Q3

Το νέο Audi Q3
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Εσείς λέτε:

„Ακριβώς έτσι.“
Εμείς λέμε:
„Η ελευθερία είναι μια μεγάλη λέξη. Κάντε την ακόμη μεγαλύτερη.“

Το νέο Audi Q3
Εσωτερικό
Άνεση & Ευελιξία
Τεχνολογία
Γραμμές & Πακέτα

04 – 09
10 – 15
16 – 19
20 – 23
24 – 27

Εξοπλισμοί
Αξεσουάρ
Γοητεία Audi Q3
Τεχνικά στοιχεία

28 – 37
38 – 39
40 – 43
44 – 47

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 44 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.

Το νέο Audi Q3

04 | 05

Εσείς λέτε:

„Δυνατό!“
Εμείς λέμε:
„Το best-seller luxury SUV επέστρεψε, καλύτερο από ποτέ. Δημιουργήθηκε
για αυτούς που είναι έτοιμοι για όλα. Προσφέροντας σταθερότητα και
ασφάλεια σε όλες τις on road και off road διαδρομές.“

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 44 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 νέο Audi Q3

Εσείς λέτε:

„Ουάου!“
Εμείς λέμε:
„Άμεσα αναγνωρίσιμο, με το οκτάγωνο μοτίβο της μάσκας
Singleframe, τους high-tech προβολείς τεχνολογίας
Matrix LED με έξυπνη προσαρμογή της φωτεινής δέσμης
στις συνθήκες του δρόμου και το φουτουριστικό εσωτερικό,
το νέο Audi Q3 εντυπωσιάζει.“

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 44 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.

08 | 09

Το νέο Audi Q3

Εσείς λέτε:

„Πολύ
μπροστά!“
Εμείς λέμε:
„Το νέο Audi Q3 προσφέρει εντυπωσιακή δυναμική στην οδήγηση.
Η κίνηση quattro και οι ισχυροί κινητήρες του φροντίζουν εντός
δευτερολέπτων για οδηγική απόλαυση, τόσο εκτός δρόμου, όσο
και στην πόλη.“

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 44 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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Εσωτερικό

Εσείς λέτε:

„Υπεροχή“
Εμείς λέμε:

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 44 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.

„Το νέο Q3 ήρθε καλύτερο από ποτέ για να ξεχωρίσει. Είτε πρόκειται για την ευρυχωρία
και την άνεση στο εσωτερικό, το εντυπωσιακό Audi virtual Cockpit plus μεγέθους
12,3 ιντσών, είτε τη νέα κεντρική οθόνη αφής του MMI μεγέθους 10,1 ιντσών.
Κορυφαία συνδεσιμότητα, προβολή πληροφοριών και ενδείξεων υψηλού επιπέδου,
μεγαλύτερες διαστάσεις και απεριόριστη άνεση.“
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Εσωτερικό

Εσείς λέτε:

„Ακούγεται
τέλειο!“
Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 44 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.

Εμείς λέμε:
„Το Audi smartphone interface συνδέει το smartphone σας με το αυτοκίνητο και
προβάλλει εφαρμογές στην οθόνη του MMI. Έτσι είναι εφικτή ανά πάσα στιγμή
η κλήση υπηρεσιών streaming μουσικής. Επιπρόσθετα, το Premium Ηχοσύστημα
Bang & Olufsen με 3D εφέ φροντίζει για αυθεντικό ήχο.“

Εσωτερικό

14 | 15

Εσείς λέτε:

„Τι παίζει
online;“
Εμείς λέμε:
„Η κεντρική οθόνη του MMI φροντίζει για φιλικό προς τον χρήστη, χειρισμό των
γνωστών online υπηρεσιών και λειτουργιών. Το WLAN hotspot συνδέει έως και
οκτώ τερματικές συσκευές με το διαδίκτυο. Όμως, ο χρόνος δεν περνά γρήγορα
μόνο χάρη στο Infotainment, αλλά και λόγω της προγνωστικής καθοδήγησης
διαδρομής που σας μεταφέρει γρήγορα στον προορισμό.“

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 44 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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Άνεση & Ευελιξία

Εσείς λέτε:

„Πρακτικό.“
Εμείς λέμε:
„Μετατοπιζόμενος πάγκος πίσω καθισμάτων, μεταβλητό επίπεδο στο δάπεδο φόρτωσης,
ηλεκτρικό πίσω καπό που διατίθεται με έλεγχο λειτουργιών μέσω χειρονομιών σε συνδυασμό
με το κλειδί άνεσης, δύο ενσωματωμένους προβολείς LED στο πίσω καπό, υποδοχές σύνδεσης
USB και μια πρίζα 12 V. Αυτές είναι μόνο μερικές από τις πολλές λειτουργίες που καθιστούν
το Audi Q3 ιδιαίτερα κατάλληλο για την καθημερινότητα και τέλειο συνοδό του δικού σας
τρόπου ζωής.“
Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 44 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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Άνεση & Ευελιξία

Εσείς λέτε:

„Άνεση!“
Εμείς λέμε:
„Όγκος χώρου φόρτωσης 530–1.525 l, ο οποίος προσαρμόζεται εύκολα στις
απαιτήσεις του όγκου των αντικειμένων που θέλετε να μεταφέρετε. Η άνεση
του νέου AUDI Q3 δεν περιορίζεται μόνο στις αποσκευές, καθώς πληρούνται
οι προϋποθέσεις για την άνετη μετακίνηση 5 ατόμων.“

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 44 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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Τεχνολογία

Εμείς λέμε:
„Η έξυπνη τεχνολογία στο Audi Q3 σας προσφέρει άνετη οδήγηση:
Το Audi pre sense front και πλήθος συστημάτων υποβοήθησης
προειδοποιούν και αν παραστεί ανάγκη επεμβαίνουν (μέχρι και
με ένα αυτόματο δυνατό φρενάρισμα). Είτε πρόκειται για αλλαγή
λωρίδας, είτε για κυκλοφορία Stop-and-go – το Audi Q3 σας
υποστηρίζει απόλυτα.“

Έχετε υπόψη ότι τα συστήματα μπορούν να υποστηρίξουν τον οδηγό στο οδηγικό του έργο μόνο εντός των εκάστοτε ορίων του συστήματος.
Η ευθύνη και η απαιτούμενη προσοχή για την εκπλήρωση του οδηγικού έργου παραμένουν πάντα στον οδηγό.

Εσείς λέτε:

„Πολύ
έξυπνο.“
Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 44 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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Τεχνολογία

Εσείς λέτε:

„Yeahh!“
Εμείς λέμε:
„Σας περιμένει μια έντονη οδηγική εμπειρία, η οποία χάρη στο Audi drive select
προσαρμόζεται στα προσωπικά σας γούστα – Δυναμική, αποδοτική, οικονομική ή
με το νέο προφίλ οδήγησης „offroad“ για αυξημένη προσαρμογή στην κίνηση εκτός
δρόμου. Επιπλέον με την υποστήριξη από το προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης,
αυξάνεται η ευκινησία του οχήματος και μειώνεται η δύναμη που απαιτείται για την
περιστροφή του τιμονιού.“

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 44 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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Γραμμές & Πακέτα

Εσείς λέτε:

„Στυλ!“
Εσωτερικός χώρος design selection

Εμείς λέμε:
„Η έκδοση εξοπλισμού Q3 advanced επικεντρώνεται στη σχεδίαση στο εξωτερικό του αυτοκινήτου: Το χρώμα αντίθεσης σε γκρι Manhattan μεταλλικό
και οι χαρακτηριστικές πινελιές τραβούν την προσοχή. Διάφορα πακέτα εσωτερικού χώρου με sport καθίσματα, στοιχεία σε Alcantara, κομψή
όψη αλουμινίου και πολλές ακόμη λεπτομέρειες, παρέχουν τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της τέλειας εικόνας. Και το καλύτερο: Οι διάφορες εκδόσεις
εξοπλισμού για το εξωτερικό του αυτοκινήτου μπορούν να συνδυαστούν με οποιαδήποτε πακέτα εξοπλισμού για τον εσωτερικό χώρο του αυτοκινήτου.“

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 44 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.

Q3 advanced με εξωτερικό χρώμα αντίθεσης σε γκρι
Manhattan μεταλλικό και πακέτο σε μαύρο

Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών χυτές σε σχέδιο 5 βραχιόνων,
7 J x 18 με ελαστικά μεγέθους 235/55 R 18
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Γραμμές & Πακέτα

Εσείς λέτε:

„Φύγαμε!“
Εσωτερικός χώρος S line

Εμείς λέμε:
„Η έκδοση S line αναδεικνύει την πιο sport πλευρά του Audi Q3. Το χαρακτηριστικό μπροστινό τμήμα, οι μεγάλες εισαγωγές αέρα
και ένας δυναμικός πίσω διαχύτης υποδεικνύουν ήδη από το εξωτερικό, τι επιφυλάσσει το εσωτερικό του οχήματος. Ο εσωτερικός
του χώρος δεν υπολείπεται σε τίποτα. Στοιχεία όπως sport τιμόνι σε διάτρητο δέρμα, sport καθίσματα με υφασμάτινες, δερμάτινες/
Alcantara επιφάνειες και διακοσμητικά στοιχεία σε αλουμίνιο εντυπωσιάζουν με την πρώτη ματιά.“
Επενδύσεις μαρσπιέ εμπρός με ένθετα
διακοσμητικά στοιχεία αλουμινίου,
φωτιζόμενες, με επιγραφή S

Ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών χυτές σε σχέδιο 5 διπλών ακτίνων Dynamic (σχέδιο S),
7 J x 19 με ελαστικά μεγέθους 235/50 R 19

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 44 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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Εξοπλισμοί | Εξωτερικά χρώματα

Εσείς λέτε:

„Αυτό που είσαι,
πρέπει να
το δείχνεις!“
Εμείς λέμε:
„Πορτοκαλί Pulse, μπλε Turbo και πολλές ακόμα χρωματικές επιλογές. Επιλέξτε το
χρώμα που ταιριάζει καλύτερα στην προσωπικότητά σας. Βασιστείτε στο γούστο σας
και στην εξαιρετική ποιότητα. Διότι το Audi Q3 δεν βάφεται μία φορά, αλλά τέσσερις,
έτσι ώστε η λάμψη να διατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.“

Κίτρινο Citrus
μεταλλικό

Μαύρο Mythos
μεταλλικό

Μπλε Turbo

Κόκκινο Tango
μεταλλικό

Μπλε Cosmos
μεταλλικό

Λευκό Glacier
μεταλλικό

Γκρι Nano
μεταλλικό

Γκρι Chronos
μεταλλικό

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 44 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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Εξοπλισμοί | Ζάντες

Εσείς λέτε:

„Περισσότερες
επιλογές“

Ζάντες αλουμινίου χυτές
19 ιντσών σε σχέδιο 5 διπλών
ακτίνων Dynamic (σχέδιο S)

„Οι ζάντες υπογραμμίζουν τη δυναμική εμφάνιση του Audi Q3. Σε κομψή ή sport
σχεδίαση και σε μεγέθη από 17 έως και 20 ίντσες οι επιλογές σας είναι πολλές.
Ανεξάρτητα από το ποιες ζάντες θα επιλέξετε, όλες είναι υψηλής ποιότητας. Αυτό
διασφαλίζεται με μια συγκεκριμένη διαδικασία ελέγχου.“

Ζάντες αλουμινίου χυτές
18 ιντσών σε σχέδιο 5 ακτίνων Y,
μερικώς γυαλισμένες¹

Ζάντες αλουμινίου χυτές
18 ιντσών σε σχέδιο 5 διπλών
βραχιόνων

Ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών χυτές
Audi Sport σε σχέδιο 5 διπλών βραχιόνων,
σε όψη ματ Titanium, γυαλισμένες¹, ²
Ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών χυτές
Audi Sport σε σχέδιο 5 ακτίνων-star V
σε όψη ματ Titanium, γυαλισμένες¹

¹ Προσέξτε την υπόδειξη σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των ζαντών σε χειμερινές οδικές συνθήκες στη σελίδα 45.

Εμείς λέμε:

² Από την Audi Sport GmbH.

Ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών χυτές
Audi Sport σε σχέδιο 7 ακτίνων Rotor σε
γυαλιστερό ανθρακί-μαύρο, γυαλισμένες¹, ²

Ζάντες αλουμινίου χυτές
18 ιντσών σε σχέδιο
5 βραχιόνων

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 44 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.

Εξοπλισμοί | Επενδύσεις καθισμάτων
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Εσείς λέτε:

„Έχει ωραία
αίσθηση.“

Εμείς λέμε:
„Στο Audi Q3 είτε κάθεστε σε κανονικά ή σε sport καθίσματα, είτε κάθεστε
εμπρός, είτε πίσω, απολαμβάνετε την άνεση. Σε αυτό συμβάλλουν τα
άριστης ποιότητας υλικά ανεξάρτητα από το ποια επένδυση καθίσματος
θα επιλέξετε.“

Sport καθίσματα

Συνδυασμός δέρματος/δερματίνης
mono.pur 550 σε μπεζ Pearl
(κανονικό κάθισμα)

Sport καθίσματα

Συνδυασμός υφάσματος Syntax/δερματίνης
mono.pur 550 σε γκρι Pandora/γκρι Steel,
ραφές αντίθετης απόχρωσης σε γκρι Rock
(sport κάθισμα)

Συνδυασμός δέρματος/δερματίνης mono.pur 550
design selection σε μαύρο/καφέ Amber,
ραφές αντίθετης απόχρωσης σε καφέ Amber
(sport κάθισμα)

Συνδυασμός δέρματος/δερματίνης mono.
pur 550 S line σε γκρι Rotor, ραφές
αντίθετης απόχρωσης σε ανθρακί
(sport κάθισμα)

Συνδυασμός Alcantara Frequenz/
δερματίνης mono.pur 550 σε μαύρο,
ραφές αντίθετης απόχρωσης σε γκρι
Rock (sport κάθισμα)

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 44 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.

Συνδυασμός υφάσματος Pulse/
δερματίνης mono.pur 550 σε μαύρο/
κόκκινο, ραφές αντίθετης απόχρωσης
σε γκρι Rock (sport κάθισμα)

Συνδυασμός υφάσματος Pulse/δερματίνης
mono.pur 550 σε μαύρο/ασημί, ραφές
αντίθετης απόχρωσης σε γκρι Rock
(sport κάθισμα)

Συνδυασμός δέρμα/δερματίνη mono.
pur 550 σε μαύρο, ραφές απόχρωσης
σε γκρι Rock (sport κάθισμα)
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Εξοπλισμοί | Διακοσμητικά στοιχεία

Εσείς λέτε:

„Πολύ κουλ!“
Πορτοκαλί

Γκρι Steel

αλουμίνιο
Ασημί Dimension

Ματ αλουμίνιο
βουρτσισμένο σκούρο

Καφέ Amber

αλουμίνιο
Σκούρο Dimension

Ξύλο φλαμουριά Artefact
φυσικό γκρι/καφέ

Εμείς λέμε:
„Συνδυάστε το νέο πακέτο εσωτερικού χώρου Alcantara με διακοσμητικά στοιχεία
και επιφάνειες που προσθέτουν ιδιαίτερες πινελιές, σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.“
Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 44 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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Εξοπλισμοί | Εντυπωσιακά σημεία

Εσείς λέτε:

„Μου αρέσει!“
Εμείς λέμε:

Ηχοσύστημα Bang & Olufsen
Το έξυπνο 3D ηχοσύστημα για μια έντονη και αυθεντική ηχητική εμπειρία

Προβολείς Matrix LED

„Τεχνολογία με εύκολο χειρισμό, σχεδίαση και άνεση.
Χαρακτηριστικά του νέο Audi Q3 που διευκολύνουν την
καθημερινότητα σας. Απόδειξη αποτελεί ο πάγκος πίσω
καθισμάτων plus, με τον οποίο μεγαλώνετε τον χώρο
αποθήκευσης.“

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 44 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.

Audi virtual cockpit plus
Πλήρως ψηφιακό όργανο πολλαπλών μεγέθους 12,3 ιντσών, το οποίο παρουσιάζει ποικίλες λειτουργίες, υπηρεσίες και ενδείξεις με μια ματιά.

38 | 39

Γνήσια Αξεσουάρ Audi

Εσείς λέτε:

„Quality Time.“
Περιβλήματα εξωτερικών καθρεπτών από υψηλής ποιότητας
ανθρακονήματα – προσθέτουν μια οπτική πινελιά.

Πατάκια παντός καιρού – βοηθούν στην προστασία του εσωτερικού
χώρου του αυτοκινήτου από υγρασία και χονδρούς ρύπους.
Με επιγραφή Q3.

LED επιβίβασης – προβάλλει τους κύκλους της Audi με φως LED
στο δάπεδο. Κατ’ επιλογή διατίθεται επίσης ως επιγραφή quattro.

Χειμερινή ζάντα αλουμινίου χυτή, σε σχέδιο 5 βραχιόνων Serra,
γυαλιστερό μαύρο, 6,5 J x 17, για ελαστικά μεγέθους 215/65 R 17

Εμείς λέμε:
„Δώστε στο Audi σας μια ακόμη πιο δυναμική εμφάνιση με Γνήσια Αξεσουάρ Audi. Λύσεις με
ακρίβεια προσαρμογής, οι οποίες σας προσφέρουν την άνεση που έχετε συνηθίσει από την
Audi. Επιλέξτε λειτουργικά προϊόντα, στην ποιότητα των οποίων μπορείτε να βασιστείτε.
Φυσικά με τη συναρπαστική σχεδίαση Audi.“

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 44 και κάτω.
Προσέξτε την υπόδειξη σχετικά με τα Γνήσια Αξεσουάρ Audi στη σελίδα 47.

Βασικός φορέας για ράγες οροφής
Κουτί σκι και αποσκευών
Βάση ποδηλάτων για τον κοτσαδόρο
Περιβλήματα εξωτερικών καθρεπτών από
ανθρακονήματα
Ζάντα αλουμινίου χυτή σε σχέδιο 5 βραχιόνων Serra,
σε μαύρο ματ, με χρώμα αντίθεσης γκρι Quartz,
7 J x 19 για ελαστικά μεγέθους 235/50 R 19

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε
στον κατάλογο των Αξεσουάρ και στους
Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Γοητεία Audi Q3.

Εσείς λέτε:

„Ακριβώς

αυτό που θέλω.“
Εμείς λέμε:
„Καλώς ήρθατε στο Audi Q3 σας. Επιβιβαστείτε τώρα στο Q3 με την ειδική
έκδοση edition one! Διατίθεται σε sport πορτοκαλί Pulse ή σε κομψό γκρι
Chronos μεταλλικό, με έκδοση S line και την επιλογή εσωτερικού σε design
selection, καθώς και με πολλές ακόμα δυνατότητες εξατομίκευσης!“

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 44 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.

Γοητεία Audi Q3.
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Εσείς λέτε:

„Τι άλλο
υπάρχει;“
Εμείς λέμε:
„Περισσότερες πληροφορίες για τον εξοπλισμό και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του Νέου AUDI Q3 θα βρείτε online. Τώρα στο
www.audi.gr“
Σκανάρετε τον
κωδικό QR με
ένα smartphone
ή tablet.
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Μοντέλο

Τύπος Κινητήρα

Τεχνικά στοιχεία

Audi Q3 35 TFSI

Audi Q3 45 TFSI quattro

Audi Q3 35 TDI

Audi Q3 40 TDI quattro

(150 hp)

(230 hp)

(150 hp)

(190 hp)

4-κύλινδρος σε σειρά βενζινοκινητήρας

4-κύλινδρος σε σειρά βενζινοκινητήρας

4-κύλινδρος σε σειρά βενζινοκινητήρας

4-κύλινδ. σε σειρά πετρελαιοκινητήρας

με άμεσο ψεκασμό βενζίνης και υπερσυ-

με άμεσο ψεκασμό βενζίνης και υπερσυ-

με άμεσο ψεκασμό βενζίνης και υπερσυ-

με σύστημα ψεκασμού Common-Rail και

μπίεση καυσαερίων Turbo

μπίεση καυσαερίων Turbo

μπίεση καυσαερίων Turbo

υπερσυμπίεση καυσαερίων Turbo

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.

Κυβισμός σε cm³ (βαλβίδες/κύλινδρο)

1.498 (4)

1.984 (4)

1.968 (4)

1.968 (4)

Μέγιστη ισχύς¹ σε hp σε σ.α.λ.¯¹

150/5.000–6.000

230/5.000–6.700

150/3.500–4.000

190/3.500–4.000

Μέγιστη ροπή σε Nm σε σ.α.λ.¯¹

250/1.500–3.500

350/1.500–4.400

340/1.750–3.000

400/1.750–3.250

Είδος μετάδοσης κίνησης

Μπροστινή κίνηση

Τετρακίνηση

Μπροστινή κίνηση

Τετρακίνηση

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 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.

Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων

Μηχανικό κιβώτιο 6 ταχυτήτων

7 ταχυτήτων S tronic

7 ταχυτήτων S tronic

7 ταχυτήτων S tronic

⁴ Περιορισμένη.

Μετάδοση κίνησης

[7 ταχυτήτων S tronic]
Βάρος/Όγκος
Απόβαρο² σε kg

1.535

[1.570]

1.695

1.655

1.770

Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος σε kg

2.000/2.045

[2.025/2.070]

2.150/2.200

2.110/2.155

2.225/2.280

75/90

[75/90]

75/90

75/90

75/90

χωρίς φρένα

750

[750]

750

750

750

σε κλίση 12 %

1.800

[1.800]

2.100

2.000

2.200

σε κλίση 8 %

2.000

[2.000]

2.100

2.000

2.200

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ σε l

60

[58]

60

60/ρεζερβουάρ AdBlue®: 18

63/ρεζερβουάρ AdBlue®: 18

211

[207]

233⁴

207

221

Επιτάχυνση 0–100 km/h σε δευτ.

9,6

[9,2]

6,3

9,2

8,0

Είδος καυσίμου

Super αμόλυβδη βενζίνη χωρίς θείο

Super αμόλυβδη βενζίνη χωρίς θείο

Diesel χωρίς θείο⁶

Diesel χωρίς θείο⁶

ROZ 95⁵

ROZ 95⁵

Επιτ. φορτίο οροφής/φορτίο στήριξης
σε kg
Επιτρ. φορτίο ρυμούλκησης³ σε kg

Επιδόσεις/Κατανάλωση
Μέγιστη ταχύτητα σε km/h

Κατανάλωση καυσίμου⁷ σε l/100 km
χαμηλή

8,8–9,2

[9,0–9,5]

12,1–12,5

7,1–7,5

8,5–9,1

μεσαία

6,6–7,2

[6,9–7,5]

8,4–9,0

5,6–6,1

6,9–7,5

υψηλή

5,9–6,5

[6,1–6,7]

7,4–8,0

5,0–5,5

6,1–6,6

εξαιρετικά υψηλή

7,1–7,9

[7,4–8,2]

8,3–9,0

6,2–6,8

7,2–7,8

μεικτός κύκλος

6,9–7,5

[7,1–7,8]

8,5–9,2

5,8–6,4

7,0–7,5

μεικτός κύκλος

156–170

[162–176]

194–207

153–168

183–197

Πρότυπο καυσαερίων

EU6

[EU6]

EU6

EU6

EU6

Εκπομπές CO₂⁷ σε g/km

Επεξηγήσεις ¹ έως ⁷ σε αυτή τη σελίδα.

⁵ 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.
⁶ Συνιστάται η χρήση καυσίμου Diesel χωρίς θείο κατά DIN EN 590. Εάν δεν είναι διαθέσιμο: Diesel κατά DIN EN 590.
⁷ Οι αναφερόμενες τιμές κατανάλωσης και εκπομπής 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 οδηγική
συμπεριφορά, να επηρεάσουν την κατανάλωση καυσίμου, την κατανάλωση ρεύματος, τις εκπομπές CO₂ και τις
τιμές των επιδόσεων ενός αυτοκινήτου. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επίσημη κατανάλωση καυσίμου
και τις επίσημες εκπομπές CO₂ μπορούν να ληφθούν από τον „Οδηγό για την κατανάλωση καυσίμου, τις εκπομπές
CO₂ και την κατανάλωση ρεύματος των νέων Ι.Χ. επιβατικών οχημάτων“ που διατίθεται δωρεάν σε όλα τα σημεία
πώλησης της DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT, Γερμανική Λέσχη Αυτοκινήτων GmbH), HellmuthHirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de).
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Τεχνικά στοιχεία

πρόσφυσης σε

εξωτερικού

καυσίμου

υγρό οδόστρωμα

θορύβου κύλισης

215/65 R 17

B–A

A

71–68

235/55 R 18

B

A

71–69

235/50 R 19

C

B

71

255/45 R 19

E

A

73

255/40 R 20

C

A

72

Ελαστικά παντός καιρού

235/55 R 18

C

C

71

Χειμερινά ελαστικά

215/65 R 17

C

B

72

235/50 R 19

C

C–B

72–70

Κατηγορία του

748

Κατηγορία

εξοικονόμησης

976

Κατηγορία

ελαστικού

4 **

Διάσταση

Νομικές υποδείξεις σχετικά με το Audi connect
Η χρήση των υποστηριζόμενων από το Audi connect υπηρεσιών είναι εφικτή
μόνο σε συνδυασμό με ένα σύστημα πλοήγησης. Η παροχή των υπηρεσιών
Audi connect γίνεται από την AUDI AG. 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.
Το κόστος για το WLAN hotspot δεν περιλαμβάνεται. Η πρόσθετη παραγγελία
της σύνδεσης δεδομένων για το WLAN hotspot μπορεί να γίνει μέσω ενός
προγράμματος χρήσης δεδομένων έναντι χρέωσης ενός επιλεγμένου παρόχου
κινητής τηλεφωνίας. Πληροφορίες για τις τιμές και σχετικά με την παραγγελία
θα βρείτε στην ιστοσελίδα my.audi.com.
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, σε πολλά
μοντέλα 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 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 παράταση, γνωστοποιήστε το γραπτώς στην παρακάτω διεύθυνση:

Διαστάσεις οχήματος σε απόβαρο αυτοκινήτου χωρίς τον οδηγό.
Όγκος χώρου αποσκευών² 530/1.525 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 31 mm.
** Μέγιστη ελευθερία κεφαλής. *** Πλάτος χώρου αγκώνων. **** Πλάτος χώρου ώμων.
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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.

Θερινά ελαστικά

Τιμές σε mm

Audi Q3

Κατατάξεις παραμέτρων ελαστικών

2680
4484

896

908

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

Η Audi Q3 edition one διατίθεται επίσης σε γκρι Chronos μεταλλικό με sport καθίσματα σε γκρι Pando και
αποκλειστικά διακοσμητικά στοιχεία στο εσωτερικό σε ασημί Moon Alcantara.
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1508****
1440***
1584
1849

965

1129

1576
2024

¹ Προσέξτε τις ιδιαιτερότητες σχετικά με τις ζάντες σε αυτή τη σελίδα. ² Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται
σε ένα βασικό όχημα χωρίς τροποποιήσεις για την εκάστοτε χώρα και επιλεγμένους προαιρετικούς εξοπλισμούς.

Ë!,rÅd5!*Ì

Audi Q3 edition one (απόσπασμα από τον εξοπλισμό του εικονιζόμενου Audi Q3, σελίδα 2–41):
– Εξωτερικό χρώμα πορτοκαλί Pulse
– S line με εξωτερικό χρώμα αντίθεσης σε γκρι Manhattan μεταλλικό
– Πακέτο σε μαύρο, καθώς και κύκλοι της Audi και επιγραφές σε γυαλιστερό μαύρο Audi exclusive
– Ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών χυτές Audi Sport σε σχέδιο 5 ακτίνων-star V σε όψη ματ Titanium, γυαλισμένες¹
– Προβολείς Matrix LED και πίσω φώτα LED με δυναμικό φλας
– Interieur design selection
– Εσωτερική επένδυση ουρανού σε μαύρο ύφασμα
– Sport Kontur δερμάτινο τιμόνι σε σχέδιο 3 ακτίνων, επίπεδο στο κάτω μέρος, με χειριστήρια πολλαπλών
λειτουργιών plus
– Sport καθίσματα εμπρός
– Συνδυασμός δέρματος/δερματίνης mono.pur 550 design selection σε μαύρο/γκρι Steel με αποκλειστικές
ραφές αντίθετης απόχρωσης σε πορτοκαλί
– Διακοσμητικά στοιχεία στο εσωτερικό σε πορτοκαλί Alcantara
– Πρόσοψη κλειδιού

1616*

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 υποστεί μόνιμη ζημιά από αλάτι για το ξεπάγωμα των δρόμων ή παρόμοια υλικά.

1468****
1400***
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Σημαντική υπόδειξη

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. 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.

Νομική υπόδειξη σχετικά με Audi connect Κλήση ανάγκης & Service
Η παροχή των υπηρεσιών γίνεται μέσω μιας τοποθετημένης στο όχημα κάρτας
SIM. Το κόστος για συνδέσεις ομιλίας και δεδομένων περιλαμβάνεται στην τιμή
για τις υπηρεσίες. Οι διατιθέμενες από την Audi υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μόνο
εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου κινητής τηλεφωνίας του επιλεχθέντος
από την Audi παρόχου κινητής τηλεφωνίας. Οι υπηρεσίες Audi connect,
κλήση ανάγκης, Online κλήση για βλάβη και Audi ραντεβού για Service online
διατίθενται για 10 έτη από την παράδοση του οχήματος στις εξής χώρες: Βέλγιο,
Βουλγαρία, Γερμανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γιβραλτάρ, Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία,
Ιταλία, Ιρλανδία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Μάλτα, Μονακό, Ολλανδία, Νορβηγία,
Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία, Ελβετία, Ισπανία, Ουγγαρία.
Οι Εξουσιοδοτημένοι Συνεργάτες Audi θα σας ενημερώσουν σχετικά με την
ημερομηνία διάθεσης σε περαιτέρω ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και για τη
διαθεσιμότητα του προαιρετικού εξοπλισμού.
Γενική νομική υπόδειξη σχετικά με τους δύο εξοπλισμούς Audi connect
Κλήση ανάγκης & Service και Audi connect
Διαταραχές των υπηρεσιών ενδέχεται να προκύψουν για λόγους ανωτέρας βίας
και εντολών δημοσίων αρχών, καθώς και εξαιτίας τεχνικών και λοιπών μέτρων,
των οποίων η διεξαγωγή απαιτείται, για παράδειγμα, στις εγκαταστάσεις της
AUDI AG, των προμηθευτών ή των παρόχων δικτύου, για την απρόσκοπτη
λειτουργία (π.χ., συντήρηση, επισκευή, αναβαθμίσεις λογισμικού που σχετίζονται
με το σύστημα, επεκτάσεις).
Η AUDI AG θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την άμεση εξάλειψη
τέτοιων διαταραχών ή την επιδίωξη αυτής της εξάλειψης.
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.

AUDI AG
Auto-Union-Straße 1
85045 Ingolstadt
www.audi.gr
Τελευταία ενημέρωση:
Νοέμβριος 2018
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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 χρέωσης. Τα στοιχεία σχετικά με την παράδοση, 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 λευκασμένη χωρίς χλώριο.

