των υπηρεσιών Audi connect δωρεάν, εφάπαξ, κατά 12 μήνες. Εάν δεν επιθυμείτε μια τέτοια παράταση, 

γνωστοποιήστε το γραπτώς στην παρακάτω διεύθυνση:

AUDI AG

Kundenbetreuung Deutschland

85045 Ingolstadt

E-Mail: kundenbetreuung@audi.de

Τηλ.: +49 800 28347378423

Οι Εξουσιοδοτημένοι Συνεργάτες Audi θα σας ενημερώσουν σχετικά με τις δυνατότητες παράτασης των υπηρεσιών 

Audi connect στη συνέχεια. Το Audi connect επιτρέπει, ανάλογα με το μοντέλο του οχήματος, την πρόσβαση στις 

υπηρεσίες Google και Twitter. Δεν μπορεί να διασφαλιστεί μόνιμη διαθεσιμότητα, αυτό αποτελεί ευθύνη των Google 

και Twitter. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Audi connect θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.com/connect 

και από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi. Πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρέωσης, από τους παρόχους 

κινητής τηλεφωνίας.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 100 και κάτω.

¹ Για την πλήρη χρήση χωρίς περιορισμούς, προϋποτίθεται η ύπαρξη σύμβασης κάρτας LTE. Σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση της υποστήριξης LTE μπορείτε να ενημερωθείτε από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

² Πληροφορίες σχετικά με συμβατά κινητά τηλέφωνα θα βρείτε στους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi ή στην ιστοσελίδα www.audi.com/bluetooth. Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί 

εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.com ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

Νομικές υποδείξεις σχετικά με το Audi connect Πλοήγηση & Infotainment με σταθερά τοποθετημένη στο όχημα 

κάρτα SIM

Η χρήση των υποστηριζόμενων από το Audi connect υπηρεσιών είναι εφικτή μόνο σε συνδυασμό με ένα προαιρετικά 

διαθέσιμο σύστημα πλοήγησης. Η παροχή των υπηρεσιών Audi connect γίνεται από την AUDI AG/τους Εισαγωγείς. 

Η σύνδεση δεδομένων για τις υπηρεσίες Audi connect δημιουργείται μέσω μιας σταθερά τοποθετημένης στο όχημα 

κάρτας SIM, από έναν πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Το κόστος αυτών των συνδέσεων δεδομένων περιλαμβάνεται στην 

τιμή για τις υπηρεσίες Audi connect. Εξαιρείται από αυτό η σύνδεση δεδομένων για το WLAN hotspot, καθώς και το 

online streaming μέσων και άλλες προσφερόμενες μέσω μιας εφαρμογής Audi για κινητά τηλέφωνα smartphone, 

υπηρεσίες. Η σύνδεση δεδομένων για το WLAN hotspot, καθώς και για online streaming μέσων και περαιτέρω υπηρεσίες 

που προσφέρονται μέσω μιας εφαρμογής της Audi για κινητά τηλέφωνα smartphone, δημιουργείται επίσης μέσω μιας 

σταθερά τοποθετημένης στο όχημα κάρτας SIM και ενός προγράμματος χρήσης δεδομένων έναντι χρέωσης του παρόχου 

Audi. Πληροφορίες για τις τιμές και σχετικά με την παραγγελία θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.com/myaudi.

Εναλλακτικά, για τη δημιουργία μιας σύνδεσης δεδομένων, μπορεί να εισαχθεί μια εξωτερική κάρτα SIM ιδιοκτησίας 

του πελάτη στη θυρίδα υποδοχής καρτών. Σε συνδυασμό με τον προαιρετικό εξοπλισμό Audi phone box, μπορεί για 

τη χρήση της ενσωματωμένης λειτουργίας τηλεφώνου αυτοκινήτου να συνδεθεί επίσης ένα smartphone με δυνατότητα 

Bluetooth με προφίλ remote SIM Access Profile (rSAP)². Αν μια εξωτερική κάρτα SIM εισαχθεί στη θυρίδα υποδοχής 

καρτών ή συνδεθεί μέσω rSAP, τότε μέσω αυτής της εξωτερικής κάρτας SIM δημιουργούνται όλες οι συνδέσεις δεδομένων, 

τόσο για τις υπηρεσίες Audi connect, όσο και για το WLAN hotspot. Η τιμολόγηση του κόστους που προκύπτει κατά 

τη διαδικασία αυτή γίνεται τότε αποκλειστικά και μόνο μέσω της εξωτερικής κάρτας SIM. 

Η διαθεσιμότητα των υποστηριζόμενων από το Audi connect Πλοήγηση & Infotainment υπηρεσιών εξαρτάται από 

τη χώρα. Η προσφερόμενη φάση Teaser διατίθεται για 3 μήνες από την αρχική ταξινόμηση και λήγει αυτομάτως μετά 

την παρέλευση των 3 μηνών. Σε περίπτωση αγοράς της άδειας για Audi connect Navigation & Infotainment αυτοί 

οι 3 μήνες δεν συμψηφίζονται στη συνολική διάρκεια ισχύος των υπηρεσιών Audi connect. Οι υπηρεσίες διατίθενται 

κατ’ αρχήν για τουλάχιστον ένα έτος από την παράδοση του οχήματος. Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες Audi connect 

βασίζονται σε παροχές τρίτων παρόχων, δεν μπορεί να διασφαλιστεί μόνιμη διαθεσιμότητα, αλλά αυτή αποτελεί ευθύνη 

των τρίτων παρόχων. 24 μήνες μετά την παράδοση του οχήματος παρατείνεται η διάρκεια λειτουργίας των υπηρεσιών 

Audi connect δωρεάν, εφάπαξ, κατά 12 μήνες. Εάν δεν επιθυμείτε μια τέτοια παράταση, γνωστοποιήστε το γραπτώς 

στην παρακάτω διεύθυνση:

AUDI AG

Kundenbetreuung Deutschland

85045 Ingolstadt

E-Mail: kundenbetreuung@audi.de

Τηλ.: +49 800 28347378423

Οι Εξουσιοδοτημένοι Συνεργάτες Audi θα σας ενημερώσουν σχετικά με τις δυνατότητες παράτασης των υπηρεσιών 

Audi connect στη συνέχεια. Το Audi connect επιτρέπει, ανάλογα με το μοντέλο του οχήματος, την πρόσβαση στις 

υπηρεσίες Google και Twitter. Δεν μπορεί να διασφαλιστεί μόνιμη διαθεσιμότητα, αυτό αποτελεί ευθύνη των Google 

και Twitter. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Audi connect θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.com/connect 

και από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi. Πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρέωσης, από τους παρόχους 

κινητής τηλεφωνίας.
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Τα αυτοκίνητα και οι εξοπλισμοί, που εμφανίζονται και περιγράφονται σε αυτόν τον κατάλογο, καθώς 

και μερικές από τις αναφερόμενες υπηρεσίες, δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Τα εικονιζόμενα 

αυτοκίνητα σε αυτόν τον κατάλογο είναι εν μέρει εξοπλισμένα με προαιρετικούς εξοπλισμούς έναντι 

επιπλέον κόστους. Τα στοιχεία σχετικά με τον εξοπλισμό παράδοσης, την εμφάνιση, τις επιδόσεις, 

τις διαστάσεις και τα βάρη, την κατανάλωση καυσίμου και το κόστος λειτουργίας των αυτοκινήτων, 

αντιστοιχούν στις γνώσεις κατά τη χρονική στιγμή της εκτύπωσης. Με την επιφύλαξη αποκλίσεων σε 

χρωματισμούς και σχήμα των φωτογραφιών, σφαλμάτων, καθώς και τυπογραφικών λαθών. Με την 

επιφύλαξη αλλαγών. Η επανεκτύπωση, ακόμα και αποσπασματικά, επιτρέπεται μόνο με την έγγραφη 

συγκατάθεση της AUDI AG.

Το χαρτί αυτού του καταλόγου έχει παραχθεί από κυτταρίνη με επεξεργασία λεύκανσης χωρίς χλώριο.
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