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Οι εκδόσεις μοντέλων και εξοπλισμών, 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 του αυτοκινήτου, 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 έγγραφη συγκατάθεση της AUDI AG.

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

AUDI AG 
85045 Ingolstadt
www.audi.gr
Ισχύει από Απρίλιο 2016

Printed in Germany
633/1150.39.72

Vorsprung durch Technik
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Ευρετήριο

Τεχνικά στοιχεία Διαστάσεις Βασικοί/Προαιρετικοί εξοπλισμοί
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quattro²³

S tronic²³

Λειτουργία ελεύθερης κύλισης²⁴

Χειροκίνητο κιβώτιο 6 ταχυτήτων²³

Ηλεκτρομηχανικό φρένο στάθμευσης

Ηλεκτρομηχανικό υποβοηθούμενο σύστημα 
διεύθυνσης

Τεχνολογία/Ασφάλεια

Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS)

Ρύθμιση αντιολίσθησης τροχών (ASR)

Ηλεκτρονικό μπλοκάρισμα διαφορικού (EDS)

Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας (ESC)

Επιλεκτικός έλεγχος ροπής ανά τροχό⁷

Ανάκτηση ενέργειας πέδησης (recuperation)

Σύστημα Start-Stop

Αερόσακοι

Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός και σύστημα αερόσακων 
κεφαλής

Πλευρικοί αερόσακοι πίσω

Προστασία από πλευρική πρόσκρουση

Ενσωματωμένο σύστημα προσκεφάλων (Audi 
backguard)

Ζώνες ασφαλείας

Έλεγχος πρόσδεσης ζώνης ασφαλείας

Προεγκατάσταση παιδικού καθίσματος ISOFIX και Top 
Tether για τα εξωτερικά πίσω καθίσματα

Προεγκατάσταση παιδικού καθίσματος ISOFIX για το 
κάθισμα του συνοδηγού

Φαρμακείο με προειδοποιητικό τρίγωνο

Βασικός εξοπλισμός
Προαιρετικός εξοπλισμός
Βασικός/Προαιρετικός εξοπλισμός ανάλογα με το μοντέλο
δεν διατίθεται

Ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις ανά χώρα. Για το ποιοι εξοπλισμοί είναι 
διαθέσιμοι ως βασικοί ή ως προαιρετικοί στη χώρα σας, μπορείτε να 
απευθυνθείτε στους τοπικούς Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

¹ Από την quattro GmbH.
²  Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με το πακέτο S line Sport στην τιμή ενός 

συνήθους εξωτερικού χρώματος περλέ.
³  Δεν διατίθεται σε συνδυασμό με γκρι Monsoon μεταλλικό.
⁴  Προσέξτε τις ιδιαιτερότητες σχετικά με τις ζάντες στη σελίδα 79.
⁵  Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με πακέτο σχεδίασης Audi exclusive.
⁶  Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με το σπορ πακέτο S line Sport.
⁷  Διατίθεται μόνο για μοντέλα με μόνιμη τετρακίνηση quattro.
⁸  Κατάλληλες για αντιολισθητικές αλυσίδες, μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα 

κίνησης 210 km/h. 
⁹  Βασικός εξοπλισμός σε συνδυασμό με το sport πακέτο S line.
¹⁰  Βασικός εξοπλισμός σε συνδυασμό με πακέτο σχεδίασης Audi exclusive.
¹¹  Εξαρτάται από το επιλεγμένο χρώμα του εσωτερικού εξοπλισμού.
¹²  Μέρος των προβολέων LED.
¹³  Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με Xenon plus.
¹⁴   Δεν διατίθεται σε συνδυασμό με εξωτερικό χρώμα αντίθεσης.
¹⁵  Δεν διατίθεται σε συνδυασμό με πακέτο σχεδίασης Audi exclusive.
¹⁶  Στο Q3 design με ένθετα διακοσμητικά στοιχεία αλουμινίου.
¹⁷  Διατίθεται μόνο για μοντέλα με S tronic.
¹⁸  Νομικές πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τη χρήση θα βρείτε σε αυτή 

τη σελίδα.
¹⁹  Πληροφορίες σχετικά με συμβατότητες θα βρείτε από τους Εξουσιοδοτημένους 

Συνεργάτες Audi ή στην ιστοσελίδα www.audi.com/bluetooth.
²⁰  Πρέπει να έχετε υπόψη: Τα συστήματα λειτουργούν μόνο εντός των εκάστοτε 

ορίων του συστήματος και υποστηρίζουν τον οδηγό. Η ευθύνη και η 
απαιτούμενη προσοχή στην οδική κυκλοφορία παραμένουν στον οδηγό.

²¹  Διατίθεται μόνο στην Δυτική Ευρώπη.
²²  Μόνο σε Audi active lane assist σε συνδυασμό με σύστημα πλοήγησης 

MMI Navigation plus.
²³   Ανάλογα με τον κινητήρα.
²⁴  Διατίθεται μόνο για μοντέλα με S tronic και Audi drive select.

Νομικές υποδείξεις σχετικά με το Audi connect
Η χρήση των υποστηριζόμενων από το Audi connect υπηρεσιών είναι εφικτή 
μόνο με τους προαιρετικούς εξοπλισμούς, σύστημα πλοήγησης MMI 
Navigation plus και Audi connect, συμπεριλαμβανομένου τηλεφώνου 
αυτοκινήτου.
Επιπρόσθετα χρειάζεστε μια κάρτα SIM με επιλογή δεδομένων – σε περίπτωση 
που υπάρχει τηλέφωνο αυτοκινήτου, μια κάρτα SIM με επιλογή τηλεφώνου 
και δεδομένων ή ένα Smartphone¹⁹ με δυνατότητα Bluetooth με προφίλ 
remote SIM Access Profile (rSAP). Για την κάρτα SIM υπάρχει ένας 
αναγνώστης καρτών SIM στο διακοσμητικό του συστήματος πλοήγησης 
MMI Navigation plus. Οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μόνο με ένα υφιστάμενο 
ή ξεχωριστό συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας και μόνο εντός της περιοχής 
κάλυψης του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Με τη λήψη πακέτων δεδομένων 
από το διαδίκτυο ενδέχεται να προκύψει πρόσθετο κόστος, αναλόγως των 
χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας σας και ιδιαίτερα κατά τη λειτουργία στο 
εξωτερικό. Λόγω του αυξημένου όγκου δεδομένων συνιστάται εμφατικά η 
χρήση πάγιας χρέωσης για χρήση δεδομένων! 

Η διαθεσιμότητα των υποστηριζόμενων από το Audi connect υπηρεσιών 
εξαρτάται από τη χώρα. Οι υπηρεσίες Audi connect διατίθενται για 
τουλάχιστον 1 έτος από την παράδοση του οχήματος. 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 
δωρεάν 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. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Audi connect θα βρείτε στην 
ιστοσελίδα www.audi.com/connect και από τους Εξουσιοδοτημένους 
Συνεργάτες Audi. Πληροφορίες σχετικά με όρους χρέωσης από τους παρόχους 
κινητής τηλεφωνίας.
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Τους εξοπλισμούς του αυτοκινήτου που απεικονίζονται στο τμήμα της γοητείας αυτοκινήτου, θα τους βρείτε στη σελίδα 80.
Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 76 και μετά.

Σε διάλογο: Κωδικοί QR της Audi
Βιώστε την Audi ακόμα πιο άμεσα: 
 Φορτώστε μία εφαρμογή QR στο 
Smartphone σας και σκανάρετε 
στη  συνέχεια τον κωδικό QR ή 
χρησιμοποιήστε τον αναφερόμενο 
σύνδεσμο στο πρόγραμμα περιήγησής 
σας.
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Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 76 και μετά.

Το Audi

Q3
Σήμερα εδώ, αύριο εκεί. Ο κόσμος γίνεται μικρότερος. Και οι δυνατότητές 
σας πολλαπλασιάζονται. Με ένα αυτοκίνητο, που ταιριάζει στις απαιτήσεις 
σας – το Audi Q3. Δυνατό και ευέλικτο. Συμπαγές και μεγάλο στο εσωτερικό. 
Επίσης έντονα εκφραστικό, ενεργειακά αποδοτικό και οικονομικό, και sport.

Το Audi Q3. Φτιαγμένο από τις προσδοκίες σας.

 Καθ’ οδόν προς 

  την ατομικότητα. 
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Audi Q3

Σύγχρονη κινητικότητα που εκφράζεται με αυτοπεποίθηση. Το Audi Q3 ανοίγει νέους δρόμους. 
Με τη χαρακτηριστική ενιαία τραπεζοειδή μάσκα Audi Singleframe σε τρισδιάστατη όψη. Εισαγωγές 
αέρα που βρίσκονται χαμηλά στον προφυλακτήρα. Και οριζόντιες γραμμές που προσδίδουν ακόμα 
περισσότερο δυναμισμό στο αυτοκίνητο. Η εμφάνισή του παραπέμπει εμφανώς σε ένα SUV. Σε 
συνδυασμό με σχεδίαση που θυμίζει έντονα coupé. Μοναδικό και προοδευτικό. Στο σύνολό του, 
εκπέμπει δύναμη και sport χαρακτήρα. Έως το διαχύτη και τις χρωμιωμένες sport απολήξεις της 
εξάτμισης.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 76 και μετά.
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Αθλητική εμφάνιση με πρωτοποριακή σχεδίαση. 
Ανοίξτε νέους δρόμους. Προαιρετικά με προβολείς 
και πίσω φώτα LED σε νέα σχεδίαση. Συμπεριλαμβανο-
μένων δυναμικών πίσω φλας. Λεπτομέρειες, που 
χαρίζουν το χαρακτήρα ενός sport αυτοκινήτου πόλης. 
Απόλυτα. Με πολλά νέα, ελκυστικά σχέδια ζαντών. Και 
ακόμα περισσότερες δυνατότητες εξατομίκευσης της 
εμφάνισης. 

Κατ’ επιθυμία με τις εκδόσεις εξοπλισμού Q3 sport και 
Q3 design. Με τις ξεχωριστές χυτές ζάντες αλουμινίου 
17 ιντσών. Λαμπρές προοπτικές. Χάρη στην προαιρετική 
πανοραμική γυάλινη οροφή, και προς τα επάνω.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 76 και μετά.
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Audi Q3

Επιβιβαστείτε και αναχωρήστε. Αναζητήστε νέους προορισμούς. Αισθανθείτε την ορμή προς τα 
μπροστά. Στο Audi Q3 οι κινητήρες TFSI και TDI νέας γενιάς σάς οδηγούν μπροστά. Εντελώς νέος 
σχεδιασμός. Από 119 έως 220 hp, με τελική ταχύτητα έως και 233 km/h. Σε συνδυασμό με 
υψηλή ροπή και εντυπωσιακή δύναμη. Αύξηση της απόδοσης. Και εντυπωσιακή οικονομία. 
Μεταξύ άλλων, χάρη στο σύστημα Start-Stop και την ανάκτηση ενέργειας πέδησης (recuperation). 
Καθώς και στην τεχνολογία Audi cylinder on demand στο Audi Q3 1.4 TFSI ultra. Εξοικονόμηση 
καυσίμου, μειωμένες εκπομπές ρύπων.

Σε κάθε διαδρομή. Και συνεχίζουμε.

οδηγική απόλαυση.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 76 και μετά.

 Καθ’ οδόν 

 προς την 

Εάν θέλετε να δείτε το Audi Q3 σε δράση, 
σκανάρετε αυτόν τον κωδικό QR με 
το Smartphone σας (κόστος σύνδεσης
σύμφωνα με το συμβόλαιο κινητής 
τηλεφωνίας). Ή χρησιμοποιήστε τον παρακάτω 
σύνδεσμο στο πρόγραμμα περιήγησής σας: 
www.audi.com/q3film

Κωδικός QR
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Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 76 και μετά.

Q3_Fas72_2016_03.indd   12 29.04.16   14:32v72-Text-Stand: 02.05.2016
297x198_Q3_Fas09_RZ_opt_s13_ct   13 19.02.16   17:01

v09-Bild-Stand: 22.02.2016

Audi Q3

Q3_Fas72_2016_03.indd   13 29.04.16   14:32v72-Text-Stand: 02.05.2016



297x198_Q3_Fas09_RZ_opt_s14_ct   14 19.02.16   17:01

v09-Bild-Stand: 22.02.2016

14

Q3_Fas72_2016_03.indd   14 29.04.16   14:32v72-Text-Stand: 02.05.2016
297x198_Q3_Fas09_RZ_opt_s15_ct   15 19.02.16   17:01

v09-Bild-Stand: 22.02.2016

Audi Q3

 Καθ’ οδόν 
  προς την 

ανωτερότητα.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 76 και μετά.
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Οι προκλήσεις της μεγαλούπολης. Στενές στροφές, μεγάλες ευθείες. Γρήγορα εναλλασσόμενες καταστάσεις οδήγησης. 
Δεξιοτεχνικός χειρισμός με τις δοκιμασμένες τεχνολογίες Audi. Για παράδειγμα, με την προαιρετική μόνιμη τετρακίνηση 
quattro. Για καλύτερη πρόσφυση σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Βέλτιστη κατανομή της ροπής στον εμπρός και 
στον πίσω άξονα. Με αποτέλεσμα την οδηγική απόλαυση που μένει. Στη μνήμη και σε κάθε δρόμο. Επίσης, κατ’ επιθυμία, 
γρήγορη αλλαγή σχέσεων ταχύτητας με το κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 ταχυτήτων S tronic. Και, προαιρετικά, για τον 
προσωπικό σας τρόπο οδήγησης από sport μέχρι αποδοτικό και οικονομικό: Audi drive select με τέσσερις λειτουργίες 
και προσαρμοζόμενη απόσβεση. Επιπρόσθετα, πλήθος συστημάτων υποστήριξης του οδηγού και υποβοήθησης στάθμευσης, 
που βοηθούν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της πόλης.
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Το εσωτερικό του Audi Q3. Υψηλή ποιότητα μέχρι και την τελευταία 
λεπτομέρεια. Και κατ’ επιθυμία, με εντελώς προσωπική νότα. 
Χάρη στις εκδόσεις εξοπλισμού Q3 sport και Q3 design – πάντα 
με ανεξάρτητα διακοσμητικά στοιχεία. Τα διακοσμητικά στοιχεία 
αναδεικνύονται ιδιαίτερα σε συνδυασμό με το προαιρετικό πακέτο 
εσωτερικού φωτισμού LED. Επιπρόσθετα, η πλέον σύγχρονη 
τεχνολογία Infotainment με το προαιρετικό σύστημα πλοήγησης 
MMI Navigation plus. Προαιρετικά πακέτο Connectivity με 
ενσωματωμένη θύρα Bluetooth, προεγκατάσταση συστήματος 
πλοήγησης και Audi music interface. Ακουστική απόλαυση: το 
προαιρετικό ηχοσύστημα Bose Surround Sound με 14 ηχεία 
υψηλής απόδοσης. 

Για να αισθάνεστε πραγματικά όμορφα καθ’ οδόν. Σχεδόν όπως 
στο σπίτι σας.

 Καθ’ οδόν 
 προς την 

αίσθηση άνεσης.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 76 και μετά.
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Audi Q3

Λάβετε θέση. Σε άνετα καθίσματα από εκλεκτό ύφασμα. Κατ’ επιθυμία από εξαιρετικό δέρμα. 
Απολαύστε τον αέρα υψηλής ποιότητας. Και το ευρύχωρο εσωτερικό για το προσωπικό σας 
Lifestyle. Από τις πρακτικές θήκες μέχρι τη μεγάλη ελευθερία στο χώρο ποδιών. Επίσης, 
ο χώρος φόρτωσης είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Και μπορεί να γίνει ακόμα πιο μεγάλος, αν 
αναδιπλωθεί το πίσω κάθισμα. Χάρη στο αφαιρούμενο κάλυμμα του χώρου αποσκευών και 
το προαιρετικό πίσω καπό με ηλεκτρικό χειρισμό, ακόμα και η φόρτωση μετατρέπεται σε 
μια άνετη διαδικασία.

Q3_Fas72_2016_03.indd   21 29.04.16   14:32v72-Text-Stand: 02.05.2016



297x198_Q3_Fas09_RZ_opt_s22_ct   22 22.03.16   10:38

v09-Bild-Korrektur: 23.03.2016

22

Έχετε φτάσει στον προορισμό σας. Με μια αίσθηση κυριαρχίας και άνεσης. 
Και με διαρκή δυναμικότητα. Γιατί με την εντυπωσιακή απόδοση και την 
προαιρετική κίνηση quattro, ο καλύτερος προορισμός είναι η διαδρομή. 
Μια εμπειρία, την οποία θα έχετε ξανά και ξανά: 
Οδηγική απόλαυση υψηλού επιπέδου.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 76 και μετά.
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>>> Audi connect
Το μέλλον της δικτυωμένης 
κινητικότητας. 

>>> Audi tron
Το μέλλον της κινητικότητας με μειωμένες 
εκπομπές CO₂.

>>> quattro
Το μέλλον της τετρακίνησης. 
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Καινοτομίες

>>> Σχεδίαση
Το μέλλον θα έχει νέες μορφές.

>>> Audi ultra
Το μέλλον των αποδοτικών τεχνολογιών.

Ο κόσμος αλλάζει συνεχώς. Όλο και ταχύτερα εξελίσσεται η τεχνολογική πρόοδος. Και όλο και περισσότερες δυνατότητες 
σας παρέχονται εξαιτίας αυτού – και ιδιαίτερα όσον αφορά στην κινητικότητά σας. Με το “Vorsprung durch Technik” 
(“Πρωτοπορία μέσω τεχνολογίας”) συμβάλλουμε σε σημαντικό βαθμό σ’ αυτή την εξέλιξη. Για να σας παρέχουμε την 
τεχνολογία, η οποία βελτιώνει τη ζωή σας. Έτσι ώστε να μην εκπληρώνουμε απλώς τις απαιτήσεις όσον αφορά στη 
σημερινή και μελλοντική κινητικότητα, αλλά να συνεχίσουμε να τις υπερβαίνουμε.

… μέσω της τεχνολογίας.
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>>> Εξειδικευμένη τεχνογνωσία ελαφριάς 
κατασκευής
Λιγότερο βάρος. Μεγαλύτερη οικονομία, ισχύς 
και αντοχή. Η μέθοδος ελαφριάς κατασκευής της 
Audi. Προερχόμενη αρχικά από την ελαφριά 
κατασκευή αμαξωμάτων, σήμερα χρησιμοποιείται 
σχεδόν σε όλους τους τομείς και συνδυάζει 
 καινοτόμα υλικά, όπως αλουμίνιο, έξυπνες 
 σχεδιαστικές αρχές, καθώς και διαδικασίες 
 παραγωγής που σέβονται τους φυσικούς πόρους, 
σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση.

>>> Αεροδυναμική
Λιγότερες αντιστάσεις οδήγησης, περισσότερη 
αποδοτικότητα. Με συνεπή διαμόρφωση των 
γραμμών του κάτω μέρους και των ακμών 
σπόιλερ του αυτοκινήτου – για τη δημιουργία 
της καλύτερης δυνατής μορφής για 
αεροδυναμική αποδοτικότητα. Αλλά και με 
ελαστικά βελτιωμένα ως προς την αντίσταση 
κύλισης. Όλα αυτά δοκιμασμένα στην 
αεροδυναμική σήραγγα της Audi, σε ταχύτητες 
έως και 300 km/h.

>>> Εξειδικευμένη τεχνογνωσία κιβωτίων 
ταχυτήτων
Βελτιωμένες τιμές απόδοσης χάρη σε βελτιωμένη 
σχέση μετάδοσης κιβωτίου. Η αύξηση της 
προσφερόμενης ροπής παρέχει τη δυνατότητα 
σχεδιασμού μεγαλύτερης σχέσης μετάδοσης, 
ειδικότερα στις μεγάλες σχέσεις ταχύτητας 
κιβωτίου. Για δυναμικότερη ροπή στις χαμηλές 
στροφές, γεγονός που μειώνει την κατανάλωση, 
ωστόσο, δεν έχει επιπτώσεις στις επιδόσεις και 
τον sport χαρακτήρα.
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Audi ultra

Η κατασκευή ενός Audi είναι μια εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία. Και όμως, ισχύει για όλα τα μοντέλα μια απλή αρχή: Όλα τα 
εξαρτήματα του αυτοκινήτου συνεργάζονται με ακρίβεια, για τη δημιουργία συνεργειών μείωσης των εκπομπών. Η διαδικασία 
που βάσει αυτής της αρχής ξεκίνησε στο τέλος της δεκαετίας του ογδόντα με τη μέθοδο ελαφριάς κατασκευής της Audi και το 
επαναστατικό Audi Space Frame (ASF), σήμερα έχει εξελιχθεί στη λεγόμενη αντιστροφή της κλιμακούμενης αύξησης του βάρους: 
Κάθε στοιχείο ελαφριάς κατασκευής έχει επίδραση σε άλλα δομικά εξαρτήματα, τα οποία μπορούν επίσης να κατασκευαστούν 
με μικρότερες διαστάσεις. Με αυτόν τον τρόπο λαμβάνει χώρα μια συνεχής βελτίωση όσον αφορά στη λειτουργικότητα, το 
 μικρότερο δυνατό βάρος και τη διαδικασία παραγωγής των υφιστάμενων σχημάτων και υλικών. Για να γίνουν τα αυτοκίνητά 
μας ακόμη πιο οικονομικά, αποδοτικά και με ηπιότερη αξιοποίηση των σχετικών φυσικών πόρων. Εκτός αυτού ενσωματώνονται 
όλο και περισσότερες αποδοτικές τεχνολογίες στα αυτοκίνητα Audi. Όπως για παράδειγμα, το σύστημα ανάκτησης ενέργειας και 
το σύστημα Start-Stop. Ή μοντέρνοι, μεγάλης ενεργειακής απόδοσης και υψηλής τεχνολογίας κινητήρες. Για αυξημένη δυναμική 
της οδήγησης, υψηλή συμπίεση, οικονομικότερη και αποδοτικότερη καύση και μειωμένες εκπομπές CO₂. Όλα αυτά είναι το 
Audi ultra. Σήμερα και στο μέλλον – για την επίτευξη της κινητικότητας με μειωμένες εκπομπές CO₂.

Audi ultra

Βέλτιστος συνδυασμός.
Το μέλλον των αποδοτικών τεχνολογιών.

>>> Ανάκτηση ενέργειας πέδησης (recuperation)
Φρενάρισμα για ακόμη πιο οικονομική και αποδοτική 
 κίνηση. Με την ανάκτηση ενέργειας πέδησης (recuperation). 
Ένα μέρος της κινητικής ενέργειας που δημιουργείται 
 κατά το φρενάρισμα και στις φάσεις ρολαρίσματος 
 αποθηκεύεται προσωρινά στην μπαταρία τροφοδοσίας 
δικτύου και χρησιμοποιείται στις φάσεις επιτάχυνσης – 
και έτσι, ανάλογα με τον κύκλο οδήγησης, γίνεται 
 εξοικονόμηση καυσίμου έως και 3 %.

>>> Εξειδικευμένη τεχνογνωσία κινητήρων
Γεμάτη δύναμη, οικονομική και ενεργειακά αποδοτική 
κίνηση. Με τη βοήθεια του Audi ultra, με τις ενεργειακά 
αποδοτικές τεχνολογίες στον τομέα των κινητήρων. 
Όπως για παράδειγμα με το Audi cylinder on 
demand, όπως και με το Audi valvelift system, 
τα οποία συνεισφέρουν και τα δύο στη μειωμένη 
 κατανάλωση ενέργειας του κινητήρα, ή με την 
 τεχνολογία clean diesel, με την οποία μπορούν 
να μειωθούν οι εκπομπές καυσαερίων. 
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WLAN Hotspot
συνδέει τις φορητές τερματικές 
συσκευές σας με το διαδίκτυο.

Επικοινωνία

Κινητικότητα & Πλοήγηση

Πληροφορίες χώρων στάθμευσης
Βοήθεια στην αναζήτηση χώρων στάθμευσης και σταθμών 
 αυτοκινήτων. Επίσης – εφόσον υπάρχουν – ένδειξη τιμών 
και ελεύθερων επί του παρόντος θέσεων στάθμευσης.

Τιμές καυσίμων
Τα οικονομικότερα πρατήρια καυσίμων 
στον τόπο προορισμού ή κοντά σας.

Αναζήτηση Point-of-Interest (POI) με 
 φωνητικό χειρισμό
στη βάση δεδομένων Google™¹.

Πληροφορίες κυκλοφορίας online
Δυναμική καθοδήγηση διαδρομής μέσω 
πληροφοριών ροής της κυκλοφορίας σε 
πραγματικό χρόνο

Πλοήγηση με την υπηρεσία χαρτών Google Earth™¹ 
και Google Street View™¹
μέσω υψηλής ανάλυσης εναέριων και δορυφορικών 
 εικόνων, φωτογραφιών και καταχωρίσεων διευθύνσεων 
σάς πλοηγεί ακόμη ευκολότερα στον προορισμό σας.

¹ Η ονομασία Google και το λογότυπο Google είναι σήματα κατατεθέντα της Google Inc.
² Η υπηρεσία περιλαμβάνεται στον προαιρετικό εξοπλισμό Audi connect συμπεριλαμβανομένου τηλεφώνου αυτοκινήτου. ³ Για την καταχώριση προορισμού μέσω Google Maps απαιτείται λογαριασμός Google.
Η διαθεσιμότητα, η απεικόνιση στην οθόνη και το κόστος των υπηρεσιών διαφέρουν ανά χώρα, μοντέλο, τερματική συσκευή και χρέωση. Περισσότερες νομικές πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τη χρήση θα βρείτε στη σελίδα 85, καθώς 
και στην ιστοσελίδα www.audi.com/connect.

Πληροφορίες για την εκάστοτε χώρα²
Ένδειξη πληροφοριών για την εκάστοτε χώρα, 
όπως, π. χ., σχετικά με την υποχρέωση χρήσης 
προειδοποιητικού γιλέκου και αγοράς βινιέτας, 
καθώς και ισχύουσες τελικές ταχύτητες κίνησης, 
ανά πάσα στιγμή με την απλή πίεση ενός 
 κουμπιού στο MMI.

28

Εισαγωγή προορισμού μέσω myAudi ή Google Maps™¹, ³
Ο προγραμματισμός των προορισμών πλοήγησής σας 
γίνεται κατ’ επιθυμία και άνετα από τον οικιακό σας 
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το myAudi και οι χάρτες 
Google Maps™¹ παρέχουν τη δυνατότητα αποστολής 
εξατομικευμένων προορισμών πλοήγησης προς το 
αυτοκίνητο. Κατά την έναρξη της πορείας αυτοί μπορούν 
άνετα να υιοθετηθούν ως προορισμός.

myAudi – Το προσωπικό κέντρο ελέγχου σας
Μετά από μια εφάπαξ καταχώριση και με την προστασία 
ενός κωδικού πρόσβασης, σας παρέχει στην ιστοσελίδα 
www.audi.com/myaudi, τη δυνατότητα να διαχειριστείτε 
και να διαμορφώσετε από την άνεση του σπιτιού σας τις 
υπηρεσίες, οι οποίες υποστηρίζονται από το Audi connect.
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Audi connect

Infotainment

Καιρός
Προγνώσεις και χάρτες του επιθυμητού τόπου.

Audi music stream
Λήψη ραδιοφωνικών σταθμών σε παγκόσμια 
κλίμακα μέσω μιας εφαρμογής Smartphone 
και σύνδεσης WLAN, καθώς και πρόσβαση 
στη βιβλιοθήκη μέσων του Smartphone.

Ειδήσεις online
Κείμενα και εικόνες για τα τρέχοντα
παγκόσμια γεγονότα.

Πληροφορίες ταξιδίου
Πληροφορίες σχετικά με αξιοθέατα – με 
λειτουργία υιοθέτησης ως προορισμό 
πλοήγησης.

Ο κόσμος σας παρέχει άπειρες δυνατότητες. Με το προαιρετικό Audi connect έχετε πολλές από αυτές τις 

δυνατότητες ψηφιακά και απευθείας στο Audi σας. Με το πάτημα ενός κουμπιού. Κομμένες και ραμμένες 

στα μέτρα σας. Χάρη στο myAudi και τις υποστηριζόμενες από το Audi connect υπηρεσίες στο αυτοκίνητό σας. 

Σε πολλά μέρη παγκοσμίως. Διαισθητικά, απλά και άνετα.

Το μέλλον της δικτυωμένης κινητικότητας.Audi connect
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Με το quattro.

quattroΑίσθησητου δρόμου.
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quattro

Απόλυτος έλεγχος του δρόμου. Με σταθερή κατανομή της κινητήριας δύναμης και στους τέσσερις τροχούς. 
Μεταβλητή επιλογή και ενεργοποίηση του πίσω άξονα μέσω ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενου πολύδισκου 
συμπλέκτη. Πάντα ανάλογα με την εκάστοτε κατάσταση, πάντα επιλεκτικά. Επαναπροσδιορισμός 
της ευστάθειας, της δυναμικής και της ευκινησίας και απάλειψη των υπερστροφών και υποστροφών 
με το quattro. Για αυξημένη πρόσφυση και βελτιωμένη προώθηση. Δαμάστε οποιαδήποτε διαδρομή. 
 Προσανατολιζόμενοι σταθερά στον δικό σας προορισμό. Σε στροφές. Σε ευθείες. Σε οποιοδήποτε 
 οδόστρωμα. Για γοητεία που παραμένει προσκολλημένη. Στον δρόμο – και στη μνήμη.
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Κάθε κίνηση πηγάζει από κάπου. Ένα σημείο εκκίνησης, μια ιδέα. Οι κινητήρες για το Audi Q3 
σας βασίζονται επίσης σε μια λαμπρή βασική αρχή: αυξημένη ισχύς με χαμηλότερη κατανάλωση. 
Συμβιβάζουμε αυτήν τη φαινομενική αντίθεση με δύο επαναστατικές τεχνολογίες κίνησης: 
TDI και TFSI. Γνωρίστε και τις δύο. Και αποφασίστε υπέρ του κινητήρα, ο οποίος σας συγκινεί 
περισσότερο.

Μέγιστη ισχύς.
Εκμεταλλευόμενη 
στο μέγιστο.

Performance

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 76 και μετά.
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Performance 

Οι κινητήρες TFSI της Audi επιτυγχάνουν μια ιδιαίτερα υψηλή 
συμπίεση. Το αποτέλεσμα: εξαιρετικός βαθμός απόδοσης με 
βέλτιστες επιδόσεις. Με την υποκατάσταση χωρητικότητας κυλίνδρων 
με υπερπλήρωση μειώνονται σημαντικά το μέγεθος και το βάρος 
του κινητήρα – ενώ η δυναμική παραμένει εντυπωσιακά σταθερή. 
Για ανάπτυξη ισχύος που θα σας πείσει ήδη από την εκκίνηση. 

Με τον συνδυασμό άμεσου ψεκασμού και υπερσυμπίεσης οι 
κινητήρες TDI της Audi παρουσιάζουν εξαιρετικές επιδόσεις – χάρη 
σε υψηλή ροπή σε όλη την περιοχή στροφών, με σταθερή ανάπτυξη 
ισχύος. Μειωμένων εκπομπών και, ως συνήθως, οικονομικοί στην 
κατανάλωση. Ταυτόχρονα, όμως, συναρπαστικά δυναμικοί – για να 
εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις δυνατότητες που σας προσφέρει ο 
κάθε δρόμος.

TDI TFSI

Audi cylinder
on demand

Και οι κυλινδροκεφαλές μπορεί να είναι 
έξυπνες. Αυτό αποδεικνύεται από το 
Audi cylinder on demand. Στην περιο-
χή μερικού φορτίου απενεργοποιού-
νται αυτόματα οι κύλινδροι δύο και 
τρία του 4-κύλινδρου κινητήρα TFSI. 
Έτσι διευκολύνεται η μείωση της κατα-
νάλωσης καυσίμου και η μείωση των 
εκπομπών. Χωρίς να γίνεται αισθητή η 
μεταγωγή και να επηρεάζεται αρνητικά 
η δυναμική της οδήγησης.
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>>> quattro
Η μόνιμη τετρακίνηση κατανέμει τις κινητήριες 
δυνάμεις ανάλογα με την εκάστοτε κατάσταση 
οδήγησης σε κάθε επιμέρους τροχό, για 
μεγαλύτερη πρόσφυση και δυναμική.

>>> Audi drive select
Με το Audi drive select προσαρμόζετε τα 
χαρακτηριστικά οδήγησης του μοντέλου Q3 
στις ανάγκες σας. Με το πάτημα ενός κουμπιού. 
Πιο sport, πιο άνετα, πιο ισορροπημένα ή 
οικονομικότερα. Εσείς αποφασίζετε.

>>> Πίσω άξονας 4 συνδέσμων
με ανεξάρτητη διάταξη ελατηρίων/αμορτισέρ.

>>> S tronic
Το sport και αποδοτικό κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 
καθιστά δυνατή την ταχύτατη αλλαγή ταχυτήτων 
χωρίς αισθητή διακοπή της δύναμης έλξης.

>>> Ηλεκτρομηχανικά υποβοηθούμενο σύστημα 
διεύθυνσης
Το σύστημα υποβοήθησης τιμονιού που εξαρτάται 
από την ταχύτητα κίνησης παρέχει ακόμη και σε 
υψηλές ταχύτητες ακρίβεια αίσθησης του συστήματος 
διεύθυνσης, σας υποστηρίζει στη σταθεροποίηση του 
τιμονιού και διευκολύνει τη στάθμευση.

>>> Μηχανισμός τροχών και ανάρτησης με ρύθμιση άνεσης
Αυτή η ρύθμιση της ανάρτησης επιτρέπει ευελιξία στους 
χειρισμούς και προσφέρει εντυπωσιακή δυναμική συμπεριφορά.
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Δυναμική

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 76 και μετά. 
Ποιος εξοπλισμός είναι διαθέσιμος ως βασικός ή ως προαιρετικός για το μοντέλο σας, μπορείτε να μάθετε στο ευρετήριο από τη σελίδα 82 και μετά.

Επιβιβαστείτε. Προσδεθείτε με τη ζώνη ασφαλείας. Βάλτε μπροστά τον κινητήρα. Όπου κι αν πάτε, αφήστε να σας ωθήσει η 

συναρπαστική δυναμική. Διότι ξέρετε, ότι με το Audi Q3 σας όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί για σας. Καθορίστε την κατεύθυνση. 

Το ρυθμό κίνησης. Την ταχύτητα κίνησης. Απολαμβάνοντας μια αίσθηση ελευθερίας, χάρη στις εφεδρείες που διαθέτετε. 

Τόσες, ώστε να έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, σε οποιαδήποτε διαδρομή.

η οποία θα σας συναρπάσει.

Δυναμική

Δυναμική,
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>>> Audi active lane assist
Σε περίπτωση αναγνώρισης οριοθετήσεων λωρίδων 
κυκλοφορίας, σας υποστηρίζει με ήπιες επεμβάσεις 
στο τιμόνι στη διατήρηση της λωρίδας κυκλοφορίας.

>>> Αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας βασισμένη 
σε κάμερα
Αναγνωρίζει απαγορεύσεις προσπέρασης και όρια
ταχύτητας και σας πληροφορεί σχετικά μέσω του 
συστήματος πληροφόρησης οδηγού.

>>> Audi side assist
Καταγράφει την κίνηση πίσω από το αυτοκίνητο, 
υποστηρίζοντάς σας έτσι κατά την αλλαγή λωρίδας.

>>> Βοήθεια στάθμευσης plus με κάμερα οπισθοπορείας
Προσφέρει καλύτερη εποπτεία κατά τη στάθμευση και τους 
ελιγμούς, με οπτική παρουσίαση όλων των περιοχών μπροστά 
και πίσω από το αυτοκίνητο και επιλέξιμη εικόνα κάμερας σε 
συνδυασμό με δυναμικές γραμμές καθοδήγησης για την περιοχή 
πίσω από το αυτοκίνητο.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 76 και μετά. Ποιος εξοπλισμός είναι διαθέσιμος ως βασικός ή ως προαιρετικός για το μοντέλο σας, μπορείτε να μάθετε στο ευρετήριο από τη σελίδα 82 και μετά.
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Συστήματα υποβοήθησης οδηγού

>>> Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης 
Υποστηρίζει στην είσοδο και την έξοδο από τη θέση 
στάθμευσης μέσω προσωρινής ανάληψης της 
δύναμης που απαιτείται για την περιστροφή του 
τιμονιού.

Όπου κι αν πηγαίνετε:
Μια ωραία αίσθηση ταξιδεύει μαζί σας.

Κάθε διαδρομή είναι διαφορετική. Ένα πράγμα, όμως, παραμένει ίδιο σε όλες τις διαδρομές – η αίσθηση, την οποία 
παρέχει κάθε Audi: ότι είστε προστατευμένοι. Όλα τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού στο Audi Q3 σας, σας 
υποστηρίζουν κατά τη μετακίνησή σας και φροντίζουν για ακόμα μεγαλύτερη άνεση ενώ κινείστε. Γνωρίστε τα 
σημαντικότερα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.

Συστήματα υποβοήθησης οδηγού

Με τα συστήματα υποβοήθησης στο Audi σας.

Προσέξτε: Τα συστήματα λειτουργούν μόνο εντός των εκάστοτε ορίων και υποστηρίζουν τον οδηγό. Η ευθύνη και η απαιτούμενη προσοχή στην οδική κυκλοφορία παραμένουν στον οδηγό.

>>> Σύστημα ρύθμισης σταθερής ταχύτητας
Διατηρεί σταθερή μια επιλεγμένη ταχύτητα άνω των 
30 km/h, συμβάλλοντας στην ασφαλή και ξεκούραστη 
μετακίνησή σας.
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>>> Πλοήγηση
Με το σύστημα πλοήγησης MMI Navigation 
plus πλοηγηθείτε, μέσω της τρισδιάστατης 
προβολής χαρτών και της τρισδιάστατης 
απεικόνισης αξιοθέατων και χαρακτηριστικών 
κτιρίων, ακόμη πιο άνετα στους προορισμούς 
σας.

>>> Audi connect
Αξιοποιήστε με το σύστημα πλοήγησης MMI 
Navigation plus όλες τις υποστηριζόμενες 
από το Audi connect υπηρεσίες – γρήγορα και 
άνετα. Λόγω του διαισθητικού χειρισμού του 
MMI η πρόσβαση σε πολλές βασιζόμενες στο 
διαδίκτυο λειτουργίες είναι εντυπωσιακά απλή.

>>> Car
Ελέγξτε και τροποποιήστε στο ΜΜΙ πολύ 
άνετα και με λίγες μόνο κινήσεις τη ρύθμιση 
των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, τις 
ρυθμίσεις του αυτοκινήτου, καθώς και τις 
λειτουργίες του κλιματισμού και Service.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 76 και μετά.
Ποιος εξοπλισμός είναι διαθέσιμος ως βασικός ή ως προαιρετικός για το μοντέλο σας, μπορείτε να μάθετε στο ευρετήριο από τη σελίδα 82 και μετά.

>>> Τηλέφωνο
Τηλεφωνήστε με ασφάλεια και 
άνεση με το σύστημα ανοικτής 
ακρόασης: Επιλέξτε με άνεση στο 
MMI τις επαφές σας ή καταχωρίστε 
τον αριθμό διαισθητικά μέσω του 
MMI.
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Η αρχή της απλότητας

>>> Media
Εμφανίστε τα εξώφυλλα της μουσικής συλλογής σας 
από όλες τις διαθέσιμες πηγές μέσων, όπως, Jukebox, 
εισηγμένες κάρτες SD, Audi music interface, CD ή DVD.

Λιτό. Απλό. Λογικό. Ο επαναπροσδιορισμός του κόσμου του κινητού Infotainment: 

το Multi Media Interface (MMI). Διενέργεια τηλεφωνημάτων, πλοήγηση ή χρήση του 

διαδικτύου μέσω του Audi connect: άκρως διαισθητικά, άκρως λειτουργικά και άνετα 

– μεταξύ άλλων, χάρη στο φωνητικό χειρισμό. Με το ΜΜΙ στο Audi Q3 σας, όλα θα 

είναι παιχνιδάκι για σας.

Το ΜΜΙ – έξυπνο,

ατομικό, διαισθητικό.

Η αρχή της απλότητας
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Φώτα
Προβολείς LED

Σύγχρονη τεχνολογία LED. Η οποία φωτίζει με εξαιρετικό τρόπο τους δρόμους. 
Ακολουθώντας μια βασική αρχή της φύσης: Την ημέρα βλέπει κανείς καλύτερα. 
Με μια απόχρωση χρώματος παρόμοια με το φως της ημέρας, το φως των 
διαθέσιμων προαιρετικά προβολέων LED της Audi αποτρέπει την κόπωση των 
ματιών. Γίνεται χρήση στοιχείων διαδρομής για την προσαρμογή της κατανομής 
του φωτός στην εκάστοτε κατάσταση. Προνοητικό. Χάρη στη δικτύωση με το 
προαιρετικό σύστημα πλοήγησης MMI Navigation plus. Έτσι ώστε κατά το 
 δυνατό να μην σας ξεφεύγει τίποτε – και το Audi σας να τραβά όλα τα βλέμματα 
πάνω του.

Q3_Technik72_2016_03.indd   40 29.04.16   14:32v72-Text-Stand: 02.05.2016
297x198_Q3_Technik09_RZ_opt_s41_ct   41 19.02.16   16:59

v09-Bild-Stand: 22.02.2016

Προβολείς LED

Άποψη
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Εξοπλισμοί

Μοναδικοί σαν εσάς.
Οι δυνατότητες εξοπλισμού.
Sport χαρακτήρας, άνεση, υψηλή σχεδίαση, λειτουργικότητα – ανεξάρτητα από το ποιες είναι οι δικές σας 
απαιτήσεις από το Audi σας, αυτό σας παρέχει μια πλειάδα από δυνατότητες εξατομίκευσης. Οι εκδόσεις 
εξοπλισμού της Audi είναι ποικίλες, υψηλής ποιότητας και προσαρμόζονται πλήρως στις ανάγκες σας.
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Υψηλή ποιότητα σε κάθε λεπτομέρεια.
Μια μικρή επισκόπηση των δυνατοτήτων σας.
Το Audi Q3 – ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο, το οποίο πείθει με την υψηλή ποιότητα και μεγάλη ποικιλία του 
εξοπλισμού του. Ένα πλήθος καινοτομιών, χαρακτηριστικών άνεσης και συστημάτων υποβοήθησης καθιστά 
κάθε διαδρομή μοναδική. Αυτό αποδεικνύουν και πολλά άλλα εντυπωσιακά στοιχεία του – Εμπνευστείτε!

1  Καπό χώρου αποσκευών με ηλεκτρικό άνοιγμα και 
κλείσιμο
Άνετο άνοιγμα και κλείσιμο του καπό του χώρου 
αποσκευών με το προαιρετικό κλειδί άνεσης μέσω 
παρατεταμένης πίεσης. Με υποβοηθούμενο κλείσιμο και 
προγραμματιζόμενη γωνία ανοίγματος του καπό χώρου 
αποσκευών.

2  Προβολείς LED
Ακριβής φωτισμός του οδοστρώματος, παρόμοιος με 
αυτόν του φωτός της ημέρας. Με φώτα μεσαίας σκάλας, 
μεγάλης σκάλας, ημέρας, αυτοκινητοδρόμου, φλας και 
στατικά φώτα κλειστής στροφής, καθώς και φώτα παντός 
καιρού σε τεχνολογία LED με χαμηλή κατανάλωση 
ενέργειας και μεγάλη διάρκεια ζωής. Συμπεριλαμβάνεται 
αισθητήρας φωτός/βροχής. Χαρακτηριστικό φωτεινό 
γράφημα σε σχεδίαση ημέρας και νύχτας.

3  Πακέτο μαύρο Audi exclusive¹
Προσθέτει μαύρες πινελιές στην περιοχή της ενιαίας 
τραπεζοειδούς μάσκας Audi Singleframe, των 
προφυλακτήρων εμπρός και των διακοσμητικών λωρίδων 
στα πλευρικά τζάμια. Η έκδοση διαφέρει ανάλογα με τον 
επιλεγμένο εξοπλισμό. 

4  Sport δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι
σε σχέδιο 3 ακτίνων, επίπεδο στο κάτω μέρος
για τον χειρισμό των υφιστάμενων εξοπλισμών 
Infotainment. Κατ' επιλογή με χειριστήρια αλλαγής 
ταχυτήτων για την χειροκίνητη αλλαγή των βαθμίδων 
οδήγησης σε S tronic.

5  Πίσω φώτα LED με δυναμικά φλας
Φώτα φρένων, πίσω φώτα, φλας και φώτα πινακίδας 
αριθμού κυκλοφορίας σε τεχνολογία LED με χαμηλή 
κατανάλωση ρεύματος. Δυναμική και καλά αντιληπτή 
διαδρομή φλας, εκπέμπει κατά τη λειτουργία του φλας 
ένα σαφές σήμα προς το περιβάλλον.

1

Οι βασικοί εξοπλισμοί και οι προαιρετικοί εξοπλισμοί για το συγκεκριμένο μοντέλο αναφέρονται στο ευρετήριο από τη σελίδα 82 και μετά.
Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 76 και μετά.
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¹ Από την quattro GmbH. 
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Οι βασικοί εξοπλισμοί και οι προαιρετικοί εξοπλισμοί για το συγκεκριμένο μοντέλο αναφέρονται στο ευρετήριο από τη σελίδα 82 και μετά. Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 76 και μετά.
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Highlights

1  Bose Surround Sound
Σχεδόν ζωντανός ήχος με φυσικό ηχόχρωμα και 
χωρικότητα για μια εξαιρετική ηχητική εμπειρία. 
Αναπαραγωγή ήχου Surround με 14 ηχεία, 
συμπεριλαμβανομένου κεντρικού ηχείου και Subwoofer. 
“Αίσθηση αιωρισμού” μέσω έμμεσου φωτισμού LED των 
μπροστινών ηχείων.

2  MMI Navigation plus
Λειτουργία πολυμέσων και διαισθητικός χειρισμός. 
Σύστημα πλοήγησης¹ με υψηλής ανάλυσης έγχρωμη 
οθόνη 7 ιντσών για υψηλής ποιότητας απεικόνιση χαρτών, 
τρισδιάστατη απεικόνιση πολλών αξιοθέατων και 
μοντέλων πόλεων. Περιστρεφόμενος/πιεζόμενος 
ρυθμιστής με ενσωματωμένη λειτουργία joystick για την 
αναζήτηση στον χάρτη. Σύστημα φωνητικού χειρισμού με 
καταχώριση διευθύνσεων με πλήρεις λέξεις σε μία 
πρόταση.

3  Audi side assist²
Προειδοποίηση με μια ένδειξη LED στον εκάστοτε 
εξωτερικό καθρέπτη, σε περίπτωση μιας επικίνδυνης 
κατάστασης για αλλαγή λωρίδας. Υποστηρίζει περίπου 
από τα 30 km/h και άνω.

4  Audi active lane assist²
Υποστηρίζει από ταχύτητες κίνησης περίπου 65 km/h 
και πάνω στη διατήρηση της λωρίδας κυκλοφορίας 
μέσω ήπιων διορθωτικών επεμβάσεων στο τιμόνι. 
Δραστηριοποιείται όταν ο οδηγός επιχειρεί να διασχίσει 
αναγνωρισμένες διαγραμμίσεις λωρίδων κυκλοφορίας, 
χωρίς να βγάλει φλας.

5  Audi connect συμπεριλ. τηλεφώνου αυτοκινήτου³
Χρήση του Audi connect, καθώς και πιο άνετες 
τηλεφωνικές συνδιαλέξεις μέσω ενσωματωμένου 
τηλεφώνου αυτοκινήτου. Σύνδεση του αυτοκινήτου 
με το διαδίκτυο μέσω μιας ενσωματωμένης μονάδας 
δεδομένων. Δυνατότητα υιοθέτησης καταχωρίσεων 
τηλεφωνικού καταλόγου και διαχείρισης λιστών κλήσεων. 5

¹ Δεδομένα πλοήγησης για τις υποστηριζόμενες χώρες διαθέσιμα στην ενσωματωμένη μνήμη. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi. ² Προσέξτε: Τα συστήματα λειτουργούν μόνο εντός των εκάστοτε 
ορίων και υποστηρίζουν τον οδηγό. Η ευθύνη και η απαιτούμενη προσοχή στην οδική κυκλοφορία παραμένουν στον οδηγό. ³ Νομικές πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τη χρήση θα βρείτε στη σελίδα 85.
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Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 76 και μετά.

Ο χαρακτήρας έχει πολλές μορφές.
Εδώ σας παρουσιάζουμε δύο απ' αυτές.
Τι κάνει ένα Audi το δικό σας Audi; Ο προσαρμοσμένος πλήρως στις ανάγκες σας εξοπλισμός. 
Έχετε στη διάθεσή σας ένα πλήθος δυνατοτήτων, για να δώσετε στο αυτοκίνητό σας εκείνη 
ακριβώς τη νότα που επιθυμείτε. Πιο sport αίσθηση; Περισσότερη κομψότητα; 
Αφήστε μας να σας εμπνεύσουμε.

Audi Q3 σε κόκκινο Misano περλέ

Ζάντες αλουμινίου χυτές σε σχέδιο 5 παράλληλων ακτίνων

Sport καθίσματα εμπρός σε μαύρο ύφασμα Sprint/δέρμα

Διακοσμητικά στοιχεία σε ματ αλουμίνιο βουρτσισμένο

S line sport δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι σε σχέδιο 
3 ακτίνων
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Οδηγοί μοντέλου

Audi Q3 σε γκρι Monsoon μεταλλικό

Ζάντες αλουμινίου χυτές Audi Sport σε σχέδιο 5 διπλών 
ακτίνων Offroad¹, ²

Εξωτερικό πακέτο σχεδίασης Audi exclusive²

Sport καθίσματα εμπρός σε καφέ Madras δέρμα Fine 
Nappa με ραφές αντίθετης απόχρωσης σε γκρι Granite¹, ²

Διακοσμητικά στοιχεία ασημί Aluminium 3D Mesh¹

¹ Περιλαμβάνεται στο πακέτο σχεδίασης Audi exclusive. ² Από την quattro GmbH.
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Η μέγιστη οικονομία και απόδοση έχει ένα σήμα.
Τα μοντέλα Audi Q3 ultra – τα πιο αειφόρα μοντέλα 
TFSI και TDI της κατασκευαστικής σειράς.
Τεχνολογίες και μέτρα για μείωση της κατανάλωσης και των εκπομπών, με αμετάβλητα μεγάλη οδηγική απόλαυση – αυτά αντιπροσωπεύει 
το Audi ultra. Ο μακροπρόθεσμος στόχος: η κινητικότητα με μηδενικές εκπομπές. Έχοντας αυτόν τον στόχο, εξελίσσουμε με συνέπεια τα 
προϊόντα μας. Για παράδειγμα όλο και οικονομικότερες και αποδοτικότερες τεχνολογίες κίνησης. Όπως οι οικονομικοί βενζινοκινητήρες 
ή πετρελαιοκινητήρες. Οι πιο αειφόροι από αυτούς επισημαίνονται από εμάς: Με το έμβλημα ultra στο πίσω μέρος του μοντέλου, το 
οποίο επισημαίνει ότι: Εδώ προπορεύεται ένα παράδειγμα μέγιστης οικονομίας και απόδοσης. Με τιμές εκπομπών CO₂ μεικτού κύκλου 
από 109 g/km στο μοντέλο Audi Q3 2.0 TDI ultra και από 127 g/km στο μοντέλο 1.4 TFSI ultra. Και αυτό χωρίς να γίνονται υποχωρήσεις 
όσον αφορά στην τυπική για την Audi δυναμική. Ζήστε τα μοντέλα Audi Q3 ultra – οχήματα, τα οποία επαναπροσδιορίζουν την οικονομική 
και αποδοτική κίνηση.
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Audi ultra

Οι βασικοί εξοπλισμοί και οι προαιρετικοί εξοπλισμοί για το συγκεκριμένο μοντέλο αναφέρονται στο ευρετήριο από τη σελίδα 82 και μετά. 
Οι τιμές για την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO₂ αναγράφονται στη σελίδα 76.

Ο κινητήρας 1,4 λίτρων TFSI ultra με 150 hp και 
τεχνολογία Audi cylinder on demand στον μεικτό κύκλο 
οδήγησης παρουσιάζει την παρακάτω τιμή εκπομπής CO₂: 
από 127 g/km. 

Ο κινητήρας 2,0 λίτρων TDI ultra με 150 hp στον μεικτό 
κύκλο οδήγησης παρουσιάζει την παρακάτω τιμή 
εκπομπής CO₂: 109 g/km.
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Για κάθε προσωπικότητα το σωστό σύστημα κίνησης.
Δεν έχει σημασία, ποιον κινητήρα Audi θα επιλέξετε: Όλοι οι κινητήρες διαθέτουν υψηλή συμπύκνωση, άκρως αποτελεσματική 
καύση και εξαιρετικό συντελεστή απόδοσης. 'Η εν συντομία: αυξημένη ισχύ με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και μειωμένες 
 εκπομπές.
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Κινητήρες

Οι κινητήρες TDI της Audi: υψηλή ροπή σε όλη την περιοχή στροφών, 
με σταθερή ανάπτυξη ισχύος. Μειωμένων εκπομπών και, ως συνήθως, 
οικονομικοί στην κατανάλωση. Όπως ο 2.0 TDI: 150 hp με μέγιστη 
ταχύτητα κίνησης 204 km/h και επιτάχυνση από 0 στα 100 km/h σε 
9,6 δευτερόλεπτα.

▪ Q3 2.0 TDI (119 hp)
▪  Q3 2.0 TDI ultra (150 hp)
▪  Q3 2.0 TDI (150 hp)²
▪ Q3  2.0 TDI quattro (184 hp)

Οι κινητήρες TFSI της Audi: εντυπωσιακή οικονομία με αυξημένη 
απόδοση – και σταθερή δυναμική. Για παράδειγμα, ο 1.4 TFSI ultra 
150 hp με τεχνολογία cylinder on demand της Audi στο Audi Q3. 
Με επιτάχυνση από 0 στα 100 km/h σε 9,2 δευτερόλεπτα και μέγιστη 
ταχύτητα κίνησης 204 km/h.

▪ Q3 1.4 TFSI (126 hp)¹
▪  Q3 1.4 TFSI ultra (150 hp) με τεχνολογία Audi cylinder on demand
▪ Q3  1.4 TFSI (150 hp) με τεχνολογία Audi cylinder on demand
▪  Q3 1.4 TFSI (150 hp)
▪ Q3 2.0 TFSI quattro (180 hp)
▪  Q3 2.0 TFSI quattro (220 hp)

1.4 TFSI 2.0 TDI

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 76 και μετά. ¹ Για την ακριβή ημερομηνία διάθεσης παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi. 
² Διατίθεται επίσης με μόνιμη τετρακίνηση quattro.
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Από τον sport χαρακτήρα ως την πολυτέλεια. 
Έχετε δυνατότητα επιλογής.
Μπορείτε να διαμορφώσετε το Audi Q3 σας απόλυτα σύμφωνα με τις δικές σας ιδέες. Αυτή η δυνατότητα παρέχεται 
χάρη σε διάφορους εξοπλισμούς. Δώστε του έναν πιο sport τόνο ή αναδείξτε ακόμη περισσότερο τη σχεδίαση. Και 
αυτό με διαφοροποιημένες μεταξύ τους εκφάνσεις. Εξαρτάται μόνο από εσάς. Όμως, όποια κι αν είναι η επιλογή 
σας – κάθε μία από τις παρακάτω δυνατότητες εξοπλισμού κάνει μια διαδρομή με ένα Audi μια ιδιαίτερη εμπειρία.

Βασικός εξοπλισμός για το συγκεκριμένο μοντέλο 

Διαφοροποίηση εξωτερικά:
Ζάντες αλουμινίου σφυρήλατες σε σχέδιο 7 βραχιόνων, 
μεγέθους 6,5 J x 16 με ελαστικά 215/65 R 16¹ 

Ράγες οροφής, διακοσμητικές λωρίδες και προστασία 
ακμής φόρτωσης σε μαύρο

Διαφοροποίηση στο εσωτερικό:
Διακοσμητικά στοιχεία ασημί Micrometallic στις 
επενδύσεις των θυρών και στο ταμπλό 

Επενδύσεις μαρσπιέ σε πλαστικό

Επενδύσεις καθισμάτων σε ύφασμα Initial

Λειτουργική διαφοροποίηση: 
Κανονικά καθίσματα εμπρός 

Δερμάτινο τιμόνι σε σχέδιο 4 ακτίνων 

Q3

Η εισαγωγή στην εξατομίκευση του οχήματός σας. 
Το Audi Q3 διαθέτει ελκυστικούς εξοπλισμούς, με 
τους οποίους δίνετε στο όχημά σας έναν δικό του 
χαρακτήρα. Εξωτερικά, όπως επίσης και στον 
εσωτερικό χώρο. Φυσικά, όσον αφορά σε όλα τα 
προϊόντα, μπορείτε να βασιστείτε στην παροιμιώδη 
ποιότητα της Audi.

Οι βασικοί εξοπλισμοί και οι προαιρετικοί εξοπλισμοί για 
το συγκεκριμένο μοντέλο αναφέρονται στο ευρετήριο από 
τη σελίδα 82 και μετά.
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Γραμμές και πακέτα

Q3 Q3 sport Q3 design S line

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 76 και μετά. ¹ Στοιχεία σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ελαστικών θα βρείτε στη σελίδα 80.
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Οι βασικοί εξοπλισμοί και οι προαιρετικοί εξοπλισμοί για το συγκεκριμένο μοντέλο αναφέρονται στο ευρετήριο από τη σελίδα 82 και μετά.

Περαιτέρω ενίσχυση του sport χαρακτήρα – 
οι sport εξοπλισμοί για το Audi Q3 σας. 

Q3 sport 

Δείξτε την sport πλευρά σας – σε όλο της το 
μεγαλείο. Με λεπτομέρειες, οι οποίες 
υπογραμμίζουν εντυπωσιακά το ταμπεραμέντο του 
Audi Q3 σας. Εξωτερικά με παρεμβάσεις, οι οποίες 
με την πρώτη ματιά παραπέμπουν σε δυνατές 
επιδόσεις. Και στον εσωτερικό χώρο με αξεσουάρ 
που αποπνέουν μια ιδιαίτερη sport ατμόσφαιρα.

Βασικός εξοπλισμός για το συγκεκριμένο μοντέλο 

Διαφοροποίηση εξωτερικά:
Ζάντες αλουμινίου χυτές σε σχέδιο 5 ακτίνων Υ, μεγέθους 
7 J x 17 με ελαστικά 235/55 R 17¹ 

Ενιαίο εξωτερικό χρώμα 

Πακέτο αλουμινίου 

Ράγες οροφής σε ανοδιωμένο αλουμίνιο

Διαφοροποίηση στο εσωτερικό:
Διακοσμητικά στοιχεία ασημί Micrometallic στις 
επενδύσεις των θυρών και στο ταμπλό

Επενδύσεις καθισμάτων σε ύφασμα Energy 

Όψη αλουμινίου στο εσωτερικό

Λειτουργική διαφοροποίηση:
Sport καθίσματα εμπρός 

Ορθοπεδικό στήριγμα μέσης 4 διευθύνσεων για τα 
μπροστινά καθίσματα 

Sport δερμάτινο τιμόνι σε σχέδιο 3 ακτίνων Q 

Σύστημα πληροφόρησης οδηγού 

Audi drive select
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Γραμμές και πακέτα

Q3 Q3 sport Q3 design S line

Η εικόνα δείχνει ένα sport δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι σε σχέδιο 3 ακτίνων Q με χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 76 και μετά. 
¹ Στοιχεία σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ελαστικών θα βρείτε στη σελίδα 80.
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Οι βασικοί εξοπλισμοί και οι προαιρετικοί εξοπλισμοί για το συγκεκριμένο μοντέλο αναφέρονται στο ευρετήριο από τη σελίδα 82 και μετά.

Q3 design

Σε ένα Audi ο συνδυασμός ενός πλήθους 
λεπτομερειών υψηλής ποιότητας είναι μελετημένος 
εκ βάθρων. Επιπλέον παρέχει αρκετές δυνατότητες, 
ώστε να συνεισφέρετε και να υλοποιήσετε τις δικές 
σας ιδέες. Με τη γραμμή Q3 design προσθέτετε 
χαρακτηριστικές πινελιές στο Audi Q3 σας, 
οι οποίες αντικατοπτρίζουν την ξεχωριστή 
προσωπικότητά σας. 

Βασικός εξοπλισμός για το συγκεκριμένο μοντέλο 

Διαφοροποίηση εξωτερικά:
Ζάντες αλουμινίου χυτές σε σχέδιο 5 ακτίνων V, μεγέθους 
7 J x 17 με ελαστικά 235/55 R 17¹ 

Εξωτερικό χρώμα αντίθεσης 

Πακέτο αλουμινίου 

Ράγες οροφής σε ανοδιωμένο αλουμίνιο 

Προστασία ακμής φόρτωσης σε ανοξείδωτο χάλυβα

Διαφοροποίηση στο εσωτερικό:
Διακοσμητικά στοιχεία σε αλουμίνιο Tangent ασημί ή 
μπρονζέ για τις επενδύσεις των θυρών και το ταμπλό 

Επενδύσεις μαρσπιέ με στοιχεία αλουμινίου στα μαρσπιέ 

Επενδύσεις καθισμάτων σε ύφασμα Inspiration 

Όψη αλουμινίου στο εσωτερικό 

Λειτουργική διαφοροποίηση:
Κανονικά καθίσματα εμπρός

Ορθοπεδικό στήριγμα μέσης 4 διευθύνσεων για τα 
μπροστινά καθίσματα 

Δερμάτινο τιμόνι σε σχέδιο 4 ακτίνων

Σύστημα πληροφόρησης οδηγού

Audi drive select

Τόσο ξεχωριστές, όσο οι επιθυμίες σας –
οι επιλογές σχεδίασης για το Audi Q3.
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Γραμμές και πακέτα

Q3 Q3 sport Q3 design S line

Η εικόνα δείχνει ένα προαιρετικό δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι σε σχέδιο 4 ακτίνων με χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων. Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 76 και μετά. 
¹ Στοιχεία σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ελαστικών θα βρείτε στη σελίδα 80.
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Οι βασικοί εξοπλισμοί και οι προαιρετικοί εξοπλισμοί για το συγκεκριμένο μοντέλο αναφέρονται στο ευρετήριο από τη σελίδα 82 και μετά. Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 76 και μετά.

Με τα πακέτα S line υπογραμμίζετε τον sport 
χαρακτήρα του Audi Q3 σας. Τονίστε, για 
παράδειγμα, τη δυναμική πορεία των γραμμών, 
κάντε πιο εκφραστικό το εσωτερικό του 
αυτοκινήτου ή επιλέξτε πιο sport ανάρτηση, 
για αυξημένη δυναμική της οδήγησης. Και 
μετατρέψτε το Audi σας σε πραγματικό αθλητή.

Εξωτερικό πακέτο S line

Προφυλακτήρας εμπρός και πίσω, καθώς και διαχύτης 
αέρα
σε χαρακτηριστική sport σχεδίαση

Προφυλακτήρες, επενδύσεις μαρσπιέ θυρών και 
διακοσμητικά θόλων τροχών
βαμμένα στο χρώμα του αυτοκινήτου

Ένθετα διακοσμητικά στοιχεία στον πίσω προφυλακτήρα
με κυψελωτή δομή

Μάσκα ψυγείου
σε μαύρο γυαλιστερό

Επενδύσεις μαρσπιέ με επένδυση αλουμινίου
με επιγραφή S line

Προστασία ακμής φόρτωσης σε ανοξείδωτο χάλυβα

Έμβλημα S line
στα μπροστινά φτερά

Παραμένοντας πιστοί στην sport γραμμή: 
τα πακέτα S line. 
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Γραμμές και πακέτα

Q3 Q3 sport Q3 design S line

¹ Στοιχεία σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ελαστικών θα βρείτε στη σελίδα 80. 
² Προσέξτε τις ιδιαιτερότητες σχετικά με τις ζάντες στη σελίδα 79. ³ Από την quattro GmbH. 

Sport πακέτο S line

Στο πακέτο sport S line περιλαμβάνονται 
οι παρακάτω εξοπλισμοί:

Ζάντες αλουμινίου χυτές σε σχέδιο 5 παράλληλων ακτίνων
μεγέθους 7 J x 18 με ελαστικά 235/50 R 18¹

Sport ανάρτηση S line
πιο δυναμική ρύθμιση αμαξώματος και χαμήλωμα κατά 
20 mm σε σχέση με την κανονική ανάρτηση

Επενδύσεις μαρσπιέ με επένδυση αλουμινίου
με επιγραφή S line

Προστασία ακμής φόρτωσης σε ανοξείδωτο χάλυβα

Έμβλημα S line 
στα μπροστινά φτερά

Εσωτερικός χώρος, ταμπλό και εσωτερική επένδυση 
ουρανού
σε μαύρο με ραφές αντίθετης απόχρωσης στις επενδύσεις 
των καθισμάτων, το δερμάτινο τιμόνι, τη μανσέτα λεβιέ ή 
επιλογέα ταχυτήτων (σε ύφασμα Sprint/δέρμα ή διάτρητο 
Alcantara/δέρμα)

Sport καθίσματα εμπρός
συμπεριλαμβάνεται ορθοπεδικό στήριγμα μέσης 
4 διευθύνσεων

Επενδύσεις καθισμάτων S line σε ύφασμα Sprint/μαύρο 
δέρμα 
με επιγραφή S line στις πλάτες των εμπρός καθισμάτων 

S line sport δερμάτινο τιμόνι σε σχέδιο 3 ακτίνων
σε μαύρο δέρμα (λαβές τιμονιού με διάτρητο δέρμα) με 
έμβλημα S line

Λαβή λεβιέ ή επιλογέα ταχυτήτων
σε μαύρο διάτρητο δέρμα

S line διακοσμητικά στοιχεία
σε ματ αλουμίνιο βουρτσισμένο

Διατίθενται προαιρετικά:

Άλλες ζάντες 18 ιντσών ή μεγαλύτερες, εικονιζόμενες 
εδώ: Ζάντες αλουμινίου χυτές Audi Sport
σε σχέδιο 5 ακτίνων V σε όψη ματ Titanium,
γυαλισμένες², ³ 
Μεγέθους 8,5 J x 20 με ελαστικά 255/35 R 20¹

Επενδύσεις καθισμάτων S line σε διάτρητο Alcantara/
δέρμα ή δέρμα Fine Nappa
εκάστοτε σε μαύρο δέρμα ή στο δέρμα Fine Nappa 
επιπρόσθετα σε γκρι Rotor, με επιγραφή S line στις 
πλάτες των μπροστινών καθισμάτων

S line sport δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι σε 
σχέδιο 3 ακτίνων
σε μαύρο δέρμα (λαβές τιμονιού σε διάτρητο δέρμα) 
με έμβλημα S line, σε αυτόματο κιβώτιο κατ' επιλογή 
με χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων πίσω από το τιμόνι

S line sport δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι σε 
σχέδιο 3 ακτίνων, επίπεδο στο κάτω μέρος
σε αυτόματο κιβώτιο κατ' επιλογή με χειριστήρια αλλαγής 
ταχυτήτων πίσω από το τιμόνι

Διακοσμητικά στοιχεία
σε μαύρη λάκα Piano³

Εξωτερικό χρώμα σε όλες τις αποχρώσεις βασικού/
ειδικού εξοπλισμού, και επιπλέον στην ειδική 
απόχρωση γκρι Daytona περλέ
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Οι βασικοί εξοπλισμοί και οι προαιρετικοί εξοπλισμοί για το συγκεκριμένο μοντέλο αναφέρονται στο ευρετήριο από τη σελίδα 82 και μετά. Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 76 και μετά.

Ανεξάρτητα από το πού κατευθύνεστε. 
Μείνετε πιστοί σε αυτό που σας αρέσει.

Εξωτερικό πακέτο σχεδίασης 
Audi exclusive¹

Ακολουθείτε πάντα τον δικό σας δρόμο; Αυτή την 
άποψη μπορείτε να την εκφράσετε και κατά την 
διάρκεια ενός ταξιδιού με το Audi Q3 σας: μέσω 
του εξωτερικού πακέτου σχεδίασης Audi exclusive. 
Είτε βρίσκεστε στην πόλη, είτε οδηγείτε στον 
αυτοκινητόδρομο ή σε επαρχιακό δρόμο, μία επιλογή 
από χαρακτηριστικές λεπτομέρειες υπογραμμίζει 
τον offroad χαρακτήρα του αυτοκινήτου σας και 
ενισχύει τις ήδη διακριτές γραμμές του. Για μια 
εξαιρετικά δυναμική και ταυτόχρονα κομψή εμφάνιση. 

Στο εξωτερικό πακέτο σχεδίασης Audi exclusive¹ 
περιλαμβάνονται οι παρακάτω εξοπλισμοί: 

Προφυλακτήρες εμπρός και πίσω 
σε χαρακτηριστική σχεδίαση, περιοχή αντίθεσης βαμμένη 
σε ματ γκρι Stone

Υποδαπέδια προστασία 
στον μπροστινό και στον πίσω προφυλακτήρα βαμμένη σε 
ματ ασημί Barceloneta 

Επενδύσεις μαρσπιέ θυρών σε χαρακτηριστική 
σχεδίαση και διακοσμητικά θόλων τροχών 
βαμμένα σε ματ γκρι Stone

Προστασία ακμής φόρτωσης σε ανοξείδωτο χάλυβα

Επενδύσεις μαρσπιέ με επιγραφή Audi exclusive
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Audi exclusive

Πακέτα σχεδίασης Audi exclusive 

Πακέτο σχεδίασης Audi exclusive¹

Ζάντες αλουμινίου χυτές σε σχέδιο 5 βραχιόνων Turbo 
μερικώς γυαλισμένες², μεγέθους 7 J x 18 με ελαστικά 
235/50 R 18³

Επενδύσεις μαρσπιέ με επιγραφή Audi exclusive

Εσωτερικές επενδύσεις θυρών και εσωτερική επένδυση 
ουρανού σε μαύρο

Sport καθίσματα εμπρός σε συνδυασμό 
υφάσματος/δέρματος

Πλαϊνά στηρίγματα καθισμάτων, κεντρικό 
υποβραχιόνιο εμπρός (εφόσον έχει παραγγελθεί) και 
προσκέφαλα 
σε καφέ Madras δέρμα Nappa περλέ με ραφές αντίθετης 
απόχρωσης σε γκρι Granite

Μεσαίες λωρίδες καθισμάτων 
σε ύφασμα Norit, sport λωρίδες σε απλό ύφασμα Rallye

Δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι σε σχέδιο 4 ακτίνων 
καθώς και λαβή και μανσέτα λεβιέ ή επιλογέα ταχυτήτων 
σε μαύρο με ραφές αντίθετης απόχρωσης σε καφέ Madras

Πατάκια σε μαύρο χρώμα με περίγραμμα Nubuck σε καφέ 
Madras

Διακοσμητικά στοιχεία σε ασημί Aluminium 3D Mesh

Ανάρτηση με ρύθμιση άνεσης

Διατίθενται προαιρετικά: 
Sport καθίσματα εμπρός και κεντρικό υποβραχιόνιο 
εμπρός (εφόσον έχει παραγγελθεί) σε καφέ Madras δέρμα 
Fine Nappa με ραφές αντίθετης απόχρωσης σε γκρι Granite

ή: 

Sport καθίσματα εμπρός και κεντρικό υποβραχιόνιο 
εμπρός (εφόσον έχει παραγγελθεί) σε μαύρο δέρμα Fine 
Nappa με ραφές αντίθετης απόχρωσης σε καφέ Madras 

Μαύρο sport δερμάτινο τιμόνι σε σχέδιο 3 ακτίνων Q, κατ' 
επιλογή με χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων, σε μαύρο με 
ραφές αντίθετης απόχρωσης σε καφέ Madras 

Διακοσμητικά στοιχεία σε μαύρη λάκα Piano ή καφέ 
Balsamic ξύλο καρυδιάς 

¹ Από την quattro GmbH. ² Προσέξτε τις ιδιαιτερότητες σχετικά με τις ζάντες στη σελίδα 79. ³ Στοιχεία σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ελαστικών θα βρείτε στη σελίδα 80. 
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Το Audi σας δεν βάφεται απλά μία φορά.
Αλλά τέσσερις.
Επιλέξτε ένα χρώμα βαφής που να αντανακλά καλύτερα την προσωπικότητά σας. Ανεξάρτητα από 
το χρώμα το οποίο θα επιλέξετε, μπορείτε να είστε σίγουροι, ότι η διαδικασία βαφής βασίζεται στην 
εξαιρετική ποιότητα: Παρότι το χρώμα σε ένα Audi δεν είναι παχύτερο από μια ανθρώπινη τρίχα, 
αποτελείται από τέσσερις στρώσεις. Έτσι ώστε όχι μόνο να έχετε αστραφτερή εμφάνιση, αλλά το 
Audi σας να προστατεύεται όσο το δυνατόν καλύτερα από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Εφ' όρου 
ζωής του αυτοκινήτου.

Οι βασικοί εξοπλισμοί και οι προαιρετικοί εξοπλισμοί για το συγκεκριμένο μοντέλο αναφέρονται στο ευρετήριο από τη σελίδα 82 και μετά. Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 76 και μετά.

2

1

3 4
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Εξωτερικό

Εξωτερικά χρώματα Ζάντες

1  Μπλε Hainan μεταλλικό

2  Κόκκινο Misano περλέ

3  Λευκό Glacier μεταλλικό

4  Ασημί Floret μεταλλικό

5  Γκρι Daytona περλέ

6  Μαύρο Mythos μεταλλικό

7  Ειδικά εξωτερικά χρώματα Audi exclusive σε κίτρινο 
Tucan
Πολλά ακόμη χρώματα μετά από σχετική ζήτηση.
Από την quattro GmbH

Θα βρείτε πολλά ακόμη εξωτερικά χρώματα στο 
www.audi.gr

5 6 7
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Η ποιότητα έχει πάρει συγκεκριμένη μορφή. Και ολοκληρώνεται με λάμψη.
Ζάντες και ελαστικά Audi.
Για να συνοδεύεστε από ένα καλό αίσθημα σε κάθε μέτρο της διαδρομής, οι τροχοί της Audi περνούν από εκτεταμένες δοκιμές και 
υποβάλλονται σε ειδικές διαδικασίες ελέγχου. Έτσι για παράδειγμα τα τεστ αντοχής συνεισφέρουν στη μέγιστη ανθεκτικότητα. Και 
ένα  τεστ αλατονέφωσης επιταχυνόμενο με οξικό οξύ και χαλκό, εν συντομία CASS, φροντίζει για τη μέγιστη δυνατή αντιδιαβρωτική 
προστασία. Με αυτά και με πολλά άλλα μέτρα φροντίζουμε σε κάθε τροχό της Audi για τη μέγιστη ποιότητα – ακόμη και μετά από 
πάρα πολλά χιλιόμετρα. Δεν έχει σημασία, ποιο από τα πολυάριθμα σχέδια θα επιλέξετε.

Οι βασικοί εξοπλισμοί και οι προαιρετικοί εξοπλισμοί για το συγκεκριμένο μοντέλο αναφέρονται στο ευρετήριο από τη σελίδα 82 και μετά. Στοιχεία σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ελαστικών θα βρείτε στη σελίδα 80.

1

2

3

4

5
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Εξωτερικό

Εξωτερικά χρώματα Ζάντες

6

7

Θα βρείτε πολλές ακόμη ζάντες στο www.audi.gr

1  Ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών χυτές Audi Sport σε 
σχέδιο 5 ακτίνων V σε όψη ματ Titanium, 
γυαλισμένες¹, ²

2  Ζάντες αλουμινίου χυτές 17 ιντσών σε σχέδιο 
5 ακτίνων Y

3  Ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών χυτές Audi Sport σε 
σχέδιο 5 βραχιόνων Rotor σε όψη ματ Titanium, 
γυαλισμένες¹, ²

4  Ζάντες αλουμινίου χυτές 17 ιντσών σε σχέδιο 
10 ακτίνων

5  Ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών χυτές Audi Sport σε 
σχέδιο 5 βραχιόνων Turbo σε όψη Magnesium, 
γυαλισμένες¹, ², ³

6  Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών χυτές σε σχέδιο 
5 παράλληλων ακτίνων

7  Ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών χυτές Audi Sport σε 
σχέδιο 10 ακτίνων σε όψη ματ Titanium, γυαλισμένες¹, ²

8  Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών χυτές σε σχέδιο 
5 ακτίνων Dynamic

9  Ζάντες αλουμινίου χυτές 19 ιντσών Audi Sport σε 
σχέδιο 10 ακτίνων Y¹

8

9

¹ Από την quattro GmbH. ² Προσέξτε τις ιδιαιτερότητες σχετικά με τις ζάντες στη σελίδα 79. ³ Διατίθεται μόνο για μοντέλα με μόνιμη τετρακίνηση quattro.
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Ποιότητα Premium, στην οποία μπορείτε να βασιστείτε.
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. Είτε επιλέξετε κανονικά καθίσματα 
με υφασμάτινη ή δερμάτινη επένδυση, είτε sport καθίσματα με σταθερή πλευρική στήριξη σε δυναμικές διαδρομές: 
Εδώ κάθεστε σωστά.

Οι βασικοί εξοπλισμοί και οι προαιρετικοί εξοπλισμοί για το συγκεκριμένο μοντέλο αναφέρονται στο ευρετήριο από τη σελίδα 82 και μετά.

Γκρι Rock ύφασμα Inspiration Μαύρο ύφασμα Sprint/δέρμα με ραφές αντίθετης 
απόχρωσης

Μαύρο Alcantara/δέρμα Μαύρο δέρμα Fine Nappa 
με ραφές αντίθετης απόχρωσης 

Sport καθίσματα εμπρός σε συνδυασμό υφάσματος/δέρματος
σε καφέ Madras δέρμα Fine Nappa με ραφές αντίθετης απόχρωσης 
σε γκρι Granite
Η εικόνα δείχνει το πακέτο σχεδίασης Audi exclusive.
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Εσωτερικό

Καθίσματα Διακοσμητικά στοιχεία

Γκρι Rotor δέρμα Fine Nappa με ραφές αντίθετης 
απόχρωσης

Καφέ Chestnut δέρμα Fine Nappa Καφέ Madras δέρμα Fine Nappa με ραφές αντίθετης 
απόχρωσης σε γκρι Granite

Μπεζ Pistachio δέρμα Fine Nappa 

Θα βρείτε πολλές ακόμη επενδύσεις καθισμάτων στο www.audi.com

Sport καθίσματα εμπρός σε γκρι Rotor δέρμα Fine 
Nappa, με επιγραφή S line στις πλάτες των εμπρός 
καθισμάτων
Η εικόνα δείχνει το sport πακέτο S line.
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Βιώστε τη γοητεία.
Μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.
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. Αφήστε να σας συναρπάσει το λείο ξύλο, το οποίο εκπέμπει μια φυσική ζεστασιά. Ζήστε τη 
γοητεία του πορώδους ξύλου, και αισθανθείτε τη μοναδικότητα στο δέρμα σας. Ή διαμορφώστε το προσωπικό σας στυλ με συνδυασμούς εκλεκτών ξύλων 
και ντεκόρ αλουμινίου – το προσωπικό σας γούστο καθορίζει τον χαρακτήρα.

Οι βασικοί εξοπλισμοί και οι προαιρετικοί εξοπλισμοί για το συγκεκριμένο μοντέλο αναφέρονται στο ευρετήριο από τη σελίδα 82 και μετά.

Μπρονζέ αλουμίνιο Tangent Ασημί Aluminium 3D Mesh Ματ αλουμίνιο
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Εσωτερικό

Καθίσματα Διακοσμητικά στοιχεία

Καφέ Balsamic ξύλο καρυδιάς Μαύρη λάκα Piano¹

Θα βρείτε πολλά ακόμη διακοσμητικά στοιχεία στο www.audi.gr

Διακοσμητικό στοιχείο σε ασημί Tangent αλουμίνιο

¹ Από την quattro GmbH.
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Γνήσια Αξεσουάρ Audi. 
Εξατομικευμένα σαν τη ζωή σας.
Έτσι φτάνετε δυναμικά από το σημείο Α στο σημείο Β. Και στη συνέχεια με ενθουσιασμό όλο και παραπέρα. Με το Audi Q3 σας 
αυτό είναι σίγουρο εκ των προτέρων. Διότι, μεταξύ άλλων, ανταποκρίνεται σε πολλές προσωπικές απαιτήσεις από το Α ως το Ω. 
Χάρη στα Γνήσια Αξεσουάρ Audi. Προϊόντα, τα οποία σας εμπνέουν συνεχώς στο να βάζετε νέους στόχους και προορισμούς. Και 
εκπληρώνουν καθημερινά εκ νέου όλες μας τις υποσχέσεις ποιότητάς. Επωφεληθείτε από τις λύσεις με ακριβή προσαρμογή, οι 
οποίες πείθουν με τη σχεδίαση και τη λειτουργικότητά τους. Διότι η δημιουργικότητα στην εξέλιξη και οι υψηλές προδιαγραφές 
στην παραγωγή, παράλληλα με έναν μεγάλο αριθμό διαδικασιών ελέγχου, αποτελούν εξίσου αποφασιστικούς παράγοντες στα 
Γνήσια Αξεσουάρ Audi, όπως σε κάθε Audi. Ανακαλύψτε ποιες ιδέες κρύβουν τα Γνήσια Αξεσουάρ Audi που είναι κομμένες και 
ραμμένες στα μέτρα σας. Μερικά εξαιρετικά παραδείγματα θα βρείτε εδώ, ενώ περισσότερες πληροφορίες για την πλήρη γκάμα 
θα βρείτε στους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον 
κατάλογο αξεσουάρ Audi Q3, στην ιστοσελίδα 
www.audi.gr και τους Εξουσιοδοτημένους 
Συνεργάτες Audi.

Χειμερινές ζάντες αλουμινίου χυτές σε σχέδιο 
5 βραχιόνων ημι-Υ

Χειμερινό ζαντολάστιχο, κατάλληλο για αντιολισθητικές 
αλυσίδες, στη διάσταση 6,5 J x 17 με ελαστικό μεγέθους 
215/60 R 17¹. Η δυναμική σχεδίαση προσθέτει 
χαρακτηριστικές πινελιές στο Audi Q3 σας.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 76 και μετά.

Γνήσια Αξεσουάρ AudiQ3
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Κουτιά για ski και μπαγκαζιέρες
Νέα σχεδίαση Audi με βελτιωμένη αεροδυναμική χάρη σε επίπεδη, sport εμφάνιση. Διαθέσιμο στα χρώματα γκρι 
Platinum με λαμπερή μαύρη πλευρική διαχωριστική λεπίδα και σε λαμπερό μαύρο, αντίστοιχα με χρωμιωμένους 
κύκλους της Audi. Με υψηλής ποιότητας εμφάνιση, χωρίς πριτσίνια. Ασφαλιζόμενη με κλειδαριά και ανοιγόμενη 
και από τις δύο πλευρές για άνετη φόρτωση και εκφόρτωση. Με εσωτερική λαβή για το κλείσιμο της μπαγκαζιέρας. 
Απλό σύστημα ταχείας στερέωσης με περιορισμό ροπής σύσφιγξης. Χάρη στην προωθημένη θέση της, ευκολότερη 
πρόσβαση στο χώρο αποσκευών. Διατίθεται σε 3 μεγέθη: 300 l, 360 l και 405 l. Ιδεώδες συμπλήρωμα: οι θήκες 
μπαγκαζιέρας οροφής για τη βέλτιστη εκμετάλλευση των μπαγκαζιέρων οροφής της Audi. Διατίθεται σε 3 μεγέθη: 
S (43 l), M (76 l) και L (82 l). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με τις μπάρες οροφής.

Προστατευτικό κάλυμμα χώρου αποσκευών
Προστασία του χώρου αποσκευών με άριστη εφαρμογή, πλενόμενη και ανθεκτική. Η υπερυψωμένη ακμή του 
προστατεύει καλύτερα το δάπεδο του χώρου αποσκευών από τυχόν διαρροή υγρών.

¹ Στοιχεία σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ελαστικών θα βρείτε στη σελίδα 80.

Λαστιχένια πατάκια

Με ακριβή προσαρμογή. Προστατεύουν καλύτερα από χονδρούς ρύπους. Συνδέονται με το 
αυτοκίνητο μέσω των τοποθετημένων στο δάπεδο του αυτοκινήτου, σημείων στερέωσης. 
Με επιγραφή Q3.

Παιδικό κάθισμα Audi youngster plus

Προσφέρει μεγάλη άνεση χάρη στην έξυπνη διαδρομή της ζώνης ασφαλείας. Η πλάτη ρυθμίζεται καθ' 
ύψος και πλάτος. Μπορούν να γίνουν εύκολα προσαρμογές μέσω ενός παραθύρου ελέγχου για τη 
ρύθμιση του μεγέθους. Κατάλληλο για παιδιά από 15 έως 36 kg (περ. 4 έως 12 ετών). Διατίθενται 
επίσης: Παιδικό κάθισμα Audi, κατάλληλο για παιδιά από 9 έως 18 kg (περ. 1 έως 4 ετών) και βρεφικό 
κάθισμα Audi, κατάλληλο για βρέφη μέχρι 13 kg (περ. 12 μηνών). Όλα τα παιδικά καθίσματα 
διατίθενται στα χρώματα κόκκινο Misano/μαύρο και γκρι Titanium/μαύρο.

Γνήσια Αξεσουάρ Audi
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Γοητεία Audi Q3.
Περισσότερα σχετικά με αυτό θα βρείτε online.
Ανακαλύψτε τον κόσμο του Audi Q3. Περισσότερες πληροφορίες, περισσότερη ατομικότητα 
και περισσότερη αποκλειστικότητα. Τώρα στο www.audi.gr.

Σκανάρετε τον κωδικό QR 
με ένα smartphone ή με 
ένα tablet και ανακαλύψτε 
τον κόσμο του Audi Q3.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 76 και μετά.
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[ ] Στοιχεία για S tronic. Επεξηγήσεις ¹ έως ¹³ στη σελίδα 79. 

Μοντέλο Audi Q3 1.4 TFSI ultra

(150 hp)

Audi Q3 2.0 TDI ultra

(150 hp)¹

Τύπος κινητήρα 4-κύλινδρος σε σειρά βενζινοκινητήρας 

με άμεσο ψεκασμό βενζίνης, υπερσυμπί-

εση καυσαερίων Turbo και τεχνολογία 

Audi cylinder on demand

4-κύλινδρος σε σειρά πετρελαιοκινητήρας

με σύστημα ψεκασμού Common-Rail

και Turbo

Κυβισμός σε cm³ (βαλβίδες ανά κύλινδρο) 1.395 (4) 1.968 (4)

Μέγιστη ισχύς² σε hp σε σ. α. λ. 150/5.000–6.000 150/3.500

Μέγιστη ροπή σε Nm σε σ. α. λ. 250/1.500–3.500 340/1.750–3.000

Μετάδοση κίνησης

Είδος μετάδοσης κίνησης Μπροστινή κίνηση Μπροστινή κίνηση

Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων Μηχανικό κιβώτιο 6 ταχυτήτων Μηχανικό κιβώτιο 6 ταχυτήτων

Βάρος/Όγκος

Απόβαρο⁴ σε kg 1.460 1.560

Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος σε kg 1.985 2.085

Επιτρεπόμενο φορτίο οροφής/φορτίο 

στήριξης σε kg 75/80 75/80

Επιτρ. φορτίο έλξης⁵ σε kg

χωρίς φρένα

σε κλίση 12 %

σε κλίση 8 %

730 

1.800 

1.800 

750 

1.800 

1.800 

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου 

περίπου σε l 64 64/ρεζερβουάρ AdBlue®⁶: 12

Επιδόσεις/Κατανάλωση⁷

Μέγιστη ταχύτητα κίνησης σε km/h 204 204⁸

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

Είδος καυσίμου Super αμόλυβδη βενζίνη χωρίς θείο 

ROZ 95⁹

Diesel χωρίς θείο¹⁰

Κατανάλωση καυσίμου¹¹, ¹² σε l/100 km

εντός πόλεως

εκτός πόλης

μεικτός κύκλος

6,8–6,6

5,2–4,9 

5,8–5,5

4,8 

3,9 

4,2 

Εκπομπές CO₂¹¹, ¹² σε g/km

μεικτός κύκλος 134–127 109

Πρότυπο καυσαερίων EU6 EU6

Audi Q3 2.0 TDI ultra (150 hp 109 g CO₂/km)

Τα στοχευμένα τεχνικά μέτρα στο όχημα έχουν ως αποτέλεσμα τη 
χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και μειωμένες εκπομπές CO₂ σε 
σύγκριση με τα άλλα μοντέλα Audi Q3.

Το μοντέλο του Audi Q3 2.0 TDI ultra (150 hp 109 g CO₂/km) διαθέτει ως 
βασικό εξοπλισμό:

▪  Μηχανικό κιβώτιο 6 ταχυτήτων
▪  Ελαστικά για μειωμένη κατανάλωση καυσίμου με βελτιωμένο συντελεστή 

αντίστασης κύλισης
▪  Ζάντες αλουμινίου σφυρήλατες σε σχέδιο 7 βραχιόνων, μεγέθους 6,5 J x 16 

με ελαστικά 215/65 R 16³ 
▪  Sport ανάρτηση S line για χαμηλό συντελεστή cw και βελτιωμένη 

αεροδυναμική συμπεριφορά 

Οι ακόλουθοι εξοπλισμοί δεν είναι διαθέσιμοι για το Audi Q3 2.0 TDI ultra 
(150 hp 109 g CO₂/km):

▪  Q3 sport
▪  Q3 design
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Ευρετήριο

Τεχνικά στοιχεία Διαστάσεις Βασικοί/Προαιρετικοί εξοπλισμοί

Μοντέλο Audi Q3 1.4 TFSI

(126 hp)¹³

Audi Q3 1.4 TFSI

(150 hp)

Audi Q3 1.4 TFSI 

(150 hp)

Audi Q3 2.0 TFSI quattro

(180 hp)

Audi Q3 2.0 TFSI quattro

(220 hp)

Τύπος κινητήρα 4-κύλινδρος σε σειρά βενζινοκινητήρας

με άμεσο ψεκασμό βενζίνης και

υπερσυμπίεση καυσαερίων turbo

4-κύλινδρος σε σειρά βενζινοκινητήρας 

με άμεσο ψεκασμό βενζίνης, υπερσυμπί-

εση καυσαερίων Turbo και τεχνολογία 

Audi cylinder on demand 

4-κύλινδρος σε σειρά βενζινοκινητήρας

με άμεσο ψεκασμό βενζίνης και

υπερσυμπίεση καυσαερίων turbo

4-κύλινδρος σε σειρά βενζινοκινητήρας

με άμεσο ψεκασμό βενζίνης και

υπερσυμπίεση καυσαερίων turbo

4-κύλινδρος σε σειρά βενζινοκινητήρας

με άμεσο ψεκασμό βενζίνης και

υπερσυμπίεση καυσαερίων turbo

Κυβισμός σε cm³ (βαλβίδες ανά κύλινδρο) 1.395 (4) 1.395 (4) 1.395 (4) 1.984 (4) 1.984 (4)

Μέγιστη ισχύς² σε hp σε σ. α. λ. 126/5.000 150/5.000–6.000 150/5.000–6.000 180/4.000–6.200 220/4.500–6.200

Μέγιστη ροπή σε Nm σε σ. α. λ. 220/1.500–4.000 250/1.500–3.500 250/1.500–3.500 320/1.400–3.900 350/1.500–4.400

Μετάδοση κίνησης

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

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

[6 ταχυτήτων S tronic]

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

Βάρος/Όγκος

Απόβαρο⁴ σε kg 1.460 [1.480] 1.460 [1.480] [1.615] [1.640]

Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος σε kg 1.985 [2.005] 1.985 [2.005] [2.140] [2.165]

Επιτρεπόμενο φορτίο οροφής/φορτίο 

στήριξης σε kg 75/80 [75/80] 75/80 [75/80] [75/80] [75/80]

Επιτρ. φορτίο έλξης⁵ σε kg

χωρίς φρένα

σε κλίση 12 %

σε κλίση 8 %

730 

1.800 

1.800

[740]

[1.800]

[1.800]

730 

1.800 

1.800 

[740]

[1.800]

[1.800]

[750]

[2.000]

[2.000]

[750] 

[2.000] 

[2.000] 

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου 

περίπου σε l 64 [64] 64 [64] [64] [64]

Επιδόσεις/Κατανάλωση⁷

Μέγιστη ταχύτητα κίνησης σε km/h 194 [204] 204 [204] [217] [233]⁸

Επιτάχυνση 0–100 km/h σε δευτ. 10,8 [8,9] 9,2 [8,9] [7,6] [6,4]

Είδος καυσίμου Super αμόλυβδη βενζίνη χωρίς θείο 

ROZ 95⁹

Super αμόλυβδη βενζίνη χωρίς θείο 

ROZ 95⁹

Super αμόλυβδη βενζίνη χωρίς θείο 

ROZ 95⁹

Super αμόλυβδη βενζίνη χωρίς θείο 

ROZ 95⁹

Super αμόλυβδη βενζίνη χωρίς θείο 

ROZ 95⁹

Κατανάλωση καυσίμου¹¹, ¹² σε l/100 km

εντός πόλεως

εκτός πόλης

μεικτός κύκλος

7,4–7,1 

5,3–5,0 

6,1–5,8

[7,4–7,0]

[5,5–5,1]

[6,2–5,8] 

7,4–7,1

5,3–5,0

6,1–5,8

[7,7–7,2] 

[5,7–5,1] 

[6,4–5,9]

[8,4–7,8] 

[6,3–5,7] 

[7,0–6,5] 

[8,6–7,9] 

[6,5–5,8] 

[7,2–6,6] 

Εκπομπές CO₂¹¹, ¹² σε g/km

μεικτός κύκλος 141–133 [143–134] 141–133 [147–136] [161–149] [168–152] 

Πρότυπο καυσαερίων EU6  [EU6] EU6 [EU6] [EU6] [EU6]
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[ ] Στοιχεία για S tronic. Επεξηγήσεις ¹ έως ¹³ στη σελίδα 79. 

Μοντέλο Audi Q3 2.0 TDI

(119 hp)¹

Audi Q3 2.0 TDI 

(150 hp)¹

Audi Q3 2.0 TDI quattro

(150 hp)¹

Audi Q3 2.0 TDI quattro

(184 hp)¹

Τύπος κινητήρα 4–κύλινδρος σε σειρά πετρελαιοκινητήρας

με σύστημα ψεκασμού Common–Rail

και Turbo

4–κύλινδρος σε σειρά πετρελαιοκινητήρας

με σύστημα ψεκασμού Common–Rail

και Turbo

4–κύλινδρος σε σειρά πετρελαιοκινητήρας

με σύστημα ψεκασμού Common–Rail

και Turbo

4–κύλινδρος σε σειρά πετρελαιοκινητήρας

με σύστημα ψεκασμού Common–Rail

και Turbo

Κυβισμός σε cm³ (βαλβίδες ανά κύλινδρο) 1.968 (4) 1.968 (4) 1.968 (4) 1.968 (4)

Μέγιστη ισχύς² σε hp σε σ. α. λ. 119/3.500 150/3.500 150/3.500 184/3.500

Μέγιστη ροπή σε Nm σε σ. α. λ. 290/1.750–3.000 340/1.750–3.000 340/1.750–3.000 380/1.750–3.000

Μετάδοση κίνησης

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

Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων Μηχανικό κιβώτιο 6 ταχυτήτων Μηχανικό κιβώτιο 6 ταχυτήτων Μηχανικό κιβώτιο 6 ταχυτήτων

[7 ταχυτήτων S tronic]

Μηχανικό κιβώτιο 6 ταχυτήτων

[7 ταχυτήτων S tronic]

Βάρος/Όγκος

Απόβαρο⁴ σε kg 1.560 1.560 1.645 [1.680] 1.680 [1.700]

Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος σε kg 2.085 2.085 2.170 [2.205] 2.205 [2.225]

Επιτρεπόμενο φορτίο οροφής/φορτίο 

στήριξης σε kg 75/80 75/80 75/80 [75/80] 75/80 [75/80]

Επιτρ. φορτίο έλξης⁵ σε kg

χωρίς φρένα

σε κλίση 12 %

σε κλίση 8 %

750

1.800

1.800

750

1.800

1.800

750 [750]

1.800 [2.000]

1.800 [2.000] 

750 [750]

2.000 [2.000]

2.000 [2.000]

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου 

περίπου σε l 64/ρεζερβουάρ AdBlue: 12 64/ρεζερβουάρ AdBlue: 12 64/ρεζερβουάρ AdBlue: 12 64/ρεζερβουάρ AdBlue: 12

Επιδόσεις/Κατανάλωση⁷

Μέγιστη ταχύτητα κίνησης σε km/h 190 204 204 [204] 219 [219]

Επιτάχυνση 0–100 km/h σε δευτ. 10,9 9,6 9,3 [9,3] 7,9  [7,9]

Είδος καυσίμου Diesel χωρίς θείο¹⁰ Diesel χωρίς θείο¹⁰ Diesel χωρίς θείο¹⁰ Diesel χωρίς θείο¹⁰

Κατανάλωση καυσίμου¹¹, ¹² σε l/100 km

εντός πόλεως

εκτός πόλης

μεικτός κύκλος

5,5–5,2

4,4–4,1

4,8–4,5

5,3–4,9

4,4–4,1

4,7–4,4

6,0–5,6 [6,3–5,9]

4,8–4,5 [4,8–4,4]

5,2–4,9 [5,3–5,0]

6,7–6,3 [6,6–6,2] 

4,9–4,5 [4,9–4,4] 

5,6–5,2 [5,5–5,0]

Εκπομπές CO₂¹¹, ¹² σε g/km

μεικτός κύκλος 126–117 124–115 138–127 [140–129] 146–135 [144–132]

Πρότυπο καυσαερίων EU6 EU6 EU6 [EU6] EU6 [EU6]
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Ευρετήριο

Τεχνικά στοιχεία Διαστάσεις Βασικοί/Προαιρετικοί εξοπλισμοί

Επεξηγήσεις

¹  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.

²  Η αναφερόμενη τιμή προσδιορίστηκε σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία μέτρησης (UN-R 85 στην ισχύουσα 
έκδοση).

³ Στοιχεία σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ελαστικών θα βρείτε στη σελίδα 80.

⁴  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.

⁵  Με αυξανόμενο υψόμετρο μειώνεται αναγκαστικά και 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 ρυμουλκού αυτοκινήτου και 
ρυμούλκας (μέγιστο επιτρεπτό φορτίο ρυμούλκησης + μέγιστο επιτρεπτό μεικτό βάρος του ρυμουλκού 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.

⁶  Σήμα κατατεθέν του Συνδέσμου της Αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA).

⁷  Στοιχεία για την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO₂ που αφορούν σε φάσμα τιμών, σε εξάρτηση από το 
χρησιμοποιούμενο σετ ελαστικών/τροχών.

⁸  Περιορισμένη.

⁹  Συνιστάται η χρήση Super αμόλυβδης χωρίς θείο βενζίνης ROZ 95 κατά DIN EN 228. Εάν δεν είναι διαθέσιμη: 
απλή αμόλυβδη χωρίς θείο βενζίνη 91 ROZ κατά DIN EN 228 με μικρή μείωση της απόδοσης. 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.

¹⁰  Συνιστάται η χρήση καυσίμου Diesel χωρίς θείο κατά DIN EN 590. Εάν δεν είναι διαθέσιμο: Diesel κατά DIN EN 590. 

¹¹  Οι αναφερόμενες τιμές υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες μέτρησης. Τα στοιχεία δεν 
αναφέρονται σε συγκεκριμένο αυτοκίνητο και δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς, αλλά χρησιμεύουν αποκλειστικά 
και μόνο για σκοπούς σύγκρισης μεταξύ των διαφόρων τύπων αυτοκινήτων.

¹²  Η κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές CO₂ ενός αυτοκινήτου δεν εξαρτώνται μόνο από την αποτελεσματική 
εκμετάλλευση του καυσίμου από το όχημα, αλλά επηρεάζονται επίσης και από τον τρόπο οδήγησης και από άλλους 
μη τεχνικούς παράγοντες. Το CO₂ είναι το αέριο το οποίο ευθύνεται πρωτίστως για το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

¹³  Για την ακριβή ημερομηνία διάθεσης παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi. 

Σημαντική παρατήρηση

Ιδιαιτερότητες των ζαντών: Οι γυαλισμένες ή μερικώς γυαλισμένες ζάντες αλουμινίου δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε 
χειμερινές οδικές συνθήκες. Η επιφάνεια της ζάντας εξαιτίας του τρόπου κατασκευής της δεν διαθέτει επαρκή αντιδιαβρωτική 
προστασία και μπορεί να πάθει μόνιμη ζημιά από αλάτι για το ξεπάγωμα των δρόμων ή παρόμοια υλικά.
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Μέγεθος 
ελαστικών

Κατηγορία
εξοικονόμησης 

καυσίμου

Κατηγορία 
πρόσφυσης σε 

υγρό οδόστρωμα

Κατηγορία του 
εξωτερικού 

θορύβου κύλισης

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

235/55 R 17 E–C B–A 71 –

235/50 R 18 E–C B–A 72–71

255/40 R 19 E–C B 73–71

255/35 R 20 E B 73–70 –

Χειμερινά ελαστικά 215/65 R 16 E–C E–B 73–69 –

215/60 R 17 E–C E–B 72–68 –

Ελαστικά παντός καιρού 235/55 R 17 E C 67

Η παραγγελία ενός συγκεκριμένου ελαστικού δεν είναι δυνατή. Σχετικά με τα προσφερόμενα στη χώρα σας ελαστικά 
μπορείτε να ενημερωθείτε από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi. 

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 Q3.

Εξοπλισμός του απεικονιζόμενου Audi Q3 (σελ. 4–23):
Εξωτερικό χρώμα: Μπλε Hainan μεταλλικό
Ζάντες: Ζάντες αλουμινίου χυτές σε σχέδιο 5 βραχιόνων Dynamic
Καθίσματα/Επενδύσεις καθισμάτων: Sport καθίσματα εμπρός σε γκρι 
Rock Alcantara/δέρμα
Διακοσμητικά στοιχεία: Αλουμίνιο Satellite
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 Audi Q3

Διαστάσεις σε χιλιοστά.
 Στοιχεία διαστάσεων για απόβαρο αυτοκινήτου. 
Όγκος χώρου αποσκευών¹: 460/1.365 l (δεύτερη τιμή: με αναδιπλωμένη πλάτη πίσω καθισμάτων και φόρτωση μέχρι τον ουρανό του αυτοκινήτου). 
Διάμετρος κύκλου στροφής περ. 11,8 m.
* Χωρίς την κεραία οροφής το ύψος του οχήματος μειώνεται κατά 18 mm. ** Μέγιστη ελευθερία κεφαλής. 
*** Πλάτος χώρου αγκώνων. **** Πλάτος χώρου ώμων.

Ευρετήριο

Τεχνικά στοιχεία Διαστάσεις Βασικοί/Προαιρετικοί εξοπλισμοί
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¹ Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται σε ένα βασικό όχημα χωρίς τροποποιήσεις για την εκάστοτε χώρα και επιλεγμένους προαιρετικούς εξοπλισμούς.
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Γραμμές και πακέτα

Εξωτερικό πακέτο S line

Sport πακέτο S line

Εξωτερικό πακέτο σχεδίασης Audi exclusive¹

Πακέτο σχεδίασης Audi exclusive¹

Απλά χρώματα

Λευκό Cortina

Μαύρο λαμπερό

Μεταλλικά χρώματα

Λευκό Glacier μεταλλικό

Ασημί Cuvée μεταλλικό

Ασημί Floret μεταλλικό

Γκρι Monsoon μεταλλικό

Μπλε Hainan μεταλλικό

Μπλε Utopia μεταλλικό

Καφέ Tundra μεταλλικό

Μαύρο Mythos μεταλλικό

Εξωτερικά χρώματα περλέ

Γκρι Daytona περλέ ²

Κόκκινο Misano περλέ

Ειδικά εξωτερικά χρώματα

Ειδικά εξωτερικά χρώματα Audi exclusive¹

Χρώμα αντίθεσης/ενιαίο εξωτερικό χρώμα

Εξωτερικό χρώμα αντίθεσης³

Ενιαίο εξωτερικό χρώμα

Τροχοί

Ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών σφυρήλατες σε σχέδιο 
7 βραχιόνων
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Χειμερινές ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών χυτές σε 
σχέδιο 5 βραχιόνων Trias⁸

Ελαστικά παντός καιρού

Αντικλεπτικά μπουλόνια ασφαλείας

Σετ επισκευής ελαστικών

Μικρός εφεδρικός τροχός

Ένδειξη ελέγχου πίεσης ελαστικών

Εργαλεία αυτοκινήτου

Γρύλος αυτοκινήτου

Καθίσματα

Κανονικά καθίσματα εμπρός

Sport καθίσματα εμπρός

Επενδύσεις καθισμάτων για κανονικά καθίσματα εμπρός

Μαύρο ύφασμα Initial

Μαύρο ύφασμα Inspiration

Γκρι Rock ύφασμα Inspiration

Μαύρο δέρμα/δερματίνη

Καφέ Chestnut δέρμα/δερματίνη

Γκρι Rock δέρμα/δερματίνη

Mπεζ Pistachio δέρμα/δερματίνη

Μαύρο δέρμα Milano

Μαύρο δέρμα Fine Nappa

Καφέ Chestnut δέρμα Fine Nappa

Γκρι Rock δέρμα Fine Nappa

Μπεζ Pistachio δέρμα Fine Nappa

Επενδύσεις καθισμάτων για sport καθίσματα εμπρός

Μαύρο ύφασμα Energy

Μαύρο ύφασμα Sprint/δέρμα με ραφές αντίθετης 
απόχρωσης⁶
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Ζάντες αλουμινίου χυτές 17 ιντσών σε σχέδιο 
5 βραχιόνων Trias 

Ζάντες αλουμινίου χυτές 17 ιντσών σε σχέδιο 10 ακτίνων

Ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών χυτές σε σχέδιο 5 ακτίνων V

Ζάντες αλουμινίου χυτές 17 ιντσών σε σχέδιο 5 ακτίνων Y

Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών χυτές Audi Sport σε 
σχέδιο 5 βραχιόνων Offroad¹

Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών χυτές Audi Sport σε 
σχέδιο 5 διπλών ακτίνων¹

Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών χυτές Audi Sport σε 
σχέδιο 5 βραχιόνων Structure¹

Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών χυτές σε σχέδιο 5 ακτίνων 
Dynamic

Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών χυτές σε σχέδιο 
5 βραχιόνων Turbo, μερικώς γυαλισμένες⁴, ⁵

Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών χυτές σε σχέδιο 5 βραχιό-
νων Turbo, ανθρακί αντίθεσης, μερικώς γυαλισμένες⁴

Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών χυτές σε σχέδιο 
5 παράλληλων ακτίνων⁶

Ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών χυτές Audi Sport σε σχέδιο 
5 διπλών ακτίνων Offroad¹

Ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών χυτές Audi Sport σε σχέδιο 
10 ακτίνων Y¹

Ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών χυτές Audi Sport σε σχέδιο 
5 βραχιόνων Turbo σε όψη Magnesium, γυαλισμένες¹, ⁴, ⁷

Ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών χυτές Audi Sport σε σχέδιο 
10 ακτίνων σε όψη ματ Titanium, γυαλισμένες¹, ⁴

Ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών χυτές Audi Sport σε σχέδιο 
5 βραχιόνων Rotor σε όψη ματ Titanium, γυαλισμένες¹, ⁴

Ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών χυτές Audi Sport σε σχέδιο 
5 ακτίνων V σε όψη ματ Titanium, γυαλισμένες¹, ⁴

⁶

Χειμερινές ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών σφυρήλατες 
σε σχέδιο 7 βραχιόνων⁸

Επεξηγήσεις ¹ έως ²⁴ στη σελίδα 85.
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Απλό ύφασμα Norit/ύφασμα Rallye/καφέ Madras 
δέρμα Nappa περλέ με ραφές αντίθετης απόχρωσης 
σε γκρι Granite⁵

Μαύρο Alcantara/δέρμα

Γκρι Rock Alcantara/δέρμα

Μαύρο διάτρητο Alcantara/δέρμα με ραφές αντίθετης 
απόχρωσης⁶

Μαύρο δέρμα Milano

Μαύρο δέρμα Fine Nappa

Μαύρο δέρμα Fine Nappa με ραφές αντίθετης 
απόχρωσης⁶

Καφέ Chestnut δέρμα Fine Nappa

Γκρι Rotor δέρμα Fine Nappa με ραφές αντίθετης 
απόχρωσης⁶

Καφέ Madras δέρμα Fine Nappa με ραφές αντίθετης 
απόχρωσης σε γκρι Granite⁵

Μαύρο δέρμα Fine Nappa με ραφές αντίθετης 
απόχρωσης καφέ Madras⁵

Άνεση καθισμάτων

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα εμπρός

Ορθοπεδικό στήριγμα μέσης 4 διευθύνσεων για τα 
μπροστινά καθίσματα

Θέρμανση καθισμάτων εμπρός

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός

Πίσω καθίσματα

Αναδιπλούμενη πλάτη πίσω καθισμάτων

Εσωτερική επένδυση ουρανού

Εσωτερική επένδυση ουρανού σε ύφασμα

Εσωτερική επένδυση ουρανού σε μαύρο ύφασμα ⁹ ¹⁰
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Διακοσμητικά στοιχεία

Ασημί Micrometallic

Ασημί Aluminium 3D Mesh¹⁰

Ματ αλουμίνιο βουρτσισμένο⁹

Αλουμίνιο Satellite

Ασημί αλουμίνιο Tangent¹¹

Μπρονζέ αλουμίνιο Tangent¹¹

Καφέ Balsamic ξύλο καρυδιάς

Μαύρη λάκα Piano¹ ⁶ ⁵

Προβολείς

Xenon plus

Προβολείς LED

Σύστημα καθαρισμού προβολέων¹²

Υποβοήθηση μεγάλης σκάλας φώτων

Αισθητήρας φωτός/βροχής

Πίσω φώτα

Πίσω φώτα LED¹³

Πίσω φώτα LED με δυναμικά φλας¹²

Προσαρμοζόμενο φως φρένων

Εσωτερικός φωτισμός

Εσωτερικός φωτισμός

Πακέτο εσωτερικού φωτισμού σε τεχνολογία LED

Σχεδίαση εξωτερικού

Αναγραφή μοντέλου/επιγραφή

Ενιαία τραπεζοειδής μάσκα Audi Singleframe

Ράγες οροφής σε μαύρο

Ράγες οροφής σε ανοδιωμένο αλουμίνιο
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Αεροτομή οροφής

Απολήξεις εξάτμισης με χρωμιωμένα διαφράγματα

Πακέτο αλουμινίου

Πακέτο μαύρο Audi exclusive¹, ¹⁴, ¹⁵

Σχεδίαση εσωτερικού

Επενδύσεις μαρσπιέ σε πλαστικό ¹⁶

Επενδύσεις μαρσπιέ και προστασία ακμής φόρτωσης ⁹

Πατάκια εμπρός

Πατάκια πίσω

Όψη αλουμινίου στο εσωτερικό

Τιμόνια/Χειριστήρια όργανα

Δερμάτινο τιμόνι σε σχέδιο 4 ακτίνων

Δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι σε σχέδιο 4 ακτίνων ¹⁰

Δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι σε σχέδιο 4 ακτίνων 
με χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων¹⁷

Sport δερμάτινο τιμόνι σε σχέδιο 3 ακτίνων Q

Sport δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι σε σχέδιο 
3 ακτίνων Q

Sport δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι σε σχέδιο 
3 ακτίνων Q με χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων¹⁷

Sport δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι σε σχέδιο 
3 ακτίνων, επίπεδο στο κάτω μέρος

Sport δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι σε σχέδιο 
3 ακτίνων, επίπεδο στο κάτω μέρος, με χειριστήρια 
αλλαγής ταχυτήτων¹⁷

Λαβή μοχλού ταχυτήτων σε αλουμίνιο Audi exclusive¹

Καθρέπτες

Εξωτερικοί καθρέπτες με ενσωματωμένο φλας σε 
τεχνολογία LED

Εξωτερικοί καθρέφτες επιπλέον θερμαινόμενοι

Ευρετήριο

Τεχνικά στοιχεία Διαστάσεις Βασικοί/Προαιρετικοί εξοπλισμοί
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Καθρέπτες (Συνέχεια)

Εξωτερικοί καθρέπτες, επιπλέον θερμαινόμενοι και 
ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι

Εξωτερικοί καθρέπτες, επιπλέον θερμαινόμενοι, 
ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι και στην πλευρά του οδηγού 
αυτόματα αντιθαμβωτικοί

Εσωτερικός καθρέπτης χειροκίνητα αντιθαμβωτικός

Εσωτερικός καθρέπτης αυτόματα αντιθαμβωτικός

Καθρέπτης μακιγιάζ

Σύστημα οροφής

Πανοραμική γυάλινη οροφή

Τζάμια

Θερμομονωτικά τζάμια, σε πράσινη απόχρωση

Ηχομονωτικό εμπρόσθιο παρμπρίζ

Φιμέ τζάμια (τζάμια Privacy)

Ηλιοσκιάδια αφαιρούμενα

Κλιματισμός

Σύστημα κλιματισμού, χειροκίνητα ρυθμιζόμενο

Αυτόματο σύστημα κλιματισμού άνεσης

Συστήματα κλειδώματος

Ασύρματο κλειδί τηλεχειρισμού

Κλειδί άνεσης (comfort key)

Ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης immobilizer

Καπό χώρου αποσκευών με ηλεκτρικό άνοιγμα και 
κλείσιμο

Αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού

Προετοιμασία για σύστημα εντοπισμού κλεμμένου 
αυτοκινήτου

Θήκη/Μεταφορά

Θήκες

Q
3

Q
3

 s
p

or
t

Q
3

 d
es

ig
n

Ηχοσύστημα Audi sound system

Bose Surround Sound

Επικοινωνία

Audi connect συμπεριλαμβανομένου τηλεφώνου 
αυτοκινήτου¹⁸

Θύρα Bluetooth

Audi phone box¹⁹

Πακέτο Connectivity

Συστήματα υποβοήθησης οδηγού

Υποβοήθηση εκκίνησης²⁰

Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανωφέρεια²⁰

Σύστημα υποβοήθησης κατάβασης²⁰

Βοήθεια στάθμευσης πίσω²⁰

Βοήθεια στάθμευσης plus²⁰

Βοήθεια στάθμευσης plus με κάμερα οπισθοπορείας²⁰

Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης²⁰

Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης και κάμερα 
οπισθοπορείας²⁰

Σύστημα ρύθμισης σταθερής ταχύτητας²⁰

Audi side assist²⁰

Audi active lane assist²⁰

Αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας βασισμένη σε 
κάμερα²⁰, ²¹, ²²

Δυναμική της οδήγησης/Φρένα

Audi drive select

Ανάρτηση με ρύθμιση άνεσης

Sport ανάρτηση S line ⁹

Ανάρτηση με προσαρμοζόμενη απόσβεση

Μπροστινή κίνηση²³
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Πακέτο αποθηκευτικών χώρων

Πακέτο χώρου αποσκευών

Πακέτο χώρου αποσκευών και αποθηκευτικών χώρων

Ποτηροθήκη

Κάλυμμα χώρου αποσκευών, πτυσσόμενο

Διαμπερής χώρος φόρτωσης

Κάλυμμα διπλής όψης

Δάπεδο χώρου αποσκευών διπλής όψης

Κρίκοι πρόσδεσης

Προστασία ακμής φόρτωσης σε ανοξείδωτο χάλυβα ⁹

Πακέτο καπνιστού

Πρίζα 12 Volt

Κοτσαδόρος

Προετοιμασία εγκατάστασης κοτσαδόρου

MMI/Πλοήγηση

Πίνακας οργάνων

Σύστημα πληροφόρησης οδηγού

Σύστημα πληροφόρησης οδηγού με έγχρωμη οθόνη

Σύσταση διαλείμματος

Πακέτο πλοήγησης

MMI Navigation plus

Entertainment

Ηχοσύστημα Audi

Ραδιόφωνο ΜΜΙ

Ψηφιακή ραδιοφωνική λήψη

Audi music interface
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Ευρετήριο

Τεχνικά στοιχεία Διαστάσεις Βασικοί/Προαιρετικοί εξοπλισμοί

Q
3
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quattro²³

S tronic²³

Λειτουργία ελεύθερης κύλισης²⁴

Χειροκίνητο κιβώτιο 6 ταχυτήτων²³

Ηλεκτρομηχανικό φρένο στάθμευσης

Ηλεκτρομηχανικό υποβοηθούμενο σύστημα 
διεύθυνσης

Τεχνολογία/Ασφάλεια

Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS)

Ρύθμιση αντιολίσθησης τροχών (ASR)

Ηλεκτρονικό μπλοκάρισμα διαφορικού (EDS)

Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας (ESC)

Επιλεκτικός έλεγχος ροπής ανά τροχό⁷

Ανάκτηση ενέργειας πέδησης (recuperation)

Σύστημα Start-Stop

Αερόσακοι

Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός και σύστημα αερόσακων 
κεφαλής

Πλευρικοί αερόσακοι πίσω

Προστασία από πλευρική πρόσκρουση

Ενσωματωμένο σύστημα προσκεφάλων (Audi 
backguard)

Ζώνες ασφαλείας

Έλεγχος πρόσδεσης ζώνης ασφαλείας

Προεγκατάσταση παιδικού καθίσματος ISOFIX και Top 
Tether για τα εξωτερικά πίσω καθίσματα

Προεγκατάσταση παιδικού καθίσματος ISOFIX για το 
κάθισμα του συνοδηγού

Φαρμακείο με προειδοποιητικό τρίγωνο

Βασικός εξοπλισμός
Προαιρετικός εξοπλισμός
Βασικός/Προαιρετικός εξοπλισμός ανάλογα με το μοντέλο
δεν διατίθεται

Ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις ανά χώρα. Για το ποιοι εξοπλισμοί είναι 
διαθέσιμοι ως βασικοί ή ως προαιρετικοί στη χώρα σας, μπορείτε να 
απευθυνθείτε στους τοπικούς Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

¹ Από την quattro GmbH.
²  Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με το πακέτο S line Sport στην τιμή ενός 

συνήθους εξωτερικού χρώματος περλέ.
³  Δεν διατίθεται σε συνδυασμό με γκρι Monsoon μεταλλικό.
⁴  Προσέξτε τις ιδιαιτερότητες σχετικά με τις ζάντες στη σελίδα 79.
⁵  Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με πακέτο σχεδίασης Audi exclusive.
⁶  Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με το σπορ πακέτο S line Sport.
⁷  Διατίθεται μόνο για μοντέλα με μόνιμη τετρακίνηση quattro.
⁸  Κατάλληλες για αντιολισθητικές αλυσίδες, μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα 

κίνησης 210 km/h. 
⁹  Βασικός εξοπλισμός σε συνδυασμό με το sport πακέτο S line.
¹⁰  Βασικός εξοπλισμός σε συνδυασμό με πακέτο σχεδίασης Audi exclusive.
¹¹  Εξαρτάται από το επιλεγμένο χρώμα του εσωτερικού εξοπλισμού.
¹²  Μέρος των προβολέων LED.
¹³  Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με Xenon plus.
¹⁴   Δεν διατίθεται σε συνδυασμό με εξωτερικό χρώμα αντίθεσης.
¹⁵  Δεν διατίθεται σε συνδυασμό με πακέτο σχεδίασης Audi exclusive.
¹⁶  Στο Q3 design με ένθετα διακοσμητικά στοιχεία αλουμινίου.
¹⁷  Διατίθεται μόνο για μοντέλα με S tronic.
¹⁸  Νομικές πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τη χρήση θα βρείτε σε αυτή 

τη σελίδα.
¹⁹  Πληροφορίες σχετικά με συμβατότητες θα βρείτε από τους Εξουσιοδοτημένους 

Συνεργάτες Audi ή στην ιστοσελίδα www.audi.com/bluetooth.
²⁰  Πρέπει να έχετε υπόψη: Τα συστήματα λειτουργούν μόνο εντός των εκάστοτε 

ορίων του συστήματος και υποστηρίζουν τον οδηγό. Η ευθύνη και η 
απαιτούμενη προσοχή στην οδική κυκλοφορία παραμένουν στον οδηγό.

²¹  Διατίθεται μόνο στην Δυτική Ευρώπη.
²²  Μόνο σε Audi active lane assist σε συνδυασμό με σύστημα πλοήγησης 

MMI Navigation plus.
²³   Ανάλογα με τον κινητήρα.
²⁴  Διατίθεται μόνο για μοντέλα με S tronic και Audi drive select.

Νομικές υποδείξεις σχετικά με το Audi connect
Η χρήση των υποστηριζόμενων από το Audi connect υπηρεσιών είναι εφικτή 
μόνο με τους προαιρετικούς εξοπλισμούς, σύστημα πλοήγησης MMI 
Navigation plus και Audi connect, συμπεριλαμβανομένου τηλεφώνου 
αυτοκινήτου.
Επιπρόσθετα χρειάζεστε μια κάρτα SIM με επιλογή δεδομένων – σε περίπτωση 
που υπάρχει τηλέφωνο αυτοκινήτου, μια κάρτα SIM με επιλογή τηλεφώνου 
και δεδομένων ή ένα Smartphone¹⁹ με δυνατότητα Bluetooth με προφίλ 
remote SIM Access Profile (rSAP). Για την κάρτα SIM υπάρχει ένας 
αναγνώστης καρτών SIM στο διακοσμητικό του συστήματος πλοήγησης 
MMI Navigation plus. Οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μόνο με ένα υφιστάμενο 
ή ξεχωριστό συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας και μόνο εντός της περιοχής 
κάλυψης του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Με τη λήψη πακέτων δεδομένων 
από το διαδίκτυο ενδέχεται να προκύψει πρόσθετο κόστος, αναλόγως των 
χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας σας και ιδιαίτερα κατά τη λειτουργία στο 
εξωτερικό. Λόγω του αυξημένου όγκου δεδομένων συνιστάται εμφατικά η 
χρήση πάγιας χρέωσης για χρήση δεδομένων! 

Η διαθεσιμότητα των υποστηριζόμενων από το Audi connect υπηρεσιών 
εξαρτάται από τη χώρα. Οι υπηρεσίες Audi connect διατίθενται για 
τουλάχιστον 1 έτος από την παράδοση του οχήματος. 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 
δωρεάν 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. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Audi connect θα βρείτε στην 
ιστοσελίδα www.audi.com/connect και από τους Εξουσιοδοτημένους 
Συνεργάτες Audi. Πληροφορίες σχετικά με όρους χρέωσης από τους παρόχους 
κινητής τηλεφωνίας.
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Οι εκδόσεις μοντέλων και εξοπλισμών, 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 του αυτοκινήτου, 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 έγγραφη συγκατάθεση της AUDI AG.

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

AUDI AG 
85045 Ingolstadt
www.audi.gr
Ισχύει από Απρίλιο 2016

Printed in Germany
633/1150.39.72

Vorsprung durch Technik
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