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Q3 Sport 1.4 TFSI

Model

Q3 Sport 1.4 TFSI
Celková cena 1 056 900,-

Motor

   1395 cm3 Přední pohon S tronic
900 900,-

    Výkon: 110 kW / 150 koní
 Spotřeba paliva: 5.9 l/100km

 Emise CO2: 136 CO  g/km2
0,-

Vnější lakování

B4B4 Bílá Cortina
0,-

Potah

FZ  Potah:
 Vnitřní barva: černá

 Koberec: černá
 Přístrojová deska: černá

Všechny uvedené ceny jsou nezávazné doporučené ceny neomezené kartelovou dohodou včetně DPH ve výši 21%*, nákladů na dopravu a při zohlednění NoVA podle §6 zákona o NoVA (NoVAG), pokud není uvedeno jinak. 

Ve velmi výjimečných případech je možné, že tyto údaje o ceně nejsou zcela aktuální. Kontaktujte prosím Vašeho prodejce, aby Vám na základě kalkulace podal detailní informaci o ceně. Změny v modelových variantách, 

konstrukci, výbavě, technických údajích, ceně i chyby při vkládání dat jsou výslovně vyhrazeny. Vyobrazená vozidla jsou částečně vybavena dodatečnou výbavou za příplatek, resp. na vyobrazeních jsou ukázány dodatečné 

výbavy, u kterých je povinný příplatek, a detaily výbavy, které nejsou k dispozici pro všechny modelové varianty. Informujte se prosím před uzavřením kupní smlouvy o přesném rozsahu výbavy, resp. o sériovém provedení a 

také o ceně Vašeho vozidla.

Informace EU o spotřebě paliva a emisích CO2 podle nařízení (ES) 715/2007: Uvedené hodnoty byly zjištěny podle předepsaného postupu měření odpovídajícího nařízení (ES) 715/2007. Údaje se nevztahují k jednotlivému 

vozidlu a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely porovnání různých typů vozidel. V důsledku zvláštních výbav a příslušenství (např. širší pneumatiky, klimatizace, střešní nosič atd.) mohou vzniknout především 

odlišné hodnoty spotřeby a emisí CO2.
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Sériová výbava

17" litá kola - 5paprskový Y-design
velikost 7J x 17
pneumatiky 235/55 R17

Airbagy full size s deaktivací airbagu
spolujezdce

Asistent rozjezdu do kopce

Audi drive select

Boční airbagy vpředu a hlavové airbagy
vpředu a vzadu

Boční a zadní okna z termoizolačního
skla

Dekorace platin Micrometallic

Dojezdové rezervní kolo

Elektricky nastavitelná bederní opěrka

Elektromechanická parkovací brzda

Elektronické bezpečnostní systémy ESC,
ABS, ASR, EDS

EU6 plus

Hliníková optika v interiéru

Informační systém řidiče - monochromat.
na displeji zobrazuje informace palubního počítače, 
Auto-Check-Control, rádiovým signálem řízených hodin a 
systému Multi Media Interface
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Sériová výbava

Informační systém řidiče s
monochromatickým displejem

Kontrolní systém tlaku vzduchu v pneu

Lékárnička a výstražný trojúhelník

Manuální klimatizace

Nákladová podlaha oboustranná

Nářadí

Nekuřácké provedení

Paket leštěných prvků
Rám střechy a vnejší lišty s hliníkovým vzhledem, vnější 
obložení B- a Csloupky v lesklém černém provedení

Plné lakování

Potah stropu látkový

Potahy v látce Energie

Prodloužená záruka výrobce 4 roky
prodloužení o 2 roky nad zákonnou záruku a max. do 
nájezdu 120 000 km

Provozní návod

Přední sedadla s nastavitelnou výškou
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Sériová výbava

Rádio MMI®
• integrovaná koncepce ovládání MMI® se samostatným 
6,5palcovým barevným displejem a menu Car • CD 
přehrávač a čtečka paměťových karet SDHC (s kapacitou 
až 32 GB), obojí s podporou MP3, WMA a AAC souborů, 
konektor AUX-IN • 50 pamětí stanic s dynamickým 
seznamem, příjem v pásmech FM (VKV) a AM (SV); 
Phasendiversity, regulace hlasitosti v závislosti na 
rychlosti jízdy, funkce TP-memo za jízdy • 8 pasivních 
reproduktorů vpředu a vzadu, celkový výkon 80 W

Rohožky vpředu a vzadu

Sportovní kožený volant - 3ramenný
design

Sportovní sedadla vpředu

Středová loketní opěrka vpředu

Střešní ližiny - eloxovaný hliník

Šrouby se zabezpečením proti krádeži kol

Uchycení dětské sedačky ISOFIX a Top
Tether - vnější zadní sedadla

Uchycení dětské sedačky ISOFIX pro
sedadlo spolujezdce

Vnější zpětná zrcátka elektricky
nastavitelná a vyhřívaná

Xenonová světla Plus
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Sériová výbava

Zadní opěradlo dělené a sklopné

Příplatková výbava

WAJ Akční paket Lifestyle
LED světlomety
LED zadní světlomety s dynamickými ukazateli směru
Automatická klimatizace
Elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru
Vyhřívání předních sedadel
Audi parking system plus
Rozhraní bluetooth
Tempomat
Vnitřní zpětné zrcátko automaticky zaclonitelné
Dešťový a světelný senzor + asistent dálkových světel - 
Čelní sklo s akustickou úpravou s šedým barevným 
pruhem Dále volitelně:
multifunkční/sportovní kožený volant

123 400,-

9Q8 Informační systém řidiče - barevný 3 300,-

1XW Multifunkční sportovní volant
3ramenný design
kožený

4 900,-

$NUPNU Navigační paket
Obsahuje paket Connectivity (Audi music interface, 
rozhraní bluetooth s Bluetooth-Audiostreaming, 
příprava pro navigaci, přídavná čtečka karet SDHC);
navigace, zobrazení map na 6,5 palcovém barevném 
displeji, ovládání přes rádio concert, multifunkční 
kožený volant nebo hlasové ovládání
ve spojení s akčním paketem Lifestyle

24 400,-
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Technické údaje

Motor - typ  1395 Benzin 95

Výkon    110 kW 150 koní

Objem  1395 cm3

Převodovka S tronic

Pohon Přední pohon

Počet dveří 5

Počet sedadel 5

Vlastní hmotnost

Nejvyšší povolená celková hmotnost

Spotřeba paliva: 5.9 l/100km

Emise CO2: 136 g/km
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Číslo nabídky

QR kód

AASSAD Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce 
zobrazit Vaši nabídku a poradit Vám.

Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit 
platnost při produktových změnách.

Naskenujte QR kód a zobrazte si Vaši konfiguraci na 
Vašem mobilním telefonu či tabletu.

Vhodnou čtečku QR kódu naleznete v obchodech Apple 
Store nebo Google Play.


