


Audi A3 

Sadece tek bir yön var. Daha da ileri.
Teknolojiyi içgüdüsel olarak kullanabilseydik nasıl olurdu? 

Sade tasarım yenilikçi işlevler ile birleşseydi? Sportiflik 

ve gelişim bir olsaydı? Biz bir cevap bulduk: Yeni Audi A3. 

İlerleyişimizi, daha da ileriye giden bir araç ile yaşayın.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 112’den 

itibaren bulabilirsiniz.

02  03

Daha da ileri. Audi A3 Sportback > 06

Audi A3 > 16

Sedan > 22

Cabrio > 30

Dikkat çeken özellikler > 36

Daha hızlı daha heyecanlı. Audi S3 Sportback | Audi S3 > 54

Sedan | Cabrio > 66

Audi A3 g-tron > 82

Donanımlar-Dikkat çeken özellikler > 84

Donanımlar ve Aksesuarlar > 88
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Audi A3.

Daha da ileri.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini 

sayfa 112’den itibaren bulabilirsiniz.
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Audi 
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 112’den itibaren bulabilirsiniz.

A3 Sportback
Yol almak kilometrelerle ölçülebilir. 

Ya da fikirlerle.

Australien_Fas77_2017_01.indd   07 17.05.17   09:52



Audi A3
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 Temel fikir: İşlevsellik kazandırmak.
İlerici tasarımın ortak bir dili vardır. Dinamizm ve verimlilik 

kazandırmayı amaçlayan ilerici teknolojiler. Ve de estetik 

görünüm ile yenilikçi fonksiyonları etkin bir şekilde bir 

arada barındıran bir iç mekan. Bu amaca ulaşıldığını her 

bir ayrıntısında görebilirsiniz. Audi A3 Sportback.

İyi fikirlerin sizi nasıl ileri taşıdığını görün. İlerleyin.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 112’den itibaren bulabilirsiniz.
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Audi A3
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 Çarpıcı ve Kaslı.
A3 Sportback’in şekli ince yanlar dikkat çekici altı kesik Tornado

hattı ile cam kenarı boyunca uzanır ve aracın eteklerindeki dinamik

hattı tanımlar. Üzerinde ışığın ve hatların birleştiği kapsamlı yapıya

sahip yüzeyler Audi A3 Sportback’e kompakt ve kaslı bir dış

görünüm kazandırır.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 112’den itibaren bulabilirsiniz.

Australien_Fas77_2017_01.indd   10 17.05.17   09:52

10  11
<

<
<

<

Australien_Fas77_2017_01.indd   11 17.05.17   09:52



Audi A3

<
<

<
<

Australien_Fas77_2017_01.indd   12 17.05.17   09:52

12  13
<

<
<

<

Audi A3 Sportback’in yeni tasarımı, dinamik tavan hatları ile otomobilin sportif kişiliğini 

daha da ön plana çıkarıyor. Güçlü yapısı ile arka bölüm, araca zahmetsizce özgüvenli bir 

görünüm kazandırıyor. Daha uzun tutulan aks mesafesi, kısa olan kaput ve bagaj 

çıkmaları ile bir araya geldiğinde, Audi A3 Sportback’in olduğundan daha uzun 

görünmesini sağlıyor ve araca zarif bir sportif görünüm kazandırıyor.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 112’den itibaren bulabilirsiniz.
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 Fikir edinin.
Kolayca gerçekleşen seri vites geçişleri. Araç modellerinin çoğunda 

opsiyonel olarak sunulan çift kavramalı 7 ileri vitesli S tronic sayesinde, 

çekiş gücünde neredeyse hiç kayıp yaşanmıyor. Ayrıca, isteğe bağlı olarak 

sunulan Audi drive select ve Audi manyetik sürüş ile aracınızın sürüş 

dinamiklerini kendi tercihlerinize daha da uygun hale getirebilirsiniz.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 112’den itibaren bulabilirsiniz.
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Audi A3

İlerleme, büyüleyici olabilir. 

Ya da kesinlikle İlham verici.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 112’den itibaren bulabilirsiniz.

Audi A3
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Tutkularınızın peşinden gidin.
Her açıdan sportif. Audi A3’ün tasarımı, araç park halindeyken bile kalp 

atışlarını hızlandırmaya yetiyor. İlk bakışta bile fark yaratan ayrıntılarıyla. 

Örneğin, sportif ölçüleri, tek kapılı bir araca özgü hatları, geniş kapıları.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini

sayfa 112’den itibaren bulabilirsiniz.
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Audi A3 

Daha keskin ve daha dinamik: Audi A3 atletik bir görünüme sahip.

Yeniden tasarlanan Audi Singleframe üzerinde yer alan yatay çift

kol tasarımı, aracın kendine olan özgüvenini tüm hat boyunca yansıtıyor.

Yeni üç boyutlu stop lambaları, çarpıcı görünüme sahip gölgeli hatlar

ve geniş difüzör ile birlikte ayrıca aracın arkadan görünümü, dinamiz-

mini yansıtıyor.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 112’den itibaren bulabilirsiniz.
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Audi 
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Peşine düşülecek yepyeni bir araç serisi.

Bunu biz söylemiyoruz, onlar söylüyor.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 116’dan itibaren bulabilirsiniz.

A3 Sedan
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 Dört kapılı otomobilin tanımı değişti.
Dinamik hatlar. Gergin, kaslı bir gövde. Tek kapılı bir 

otomobilin rahatlığı. Audi A3 Sedan, dört kapılı 

otomobil terimini ilerici bir gölge oyununa çeviriyor. 

Sportif özellikleri sayesinde. Şık ve kendinden emin. 

Dünyayı yeniden keşfetmeye hazır.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 116’dan itibaren bulabilirsiniz.
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Yepyeni bir bakış açısı: Tek kapılı spor otomobil kişiliğine sahip dört 

kapılı kompakt bir otomobil. Geniş ve derin. Hassas çizgileri üç 

boyutlu derinliği daha da belirginleştiriyor. Geriye doğru uzanan 

bombeli alçak tavanı, sahip olduğu saf dinamizmi yansıtıyor. Gösterişli 

çamurluk koruyuculara ve belirgin kavisli hatlara sahip çamurluklar, 

isteğe bağlı olarak sunulan 19 inç’lik alüminyum alaşımlı döküm 

jantları kontrol altında tutuyor.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 116’dan itibaren bulabilirsiniz.
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Audi A3 

“Güçlüyüm ben” diye haykıran çift kol tasarımlı yekpare kasa. Aerodinamik hava giriş 

menfezleri. Üç boyutlu hatlara kusursuz şekilde entegre edilmiş, isteğe bağlı olarak 

sunulan tamamen LED ön farlar. Farklılığını ortaya koyan köşeli bagaj hatları ile zarif 

bir şekilde yukarı doğru tırmanırcasına duran stop lambaları görüntüyü tamamlıyor.

Audi A3 Sedan: Sportiflikte ilericiliğin temsilcisi.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 116’dan itibaren bulabilirsiniz.
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Audi A3 

Özgürlük, yaşanan özel bir an olabilir. 

Ya da vazgeçilmez bir ilke.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 116’dan itibaren bulabilirsiniz.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Audi 
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A3 Cabrio
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 İlham veren özgürlük.
İlk bakışta büyüleyicilik. Derinliği olan çizgiler. Dina-

mik orantılar. Şık bir hafiflikle kombine edilmiş. 

Standart olarak sunulan tam otomatik açılıp kapanan 

kumaş tavan tentesi ve opsiyonel olarak sunulan 

akustik tavan. Audi A3 Cabrio. Dururken bile sportif. 

İlham verici. Yeni fikirlere açık. Ve sınırsız özgürlük.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 116’dan itibaren bulabilirsiniz.
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Yeni bir bakış açısı. Sınırsız ilham verici. Standart olarak

sunulan 50 km/h ile giderken bile tam otomatik açılıp

kapanan kumaş tavan tentesi. Opsiyonel olarak sunulan

birinci sınıf akustik tente ile kusursuz sessizlik ya da

isterseniz opsiyonel olarak sunulan 13 hoparlörlü ve

625 watt’lık ses çıkışına sahip Bang & Olufsen Ses sistemi

ile ses gücünü vurgulayın.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 116’dan itibaren bulabilirsiniz.
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Audi A3/S3

Teknoloji ileri götürebilir. 

Ya da bambaşka bir düzeye çıkarabilir.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 112’den itibaren bulabilirsiniz.

Yeni Dikkat Çek 
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<en Özellikler
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Audi A3/S3 > Dikkat çeken özellikler > Audi sanal cockpit
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İleriye bakmaktan daha ötesi.
Akıllardaki gelecek. Her gün. Sürücü koltuğuna 

oturulduğunda apaçık gözler önünde. Audi sanal 

cockpit ile birlikte opsiyonel olarak sunulan tam 

dijital gösterge paneli. İşlevsellik ve tasarımda 

yeni bir boyut. Sürücüyü ilgilendiren araçla ilgili 

tüm bilgiler bir bakışta göz önünde. 12,3 inç yüksek 

çözünürlüklü gösterge panelinde birbirinden farklı 

görüntü ekranı seçenekleri ile birlikte.

Bıçak kadar keskin, parlak ve tam net görüntü.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 112’den itibaren bulabilirsiniz.
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Audi A3/S3 > Dikkat çeken özellikler > Audi akıllı telefon arayüzü/Audi MMI Navigasyon plus ile MMI touch

Akıllı telefonunuzun tanıdık dünyası

şimdi MMI menüsünde: isteğe bağlı

sunulan Audi akıllı telefon arayüzü¹,  ²

ile. Yüksek çözünürlüklü renkli MMI

ekranı ile dosdoğru gitmek istediğiniz

varış noktasına. Daha da geliştirilmiş

MMI kumanda konsepti ve isteğe bağlı

olarak sunulan MMI touch’lı MMI navi-

gasyon plus ile sayısı azaltılmış kuman-

da tuşları ile sezgisel çalışma özelliği 

ve de alt menüler olmaksızın hızlı varış 

noktası girme özelliği. El yazınızı ve 

dokunma tarzınızı hatırlayan dokun-

matik veri giriş alanı. Aynı zamanda 

desteklenen Audi connect³ hizmetle-

rinde kullanılmak üzere.

Gelecekte herşey daha da karmaşık 

olacak. Ve daha kolay.

<
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 112’den itibaren bulabilirsiniz.
¹ Uyumlu cep telefonları hakkında bilgi almak için Audi Yetkili satıcınıza danışın. Ülkenizde kullanılabilirliği hakında bilgi almak için lütfen Audi Yetkili 
satıcınıza danışın. ² Audi akıllı telefon arayüzünde görüntülenen uygulamalardan Audi sorumlu değildir. Uygulamaların içinde görüntülenen içerik 
ve özelliklerden ilgili uygulama sağlayıcıları sorumludur. ² Yasal bilgiler ve kullanım koşulları sayfa 120’de verilmiştir.

Australien_Fas77_2017_01.indd   40 17.05.17   09:52

40  41
<

<
<

<

Australien_Fas77_2017_01.indd   41 17.05.17   09:52



Audi A3/S3 > Dikkat çeken özellikler > Audi İç mekan
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Yüksek kaliteli ve yenilikçi tasarım her ayrıntıda kendini 

gösteriyor. Yanal panel mimarisi iç mekanın genişliğine 

vurgu yapıyor, 3 boyutlu dekoratif aksesuarlar sürücünün 

görüş alanını genişletiyor. İsteğe bağlı olarak sunulan 

fırçalanmış mat ışıltılı² alüminyum dekoratif aksesuarlar 

ve pervane şeklinde tasarlanmış hava menfezleri ile çok 

daha şık iç mekan tasarım elemanları.

<
<
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 112’den itibaren bulabilirsiniz.

¹ A3 design ile birlikte standarttır. ² Audi design selection ile birlikte standarttır.
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Audi A3/S3 > Dikkat çeken özellikler > Audi İç mekan
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Rahat koltuklar ve oldukça geniş bir iç mekan arka bölümün özelliklerini belirliyor. 

Arka koltuk arkalıkları % 40’a % 60 oranında öne yatırılabiliyor. Bu oran isteğe 

bağlı arka koltuklarda % 40-% 20-% 40 şeklinde. Audi A3’te arka koltuk arka-

lıkları tamamen öne yatırıldığında 1.100 litrelik bagaj hacmi elde edilirken, 

Audi A3 Sportback’te 1.220 litre bagaj hacmi elde edilebiliyor.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 112’den itibaren bulabilirsiniz.
¹ Sadece A3 Cabrio ile sunulmaktadır. 
² Ülkeye özgü oranları ve seçilen opsiyonel donanım olmadan temel araçla ilgili teknik özelliklerdir.
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Audi A3/S3 > Dikkat çeken özellikler > Audi Matrix LED Farlar
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 Yeni bir ışık altında ilericilik.
Yolları eşit ölçüde ve pırıl pırıl aydınlatan berrak farlar. Önündeki araç sürücülerinin 

gözünü almaması için otomatik olarak azalan aydınlatma şiddeti. Direksiyonun 

dönüş yönüne göre viraj aydınlatma özelliği ve otomatik dinamik ön far aydınlatma 

mesafesi ayarı. İsteğe bağlı olarak sunulan Audi matrix LED’li ön farlarda bulunan 

bağımsız olarak kumanda edilebilen hassas LED’ler sayesinde. Aynı zamanda arka 

stop lambalarında da bulunan dinamik sinyal lambaları dahil. 

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 112’den itibaren bulabilirsiniz.
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Audi A3/S3 > Dikkat çeken özellikler > Motorlar

<
<

<
<

İlerlemenin doğduğu yerden.

  İster 3 silindirli 1.0 litrelik TFSI motor olsun, isterse 

de 4 silindirli 2.0 litrelik TFSI motor olsun: Audi’nin 

ürettiği yenilikçi motor teknolojileri ile yüksek verim-

liliğe sahip sıradışı seri bir sürüş keyfi sizleri bekliyor. 

Audi A3, 140 kW’lık gücünü 4 silindirli 2.0 litrelik 

TFSI motorundan alır. Sportif sürüşten ödün ver-

meksizin, ortalama bir sürüşle ideal yakıt tasarrufu. 

Audi S3’te bulunan S-tronic şanzımanlı 228 kW’lık 

motor, aracın 0 km’den 100 km’ye 4.5 saniyede çık-

masını sağlıyor. Ortalama egzoz gazı CO₂ emisyonu 

kilometre başına 146 gr. 400 Nm’lık motor torku, 

gücün aynı anda tekerleklere iletilmesini sağlıyor. 

      Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 112’den itibaren bulabilirsiniz.
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Audi S3 

<
<

<
<
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Audi S3. 

Daha hızlı daha heyecanlı.

<
<

<
<

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 112’den itibaren bulabilirsiniz.
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Audi S3 

<
<

<
<

                                                                                                                                      Audi S3 Sport 
                                                                                                                                      ve Audi S3
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<

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 112’den itibaren bulabilirsiniz.

 back  

İlerleme bazıları için bir hedeftir. 

Bazıları için ise bir başlangıç noktası.

Australien_Fas77_2017_01.indd   55 17.05.17   09:52



Audi S3 

<
<

<
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İlerlemeye devam edin.
Daha fazla güç, daha fazla sportiflik, daha fazla sürüş keyfi. Sıradışı 

iki araç ile yolları dize getirin. Audi S3 ve Audi S3 Sportback seçim sizin.

Kişisel başlangıç konumunuza karar verin, hangi konumu seçerseniz 

seçin çok daha ileride olacaksınız.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 112’dan itibaren bulabilirsiniz.
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Audi S3 

<
<
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 Sportifliğin saf hali.
Alüminyum görünümlü yan aynalar. Çift krom

kollu S amblemli radyatör paneli. Audi S3 

Sportback safkan sportifliğin gerektirdiği

her ayrıntıya sahip. Ve tabii ki bir de, ön ve arka

araç binme noktalarının şeklini ve hatlarını etkili

bir şekilde ön plana çıkaran kapı marşpiyeleri.

<
<

<
<

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 112’den itibaren bulabilirsiniz.
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Audi S3 

<
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S serisine özel çift çıkışlı egzoz sistemi ile etkileyici 

arka difüzör. Sağda ve solda yer alan iki adet 

oval egzoz çıkışı, araca görsel olarak etkileyici bir 

genişlik kazandırıyor. Büyüleyici güzellikte isteğe 

bağlı olarak sunulan 19 inç’lik alüminyum döküm 

çelik jantlar. Audi S3 Sportback’in yollarda daha 

büyük bir etki bırakmasını sağlayan çarpıcı tavan 

spoyleri.

Bir sporcunun kalbi … Daha ne istenir ki?

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 112’den itibaren bulabilirsiniz.
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Audi S3 
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 Daha Atletik.
Standart LED Farlar, S Tasarım’a sahip hava girişleri, opsiyonel olarak siyah efektli ya

da kırmızı renkli fren kaliperleri ile birlikte havalandırmalı 17 inç’lik etkili frenler

Audi S3’ün dinamizmini vurgular.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 112’den itibaren bulabilirsiniz.
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Audi S3 

<
<
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Ne yöne gidilirse gidilsin: 

Audi S3 ile daha hızlı, daha ileri.

<
<

<
<

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 112’den itibaren bulabilirsiniz.
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Audi S3 

Dinamikler sınırlarının sonuna 

<
<

<
<

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 116’dan itibaren bulabilirsiniz.

                                                                                                                                                                                                                                 Audi S3 S  
                                                                                                                                                                                                                                Audi S3 C  
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kadar gidebilir. Ya da önünüze yeni bakış açıları açar.

<
<

<
<

   edan ve 
   abrio
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Audi S3 
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  S faktörüne sahip Sedan.
Daha Güçlü. Sportif. İlk bakışta büyüleyici. Benzersiz görünümü 

ile Tipik S. Arka difüzör ve çift çıkışlı egzoz sistemi. Oval egzoz 

boruları ile beklentilerin çok ötesinde ve hepsi bir arada. İlham 

verici Audi A3 Sedan.

<
<

<
<

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 112’den itibaren bulabilirsiniz.
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Audi S3 

Audi S3 Sedan tek bir istikamet bilir. 

O da daima ileri. 

Sıradışı ölçülerde sportif bir ileri istikamet.

<
<

<
<

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 112’den itibaren bulabilirsiniz.
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Audi S3 
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 S’in yollardaki izleri.
quattro çekiş sistemi, motor gücünü güvenli bir şekilde dört tekerleğe eşit dağıtarak, 

araca yüksek çekiş gücü ile sürüş dengesi kazandırır. Bunun yanı sıra, Audi drive select 

(sürüş modu seçim özelliği) ile aracınızın sürüş özelliklerini, kendi sürüş tarzınıza uygun 

şekilde değiştirebilirsiniz. Ayrıca, isteğe bağlı olarak sunulan Audi manyetik sürüş 

özelliği ile aracınızı daha dinamik sürüş ya da konforlu spor sürüş ayarına getirerek 

kullanabilirsiniz. 

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 112’den itibaren bulabilirsiniz.
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Audi S3 
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Rüya gibi Sportif bir atmosfer. Opsiyonel dikkat çeken S Spor ön koltuklar. Çepe çevre 

S’ye özgü karakteristik özellikler. Opsiyonel olarak alt tarafı basık çok fonksiyonlu 

spor deri direksiyon ve fırçalanmış mat ışık tasarımlı alüminyum dekoratif aksesuarlar 

ile fırçalanmış çelik pedallar. Dolayısıyla, özgünlük sportifliktir ya da sportiflik 

özgünlüktür denebilir.

<
<

<
<

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 112’den itibaren bulabilirsiniz.
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Audi S3 
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Elle tutulur, gözle görülür dinamizm. Örnek mi? S’ye özgü özel çift krom çubuklu 

Audi radyatör paneli. Ve isteğe bağlı olarak sunulan 19 inç’e kadar alüminyum 

alaşımlı döküm jantlar. S’in Karakteristik özelliği. Performansa değer.

<
<

<
<

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 112’den itibaren bulabilirsiniz.
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Audi S3 
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Özgürlüğün yoğunlaştırılmış hali.
Özgürlüğün yoğunlaştırılmış hali. Parlak ihtimaller. 18 saniyede geniş panoramik 

görüş. Standart olarak sunulan tam otomatik açılır tente sayesinde. Hem de araç 

hareket halindeyken. Araç hızı saatte 50 km’ye kadar olan hızlarda. Üstü açılır 

Audi S3 Cabrio ile hayatın tadını çıkarın.

Sınırlamalar olmadan. Yoğun bir şekilde. En üst düzeyde.

<
<

<
<

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 112’den itibaren bulabilirsiniz.
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Audi S3 
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228 kW’lık güç ile 

özgürlük tutkusu.

<
<

<
<

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 112’den itibaren bulabilirsiniz.
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Audi A3 > g-tron

<
<

<
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Günlük yaşamı değil.

                                                       Dünyayı değiştirir 

Audi A3 Sportback g-tron
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TCNG modifiyesi ile yenilikçi TFSI teknolojisini bir arada barındıran çift yakıtla 

çalışan motoru ile Audi A3 Sportback g-tron. Sadece CNG çalışma modunda

Audi A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron düşük yakıt tüketimi ile hayrete düşürücü 

bir şekilde 400 km’lik mesafe kaydediyor. Karma kullanımda ise toplamda

1.300 km’lik bir mesafeye ulaşıyor. 

<
<

<
<

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 115’ten itibaren bulabilirsiniz.
¹ Belirtilen mesafeler, klima gibi ilave güç tüketen cihazların kullanımına, hava sıcaklığına, araç hızına, aracın toplam brüt ağırlığına/ilave donanımlara, lastik/jant ebadına, coğrafi koşullara, sürüş tarzına 
ve trafik durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
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Audi A3 > Donanımlar > Dikkat çeken özellikler

 Çeşitlilik. Donanım özelliklerinize kısaca bakın.
Audi A3, yüksek donanım kalitesi ve çeşitliliği ile hayran bırakan olağanüstü

bir otomobildir. Böyle olduğunu esinlenebileceğiniz birçok başka dikkat çekici

özellikler de göstermektedir.

01 _ Bang&Olufsen Ses Sistemi
02 _ Audi exclusive kişiye özel renklerden kor turuncu ve Audi exclusive siyah titan görünüm paketi¹
03 _ Siyah, gri ya da granat kırmızı akustik tente
04 _  Aşağıdaki destek sistemleri ile birlikte sunulan asistan paketi: adaptive cruise control (Stop&Go fonksiyonu ile S tronic), Audi active lane asistanı, 

Trafik sıkışıklığı yardımcısı ve acil durum asistanı (sadece S tronıc ile), Audi pre sense ön dahil. Yaya algılama, trafik işareti tanıma, yüksek far 
yardımcısı ve park sistemi plus

05 _ Audi telefon kutusu² kablosuz şarj olanaklı (Qi-Standart)³

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 112’den itibaren bulabilirsiniz. 
Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. Standart ve opsiyonel 
donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın ¹ Bir Audi Sport GmbH sunumudur. 
² Uyumlu cep telefonları hakkında bilgi almak için Audi Yetkili satıcınıza danışın veya www.audi.com/bluetooth ziyaret edin. ³ Ülkenizde kullanılabilirliği hakkında bilgi 
almak için Audi yetkili satıcınıza danışın.
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Audi A3 > Donanımlar > Dikkat çeken özellikler

<
<

<
<

01 | 02 | 03 | 04 | 05 
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86  8701 _ Aydınlatma paketi
02 _ Konfor otomatik klima
03 _ Alt tarafı düz, spor hatlara sahip 3 kollu çok fonksiyonlu deri direksiyon
04 _ Deri vites topuzu
05 _ Aydınlatmalı kapı eşiği çıtaları ve dekoratif aksesuarlar
06 _ Arka koltuk arkalıkları katlanabilir
07 _  Spor ön koltuklar silk nappa siyah deri

ile Kaya gri kontrast dikişli ve Baklava desenli

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 112’den itibaren bulabilirsiniz. 
Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. 
Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın
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Audi A3 > Donanımlar > A3 Tasarım

 Sıradışı. A3 tasarımı ile.
Audi A3’te kendi fikirleriniz için yeterli boş alanı

bulabilirsiniz. A3 tasarım serisi ile birlikte seçkin 

ve çarpıcı ayrıntılarıyla kişiliğinizi yansıtın.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 

112’den itibaren bulabilirsiniz.

<
<

<
<

01 | 02 | 03 | 04

Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların 
bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. Standart ve opsiyonel 
donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın.
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01 _ Parlaklık paketi
02 _ Krom L şeklinde çubukları olan hava giriş ızgarası
03 _ 10 kollu pervane tasarımlı 17 inç alüminyum alaşımlı döküm jantlar
04 _ Motor cinsine bağlı olarak tek veya çift krom egzoz çıkışları
05 _ Luv 3 boyutlu görünümlü titan gri dekoratif aksesuarlar
06 _ Regatta kumaşı/mono.pur koltuk döşemeleri ile Standart ön koltuklar 
07 _ Alüminyum görünümlü iç mekan
08 _ Aydınlatma paketi
09 _ Deri vites ve vites kolu topuzu
10 _ 3 kollu çok fonksiyonlu spor deri direksiyon
11 _ Monokrom sürücü bilgilendirme sistemi
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Audi A3 > Donanımlar > Audi design selection Sıradışı bir aracı daha da sıradışı yapabilirsiniz. Bu özel 

şıklık iç mekanda özel malzemeler ve renkler ile ilgili estetik 

bir seçenek sunan Audi design selection ile sağlanır. 

Audi design selection Kosmos mavi ya da opsiyonel olarak 

sunulan Amaretto kahve, her iki seçeneğinizde de iç 

mekan ile uyumlu renklerde çekici kontrast dikişler ile 

donatılmıştır.

01 _ Plenum kumaş/Siyah deri/kosmos mavi ile mavi kontrast dikişleri ile Spor ön koltuklar 
02 _ Alüminyum kaplamalı aydınlatmalı ön kapı eşik çıtaları
03 _ Çok kol tasarımlı 18 inç alüminyum alaşımlı döküm jantlar, kısmen cilalanmış¹
04 _ Aydınlatmalı tasarımlı parlatılmış mat alüminyum dekoratif aksesuarlar
05 _  Mavi kontrast dikişleri ile Siyah deri paketi 
06 _ Kontrast dikişleri ile paspaslar
07 _ Eşya ve Bagaj paketi
08 _ Renkli ekranlı sürücü bilgilendirme sistemi
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 112’den itibaren bulabilirsiniz. 
Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. 
Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın.  
¹ Lütfen sayfa 119’daki jantlar ile ilgili özellikleri dikkate alın.
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Audi A3 > Donanımlar > A3 Spor

 Sportiflik. A3 Spor ile.
A3 Spor’daki donanım seçenekleri ile sportif yönünüzü ön plana çıkarın. 

Audi A3’ünüzün kişiliğini vurgulayan ayrıntılarla, güçlü performansınızın 

bir bakışta anlaşılmasını sağlayın.

<
<

<
<

01 | 02

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 112’den itibaren bulabilirsiniz. 
Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. 
Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın.
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01 _ Alüminyum görünümlü dikey çubukları olan hava giriş ızgarası
02 _ 5 kol tasarımlı 17 inç alüminyum alaşımlı döküm jantlar
03 _ Mistral alüminyum dekoratif aksesuarlar
04 _  Ralli kumaşı koltuk döşemeleri olan Spor ön koltuklar 
05 _ Deri vites ve vites kolu topuzu
06 _ Audi drive select ve spor süspansiyon
07 _  Tek renkli sürücü bilgilendirme sistemi
08 _  Motor cinsine bağlı olarak tek veya çift krom egzoz çıkışları
09 _ Alüminyum görünümlü difüzör
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Audi A3 > Donanımlar > S line Spor paket

<
<

<
<

01 | 02 | 03 | 04 | 05

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 112’den itibaren bulabilirsiniz. 
Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. 
Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın.  
¹ Lütfen sayfa 119’daki jantlar ile ilgili özellikleri dikkate alın.
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94  95Daha fazla sayıda dikkat çeken özelliğe sahip S line spor paketi ile, 

Aracınızın sportif karakterini daha da öne çıkarın.

01 _   Spor ön Koltuklar, S line koltuk döşemeleri Kaya gri kontrast dikişli, Opsiyonel olarak Siyah silk nappa deri ile (S line 
Spor paketi ile birlikte Spor ön koltuklar ile S Line koltuk döşemeleri Kumaş seçenekleri/Deri seçenekleri ile) birlikte alınabilir

02 _ Parlatılmış mat alüminyum dekoratif aksesuarlar
03 _ Siyah kumaş tavan döşemeleri
04 _ Renkli ekranlı sürücü bililendirme sistemi
05 _ Eşya ve bagaj paketi
06 _  Vites ve vites kolu topuzu siyah perfore deri
07 _ S line Spor süspansiyon
08 _ Alüminyum aksesuarlı eşik çıtaları, önde aydınlatmalı ve S yazısı ile birliktedir.
09 _ Paslanmaz çelik pedallar ve ayak dayama yeri
10 _  Paspaslar, vites ve vitaes kolu topuzu, direksiyon ve koltuklar kaya gri kontrast dikişli
11 _  5 paralel kollu tasarımlı 18 inç alüminyum alaşımlı döküm jantlar, kısmen cilalanmış¹
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Audi A3 > Donanımlar > S line Dış görünüm paketi

Audi A3’ünüzün yalnızca sportif karakterinin altını çizmekle

kalmayın, öne çıkarın. S serisi dış görünüm paketi ile dinamik

tasarım çizgilerine daha da derinlik kazandırabilir, sıradışı

ayrıntılarla aracınızın tasarımına kendinize özgü özel dokunuş-

larda bulunabilirsiniz.

Seçkin ve çarpıcı. S Line Dış görünüm paketi.

01 _ Siyah petek şeklinde siyah hava giriş ızgaraları
02 _ Motor cinsine bağlı olarak tek veya çift krom egzoz çıkışları
03 _ Difüzör elemanı petek şeklinde yapıda
04 _ S line Tavan spoyleri
05 _ Çarpıcı, sportif tasarımlı ön ve arka tamponlar ve yan eşik çıtaları
06 _ Ön çamurluklarda S line amblemi
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 112’den itibaren bulabilirsiniz. 
Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. 
Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın.
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Auudid AAA333 >>>>>> DDonannımımmllalaaalllaaarr rr >>>> AAAAAAraraaraaççç boboboboyayayayaasısıss rrrrrenenennnennnklklkklereri

 ÇÇÇÇaaaaaaaarrppıccı gggggööööööörrrrüüünnnnnüüüüüümmmmmmm.
KKKKiKKKKKKK şişilililiğiğiğ nnniiiiiiiiinizzezeez eeeenn iyi uyan rrenenngigigig  seçeççininn.. AAyrıcacccccccccacacaaaaaaacaa bbbbbbbbboyooyoyoyoyooooyoyooyoyyyyyyyyyyo asa ının mükemmeel l l kalitesine 

gügügügügüüüüüüüüg vevevveeeeeeeeeeveveeeeveveveenininininninin,nn,,n,,,n,, zziririrraa AuAAuAAAA didi ootoomooooooooooobiibiilililil niizziziz nn sassasaaaaaasaded ccccceeeeeeeeeececccceee ppppppppppppparaarararararaaarararrarrarrrrrrra lall k kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk bir görünüüüüüüüüüüüüüüümü ooolmll asaaaaaaaaaaaaaaaaa ı için 

dddededdeğiğiğ l,l, aaynynyy ı zaamanda ççaarprpprpıccıcı bbirr r gögörür nüüüüüüüümmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm vvvvevevvvveveveeeeeeeev ööömür boboyu çevvrenin nn etetkile-

ririndn enenn vveee aşaaşa ınmallardrddann kkorrrorrrunnunmması içinnnnnnnnnnnnnnnnn aaaraaaararaaarrrraaarrraaaaaaacaacaaaccaccccccaaa ınız bobboyayay nmmn akkaa taddır. 
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ResR imllerde e görülen veeveveeeveeveeeyayayaaayayaaayyyayyy içeiçeiçeiçiçiçeiçiçiçiçiçiçiçiiç rikte eee anananlnlaanlanlnlatıatıtt lan dodd nananımm vveve ve vv  aksaksaksksaksksksesesuusuuues arlrlaraarararaar aarırrın bn bn bbn aazıazılarararrıı ı iiilavlavavlavala e üe üe üee crecreett öt öööööödedeneddd ereeeerrrrereeeereeeee eerekk skk sssssskkk sssssatıatataataaatıattatıatıaatıaaa n an an an an aaaaann aaan aallınllınlınnlınanan an opspssopspssop iyiyiyiyyoyyyoiyyiyyoyyyyy nelnelnelnelnee doddododonnanannna ıım ve ae ae ae ae ae aae ae kseksekkkkksksksek suasuasuas aarlarlarlarlarlaaarlalalarlaaarlalaalar aaaarlrr drdrdırdırdrddrdrdrrdrrrr r.r.r.
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Metalik Glacier beyazı
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Metalik Nano gri Metalik Mitos siyah Metalik Navarra mavi Kristal efektli Ara mavisi Metalik Tango kırmızı Vegas sarısı Audi exclusive 
Kişiye özel araç 
boyası renklerinden 
Metalik Java yeşili¹
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Audi A3 > Donanımlar > Jantlar

01

19 İnç

02

17 İnç

03

19 İnç

04

17 İnç

<
<

<
<
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100  101 Güçlü Görünüm.
Audi jantları ile kişisel tarzınızı ve Audi A3 modelinizin karakterini öne çıkarın. 

Yollarda baktıkça güzel duygular yaşamak için sevdiğiniz tasarım ile otomobili-

nize çok güçlü bir görünüm kazandırın. Audi jantları özel test yöntemlerinden 

geçerler, çok iyi kontrol edilirler ve en yüksek düzeyde kaliteye sahiptirler. 

Jantlar ile ilgili çok daha fazlası için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin.

05

18 İnç

06

19 İnç

07

18 İnç

08

19 İnç

<
<

<
<

01 _ 10 Y kollu tasarımlı 19 inç alüminyum alaşımlı Audi Spor döküm jantlar¹ 02 _ 5 kollu yıldız tasarımlı 17 inç alüminyum alaşımlı döküm jantlar 03 _ 5 kol rotor tasarımlı 19 inç 
alüminyum alaşımlı Audi Spor jantlar mat titan görünümlü, parlatılmış¹, ² 04 _ 5 kol kinetik tasarımlı 17 inç alüminyum alaşımlı döküm jantlar 05 _ 5 paralel kollu tasarımlı (S tasarım) 
18 inç alüminyum alaşımlı döküm jantlar, kısmen cilalanmış² 06 _ 5 V kollu tasarımlı 19 inç alüminyum alaşımlı döküm jantlar mat titanyum görünümlü, parlatılmış¹, ² 07 _ 5 çift kollu 
yıldız tasarımlı (S tasarım) 18 inç alüminyum alaşımlı döküm jantlar kontrast gri, kısmen cilalanmış² 08 _ 5 kol jant tasarımlı 19 inç alüminyuım alaşımlı döküm Audi spor jantlar parlak titan 
görünümlü, parlatılmış¹, ²
Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla 
ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın. Lastiklerin teknik özellikleri ile ilgili bilgileri sayfa 119’da bulabilirsiniz.
¹ Bir Audi Sport GmbH sunumudur. ² Lütfen sayfa 119’daki jantlar ile ilgili özellikleri dikkate alın.
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Audi A3 > Donanımlar > Koltuk/Koltuk Döşemeleri

Siyah/mavi ralli kumaşı Alcantara Frekans/

Rotor gri deri kombinasyonu 

ile kontrast dikişli

Sequenz kumaş/siyah deri

ile kontrast dikişli
Trophy kumaş/Siyah deri

ile kontrast dikişli

<
<

<
<

01

<
<

<
<

02
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Milano kaya gri deriSilk nappa siyah deri Milano kaya gri deri

ile kontrast dikişli
Alcantara/Siyah deri Silk nappa siyah deri 

ile baklava desenli ve kontrast dikişli

Kumaş ve 

Deri Donanımları ile Yüksek Kalitede.
Audi’nizde size özel yerinizi alın. Ön ve arka koltuklarda farklı kalitede 

malzemeler ve 1. sınıf işçilik ile ayrıcalıklı konforu hissedin. Hangi 

koltuk döşemesine karar verirseniz verin doğru tarzda oturacağınızdan 

emin olabilirsiniz.

Koltuk döşemeleri ile ilgili çok daha fazlası için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin.

01 _ S Spor ön koltuklar siyah silk nappa deri ile kontrast dikişli 02 _ Spor ön koltuklar Plenum kumaş/ 
Siyah deri/Kosmos mavi ile kontrast dikişli 03 _ Standart ön koltuklar siyah regatta kumaş

Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan 
opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için 
www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın.

<
<

<
<

03

Australien_Det77_2017_01.indd   103 17.05.17   14:10



Audi A3 > Donanımlar > Dekoratif Aksesuarlar

Luv 3 boyutlu titan gri

Mistral Alüminyum

<
<

<
<

<
<

<
<
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Dekoratif Aksesuarları ile daha da mükemmeldir.
Ayrıcalıklı ambiyans bir tarz meselesidir. O da en ince ayrıntısına kadar

sizin mükemmelleştirebileceğiniz kendi tarzınızdır. Farklı kalitede Audi deko-

ratif aksesuarları ile hissedebileceğiniz görünümler yaratın. Seçilmiş ince

materyaller karşısında büyüleneceğiniz Luv 3 boyutlu titan gri, Mistral

alüminyum, Mikro metalik gümüş, ya da fırçalanmış mat alüminyum

dekorlardan tamamen kişisel zevkinize uygun kombinasyonlar oluşturun.

Dekoratif aksesuarlar ile ilgili çok daha fazlası için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin.

  Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. 
Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın. 

Parlatılmış Mat alüminyum

Mikro Metalik gümüş

<
<

<
<

<
<

<
<
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01_ Kar zincirleri – kar ve buz üzerinde daha iyi yol tutuşu içindir. Farklı boyutlarda alınabilir.
02_ Çatallı bisiklet taşıyıcısı – bisikletlerin tavanda taşınmasına kolaylık sağlar.
03_ Eşik LED’leri – Araç kapısı açıldığında LED aydınlatma ile quattro yazısı veya Audi halkaları zemine yansıtılır.
04_ USB adaptörü – Audi telefon kutusu¹ ile birlikte çeşitli cep telefonu modellerini şarj etmek için kolaylık sağlar.
05_  Audi youngster advanced çocuk koltuğu – 15 kg’ın üzerindeki çocuklar için uygundur. Akıllı kemer sistemi, yüksekliği ve genişliği 

ayarlanabilir sırtlığı ile 22 kg’ın üzerindeki çocuklar için sadece bir kaç basit adımda yükseltici koltuk olarak kullanılabilir.
06_  Kayak ve eşya kutuları – Kilitlenebilir ve rahatça her iki taraftan açılabilir yeni Audi tasarımındadır.

300 l, 360 l ve 405 l hacimlerinde alınabilir.

YYYYYYYYYYYYYYYYYYaaaaaaaaaaaşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşaaaaaaaaaammmmmmmmmmınızz kkaaddaarr ssiizze özel.
Audi orjrjininalal aaksksesuarları size kalite sözümüzü her gün yeniden kanıtlayan ürünler 

ile Audi A3 modelinize bazı ilave görünümler kazandırmak için çok sayıda olanak 

sunmaktadır. Büyüleyici tasarımı ve yüksek fonksiyonelliği ile kendini belli eden

tam uygun çözümlerimizden yararlanın. Audi yetkili satıcınızdan bu ve diğer

dikkat çekici özellikler hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 112’den itibaren bulabilirsiniz. 

AuAuAuAuAuAuAAuuuuuuuuuAuuuuuuuuuuudiddididididiiiidiid AAAAAAAAAAAAA33333333333 >>>>>> AuAuAuAuAuAuuAuAuuudidididididiidiidiididdiiiiiid OOOOOOOrirririririrrriiririjijijjijijijiijijiijijjiinannananaaaananal l l AAAkAkAAAAAAA sesuarları

01

<
<

<
<

<
<

<
<

02

DiğDiğDiğDiğDiDiğDiğDiğDDiğiiğğğererererer bilbibibibbbilbiibibbbbbb gilg erierii AuAuuuuuuuuuuuuuuuudiddd AksAksA esuesussssusss ar ar katkattttk aaloaa ğunğuğunğundan, 
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww .auau.auu idi.di.comcomo .trr.trrrrrrrr inintertertetee netneteteteneet sasaaaaayyfayfayyyyy sınndandandan ve
AudAududdddddddddi Yi Yi Yiiii etketketketkkkkkkkkkt iliilii SaSaaaaSaaaaaatıctıcttttt ınınınınnnnınn zdazdadaaaz n ön ön ön ğğğğreğğğ nebnebnnebn ililii rsirsisis niz.

Audi Orijinal 

Aksesuarları
2 017  //  2 01 8  K a t a l o ğ u

Rezer vasyon şar tı  aranmıyor:  Audi  Or i j inal Ak sesuarlar ı  i le kamp 

yapm anın tadına var ın.

Hepsi bir  arada:  B is ik let taşıy ıc ı lardan jantlara kadar tüm ak sesuar f ik i r ler i .

Otur oğlum!:  Köp ekler imiz ne den Audi ’mizi  k ul lanm ak ister k i?

¹ Uyumyumumyumluluuluuuuuu u uuuluuuuuuuuuuu uuu u uuuuuuuuuulu cepccecepcccepccepc teteet leflefleflefffffleeffooooooonnlnonnlooonooooonoooo ararıarar haahakkkıkkkkkkkkıkkkkk ık ınnddndaddan bbiibibibibilgillgillg alalalalaa mammamakakakmakakmakakaakakmam iiiiiççiçiiçiççççiççiçççiçççççiinin AudddddAuddAAuAuddi Yi Yi YYi Yi Yi YYYi YYY Yeeetktkttkeetketktetkiillililiilii sasaasatıcıcınıza 
ddannda ışıışışışıışşıışıışşş n n vnn vnn vn vvvvvvvvn vvvnn vvvvvvveeyeyeyeyaeeeyeeeeeeeeeeyeeyyeeeeeeeeeey wwwwwwwwwww.wwwww.aawwwww.wwww udiuududududidiuddiuudi cocoococo.comm/bm/bm/bm/bmm/bmm luelueueeeeeueeueeueeeetootootoottotttototootootooooootoottoootttotooootoootoot oototooott oto tththththtthtthtththh adadadadadrdrdrdrdrdradrdrrrrraadadddrdreeeesesieesesesesieesieesiniinnnini i ziyziyarareettt eedindidindi .
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01_ 5 kol Vellum tasarımlı Alüminyum alaşımlı döküm jantlar¹ – 7,5 J × 18 ölçülerinde, dinamik bir görünüm sağlar.
02_  Taşınabilir Espresso makinası – Çalışma basıncı: 16 bar. Kremalı hakiki espresso. Kutu içeriği: 18 adet illy ESE marka kapsül kahve, 

2 adet kırılmaz fincan, mikrofiber temizlik bezi. Şık saklama kabı. Cihaz araç çakmak girişine takılarak çalıştırılır.
03_ Bagaj tepsisi – Bagajı kir ve yüklemelere karşı çizilmelerden korur. Sadece A3 Sportback için alınabilir. 
04_ Karbon bagaj kapağı spoyleri – ile entegre stop lambaları. Aracınıza yüksek aerodinamik sürüş özellikleri kazandırır.
05_ Yüksek kaliteli karbon dış yan aynaları – müthiş bir görsel farklılık yarattığı gibi, hafifiliği ile olumlu yönde etkiliyor.
06_  Dört mevsim kullanılabilen paspaslar – üzerinde kabartmalı A3 yazısı olan ve tüm hava koşullarında kullanılan paspaslardır. 

Araç iç mekanının ıslanmaya ve kaba kirlere karşı korunmasında yardımcı olur.

Audi A3 > Audi Orijinal Aksesuarlar

¹ Lütfen sayfa 119’daki jantlar ile ilgili özellikleri dikkate alın.
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Audi A3 > Audi’nin Büyüleyiciliği

Audi A3’ün Büyüleyiciliği. Ve daha fazlası internet sitemizde.

Audi A3 Dünyasını keşfedin. Daha fazla bilgi, daha 

fazla donanım, daha fazla seçkin özellikler. Şimdi 

www.audi.com.tr adresinde.

Akıllı cep telefonunuz ve tabletiniz 
ile bu QR kodunu tarayın ve A3 
dünyasını keşfedin. Cep telefonu 
sözleşmesi doğrultusunda 
bağlantı masrafı alınabilir.

<
<

<
<
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Audi A3 > Teknik Veriler

Model A3/A3 Sportback 

1.0 TFSI (85 kW)

A3/A3 Sportback 

1.5 TFSI (110 kW)

A3/A3 Sportback 

2.0 TFSI (140 kW)

A3/A3 Sportback 

2.0 TFSI quattro (140 kW)

Motor yapı tarzı Üstten çift eksantirikli, silindir başına 4 valf 

teknolojili, dış ara soğutmalı turboşarjlı, 

doğrudan yakıt püskürtmeli sıralı 3 silinidirli 

benzinli motor

Üstten çift eksantirikli, silindir başına 4 valf 

teknolojili, dış ara soğutmalı turboşarjlı, 

doğrudan yakıt püskürtmeli sıralı 4 silinidirli 

benzinli motor

Benzin direkt püskürtme sistemi ve egzoz 

turboşarjlı Audi valve lift sistemine sahip 

4 silindirli benzinli motor (giriş yönlü)

Benzin direkt püskürtme sistemi ve egzoz 

turboşarjlı Audi valve lift sistemine sahip 

4 silindirli benzinli motor (giriş yönlü)

Motor hacmi cm³ (silindir baş. valf) 999 (4) 1.498 (4) 1984 (4) 1.984 (4)

Azami güç¹ kW, d/d’de¯¹ 85/5.000–5.500 110/5.000–6.000 140/4.200–6.000 140/4.200–6.000

Azami tork Nm, d/d’de¯¹ 200/2.000–3.500 250/1.500–3.500 320/1.500–4.200 320/1.500–4.200

Kuvvet iletimi

Çekiş türü Önden çekişli Önden çekişli Önden çekişli Sürekli dört tekerden çekişli quattro

Şanzıman türü 6-İleri vitesli manuel şanzıman

[7-İleri vitesli S tronic]

6-İleri ivtesli manuel şanzıman

[7-İleri ivtesli S tronic]

6-İleri vitesli manuel şanzıman

[7-İleri vitesli S tronic]

[7-İleri vitesli S tronic]

Ağırlık/hacim A3 A3 Sportback A3 A3 Sportback A3 A3 Sportback A3 A3 Sportback

Yüksüz ağırlık² kg 1.225 [1.245] 1.255 [1.275] 1.275 [1.280] 1.305 [1.315] 1.340 [1.365] 1.370 [1.390] [1.445] [1.475]

İzin verilen yüklü ağırlık kg 1.710 [1.730] 1.740 [1.760] 1.760 [1.765] 1.790 [1.800] 1.815 [1.845] 1.845 [1.875] [1.915] [1.945]

İzin ver. tavan yükü/röm. bağl. yükü kg 75/75 [75/75] 75/75 [75/75] 75/75 [75/75] 75/75 [75/75] 75/75 [75/75] 75/75 [75/75] [75/75] [75/75]

İzin verilen azami römork yükü³ kg

Frensiz

12 % eğimde

8 % eğimde

610 [620]

1.300 [1.300]

1.500 [1.500]

620 [630]

1.300 [1.300]

1.500 [1.500]

630 [640]

1.500 [1.500]

1.700 [1.700]

650 [650]

1.500 [1.500]

1.700 [1.700]

670 [680]

1.600 [1.600]

1.800 [1.800]

680 [690]

1.600 [1.600]

1.800 [1.800]

[720]

[1.600]

[1.800]

[730]

[1.600]

[1.800]

Depo hacmi yaklaşık l 50 [50] 50 [50] 50 [50] 50 [50] 50 [50] 50 [50] [55] [55]

Sürüş perf./Yakıt tüketimi⁴

Azami hız km/h 206 [206] 206 [206] 220 [220] 220 [220] 244 [244] 244 [244] [236] [236]

0–100 km/h arası hızlanma s 9,7 [9,7] 9,9 [9,9] 8,1 [8,1] 8,2 [8,2] 6,8 [6,7] 6,9 [6,8] [6,1] [6,2]

Yakıt cinsi Kükürtsüz dizel 95⁵ oktan Kükürtsüz dizel 95⁵ oktan Kükürtsüz dizel 95⁵ oktan Kükürtsüz dizel 95⁵ oktan

Yakıt tüketim⁶, ⁷ l/100 km

Şehir içi 

Şehir dışı

ortalama

5,8–5,5 [5,7–5,4]

4,2–3,9 [4,3–4,0]

4,8–4,5 [4,8–4,5]

5,8–5,5 [5,7–5,4]

4,2–3,9 [4,3–4,0]

4,8–4,5 [4,8–4,5]

6,3–6,1 [6,1–5,9]

4,5–4,2 [4,3–4,0]

5,2–4,9 [5,0–4,7]

6,5–6,3 [6,2–6,0]

4,6–4,3 [4,4–4,1]

5,3–5,0 [5,1–4,8]

7,6–7,3 [7,4–7,1]

4,8–4,5 [5,0–4,7]

5,8–5,5 [5,9–5,6]

7,6–7,3 [7,4–7,1]

4,8–4,5 [5,0–4,7]

5,8–5,5 [5,9–5,6]

[7,4–7,1]

[5,1–4,8]

[6,0–5,7]

[7,4–7,1]

[5,1–4,8]

[6,0–5,7]

CO₂ emisyonu⁶, ⁷ in g/km 

ortalama 110–104 [110–104] 110–104 [110–104] 118–112 [114–108] 120–114 [116–110] 132–126 [132–126] 132–126 [132–126] [137–130] [137–130]

Egzoz normu EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] [EU6] [EU6]

[  ] S tronic için bilgiler. ¹ ile ⁹ arası açıklamalar sayfa 119’dadır.
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Model S3/S3 Sportback 

2.0 TFSI quattro (228 kW)

A3/A3 Sportback 

1.6 TDI (85 kW)

Motor yapı tarzı Üstten çift eksantirikli, silindir başına 4 valf 

teknolojili, soğutmalı turboşarjlı, doğrudan yakıt 

püskürtmeli sıralı 4 silinidirli benzinli motor

Üstten çift eksantirikli, dış ara soğutmalı 

ve VTG turboşarjlı, sıralı 4 silinidirli dizel motor

Motor hacmi cm³ (Silindir başına valf) 1.984 (4) 1.598 (4)

Azami güç¹ kW d/d’da¯¹ 228 [228]/5.800 [5.500]–6.500 [6.500] 85/3.250–4.000

Azami tork Nm d/d’da¯¹ 380 [400]/1.850 [2.000]–5.700 [5.400] 250/1.500–3.000

Kuvvet iletimi

Çekiş türü Sürekli dört tekerden çekişli quattro Önden çekişli

Şanzıman türü 6-İleri vitesli manuel şanzıman

[7-Gİleri vitesli S tronic]

6-İleri vitesli manuel şanzıman

[7-İleri vitesli S tronic]

Ağırlık/Hacim S3 S3 Sportback A3 A3 Sportback

Yüksüz ağırlık² kg 1.480 [1.505] 1.505 [1.540] 1.305 [1.330] 1.335 [1.360]

İzin verilen yüklü ağırlık kg 1.965 [1.990] 1.990 [2.025] 1.790 [1.815] 1.820 [1.845]

İzin ver. tavan yükü/röm. bağl. yükü, kg 75/– [75/–] 75/– [75/–] 75/75 [75/75] 75/75 [75/75]

İzin verilen azami römork yükü³ kg

frensiz

12 % eğimde

8 % eğimde

– [–]

– [–]

– [–]

– [–]

– [–]

– [–]

650 [660]

1.500 [1.500]

1.700 [1.700]

660 [680]

1.500 [1.500]

1.700 [1.700]

Depo hacmi yakl. l 55 [55] 55 [55] 50 [50] 50 [50]

Sürüş perf./Yakıt tüketimi⁴

En yüksek hız km/h 250 [250] 250 [250] 202 [202] 200 [200]

0–100 km/h arası hızlanma s 5,2 [4,5] 5,3 [4,6] 10,2 [10,2] 10,7 [10,7]

Yakıt cinsi Kükürtsüz süper 98⁵ oktan Kükürtsüz dizel⁹

Yakıt tüketimi ⁶, ⁷ l/100 km

şehir içi

şehir dışı

ortalama

9,2–9,1 [8,2–8,1]

5,9–5,8 [5,5–5,4]

7,1–7,0 [6,5–6,4]

9,2–9,1 [8,3–8,2]

5,9–5,8 [5,6–5,5]

7,1–7,0 [6,6–6,5]

4,9–4,3 [4,6–4,3]

3,8–3,5 [3,8–3,5]

4,2–3,8 [4,1–3,8]

4,7–4,5 [4,4–4,1]

3,9–3,7 [4,0–3,7]

4,2–4,0 [4,1–3,9]

 

CO₂-Emisyonu ⁶, ⁷ g/km 

ortalama 163–162 [149–146] 163–162 [152–149] 111–106 [109–103] 111–106 [109–103]

Egzoz normu EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6  [EU6] EU6  [EU6]
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Audi A3 > Teknik Veriler

Model A3/A3 Sportback 

2.0 TDI (110 kW)

A3/A3 Sportback 

2.0 TDI quattro (110 kW)

A3/A3 Sportback 

2.0 TDI (135 kW)

A3/A3 Sportback 

2.0 TDI quattro (135 kW)

Motor yapı tarzı Üstten çift eksantirikli, dış ara soğutmalı 

ve VTG turboşarjlı, sıralı 4 silinidirli dizel motor

Üstten çift eksantirikli, dış ara soğutmalı 

ve VTG turboşarjlı, sıralı 4 silinidirli dizel motor

Üstten çift eksantirikli, dış ara soğutmalı ve VTG 

turboşarjlı sıralı 4 silindirli dizel motor

Üstten çift eksantirikli, dış ara soğutmalı 

ve VTG turboşarjlı, sıralı 4 silinidirli dizel motor

Motor hacmi cm³ (Silindir başına valf) 1.968 (4) 1.968 (4) 1.968 (4) 1.968 (4)

Azami güç¹ kW d/d’da¯¹ 110/3.500–4.000 110/3.500–4.000 135/3.500–4.000 135/3.500–4.000

Azami tork Nm d/d’da¯¹ 340/1.750–3.000 340/1.750–3.000 380/1.750–3.250 380/1.750–3.250

Kuvvet iletimi

Çekiş türü Önden çekişli Sürekli dört tekerden çekişli quattro Önden çekişli Sürekli dört tekerden çekişli quattro

Şanzıman türü 6-İleri vitesli manuel şanzıman

[7-İleri vitesli S tronic]

6-İleri vitesli manuel şanzıman 6-İleri vitesli manuel şanzıman [7-İleri vitesli S tronic]

Ağırlık/Hacim A3 A3 Sportback A3 A3 Sportback A3 A3 Sportback A3 A3 Sportback

Yüksüz ağırlık² kg 1.350 [1.385] 1.380 [1.415] 1.430 1.460 1.365 1.390 [1.495] [1.525]

İzin verilen yüklü ağırlık kg 1.835 [1.870] 1.865 [1.900] 1.915 1.945 1.850 1.875 [1.980] [2.010]

İzin ver. tavan yükü/röm. bağl. yükü, kg 75/75 [75/75] 75/75 [75/75] 75/75 75/75 75/75 75/75 [75/75] [75/75]

İzin verilen azami römork yükü³ kg

frensiz

12 % eğimde

8 % eğimde

670 [690]

1.600 [1.600]

1.800 [1.800]

690 [700]

1.600 [1.600]

1.800 [1.800]

710

1.800

1.800

730

1.800

1.800

680

1.600

1.800

690

1.600

1.800

[740]

[1.800]

[1.800]

[750]

[1.800]

[1.800]

Depo hacmi yakl. l 50 [50] 50 [50] 55 55 50 50 [55] [55]

Sürüş perf./Yakıt tüketimi⁴

En yüksek hız km/h 218 [218] 218 [218] 214 214 234 234 [230] [230]

0–100 km/h arası hızlanma s 8,5 [8,0] 8,6 [8,1] 8,2 8,3 7,3 7,4 [6,7] [6,8]

Yakıt cinsi Kükürtsüz dizel⁹ Kükürtsüz dizel⁹ Kükürtsüz dizel⁹ Kükürtsüz dizel⁹

Yakıt tüketimi⁶, ⁷ l/100 km

şehir içi

şehir dışı

ortalama

5,2–5,0 [5,2–5,0]

3,8–3,6 [4,0–3,7]

4,3–4,1 [4,5–4,2]

5,3–5,1 [5,3–5,1]

3,9–3,7 [4,1–3,8]

4,4–4,2 [4,6–4,3]

5,8–5,6

4,4–4,2

4,9–4,7

5,8–5,6

4,4–4,2

4,9–4,7

5,4–5,2

4,1–3,9

4,6–4,4

5,4–5,2

4,1–3,9

4,6–4,4

[5,6–5,3]

[4,7–4,4]

[5,0–4,7]

[5,7–5,5]

[4,7–4,4]

[5,1–4,8]

CO₂-Emisyonu⁶, ⁷ g/km 

ortalama 113–108 [116–109] 114–109 [119–112] 129–124 129–124 120–115 121–116 [130–124] [133–126]

Egzoz normu EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 EU6 EU6 EU6 [EU6] [EU6]

[  ] S tronic için bilgiler. ¹ ile ⁹ arası açıklamalar sayfa 119’dadır.
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Model A3 Sportback g-tron

1.4 TFSI (81 kW)

Motor yapı tarzı Üstten çift eksantirikli, silindir başına 4 valf tekno-

lojili, dış ara soğutmalı turboşarjlı, doğrudan yakıt 

püskürtmeli ve hava emme manifoldundan gaz 

enjeksiyonlu sıralı 4 silindirli benzinli motor

Motor hacmi cm³ (Silindir başına valf) 1.395 (4)

Azami güç¹ kW d/d’da¯¹ 81/4.800–6.000

Azami tork Nm d/d’da¯¹ 200/1.500–3.500

Kuvvet iletimi

Çekiş türü Önden çekişli

Şanzıman türü 6-İleri vitesli manuel şanzıman

[7-İleri vitesli S tronic]

Ağırlık/Hacim

Yüksüz ağırlık² kg 1.335 [1.355]

İzin verilen yüklü ağırlık kg 1.800 [1.820]

İzin ver. tavan yükü/röm. bağl. yükü, kg 75/75 [75/75]

İzin verilen azami römork yükü³ kg

frensiz

12 % eğimde

8 % eğimde

660 [670]

1.300 [1.300]

1.500 [1.500]

Depo hacmi yakl. l 50 [50]

Depo hacmi yakl. kg (Doğal gaz/CNG) 14,4 [14,4]

Model A3 Sportback g-tron

1.4 TFSI (81 kW)

Sürüş perf./Yakıt tüketimi⁴

En yüksek hız km/h 197 [197]

0–100 km/h arası hızlanma s 10,8 [10,8]

Yakıt cinsi CNG/Süper kurşunsuz 95⁵ oktan

Yakıt tüketimi⁶, ⁷ l/100 km

şehir içi

şehir dışı

ortalama

7,2–6,9 [6,6–6,3]

4,6–4,3 [4,7–4,4]

5,5–5,2 [5,4–5,1]

Yakıt tüketimi⁶, ⁷ Doğal gaz (CNG) kg/100 km

şehir içi

şehirdışı

ortalama

4,6–4,4 [4,3–4,2]

3,0–2,8 [2,9–2,7]

3,6–3,4 [3,5–3,3]

CO₂-Emisyonu⁶, ⁷ g/km 

şehir içi

şehir dışı

ortalama

167–160 [153–145]

106–99 [107–101]

128–121 [124–117]

CO₂-Emisyonu⁶, ⁷ Doğal gaz (CNG) g/km

şehir içi

şehir dışı

ortalama

127–121 [119–114]

82–76 [81–75]

98–92 [95–89]

Egzoz normu EU6 [EU6]
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Audi A3 > Teknik Veriler

[  ] S tronic için bilgiler. ¹ ile ⁹ arası açıklamalar sayfa 119’dadır.

Model A3 Sedan

1.0 TFSI (85 kW)

A3 Cabrio 

1.4 TFSI (85 kW)

A3 Sedan/A3 Cabrio

1.5 TFSI (110 kW)

A3 Sedan/A3 Cabrio

2.0 TFSI (140 kW)

Motor yapı tarzı Üstten çift eksantirikli, silindir başına 4 valf 

teknolojili, dış ara soğutmalı turboşarjlı, doğrudan 

yakıt püskürtmeli sıralı 3 silinidirli benzinli motor

Üstten çift eksantirikli, silindir başına 4 valf 

teknolojili, dış ara soğutmalı turboşarjlı, doğrudan 

yakıt püskürtmeli sıralı 4 silinidirli benzinli motor

Üstten çift eksantirikli, silindir başına 4 valf 

teknolojili, dış ara soğutmalı turboşarjlı, doğrudan 

yakıt püskürtmeli sıralı 4 silinidirli benzinli motor

Benzin doğrudan püskürtme sistemi ve turboşarjlı 

Audi valve lift sistemine sahip 4 silindirli benzinli 

motor (giriş yönlü)

Motor hacmi cm³ (Silindir başına valf) 999 (4) 1.395 (4) 1.498 (4) 1.984 (4)

Azami güç¹ kW d/d’da¯¹ 85/5.000–5.500 85/5.000–6.000 110/5.000–6.000 140/4.200–6.000

Azami tork Nm d/d’da¯¹ 200/2.000–3.500 200/1.400–3.500 250/1.500–3.500 320/1.500–4.200

Kuvvet iletimi

Çekiş türü Önden çekişli Önden çekişli Önden çekişli Önden çekişli

Şanzıman türü 6-İleri vitesli manuel şanzıman

[7-İleri vitesli S tronic]

6-İleri vitesli manuel şanzıman

[7-İleri vitesli S tronic]

6-İleri vitesli manuel şanzıman

[7-İleri vitesli S tronic]

6-İleri vitesli manuel şanzıman

[7-İleri vitesli S tronic]

Ağırlık/Hacim A3 Sedan A3 Cabrio A3 Sedan A3 Cabrio

Yüksüz ağırlık² kg 1.260 [1.280] 1.430 [1.450] 1.315 [1.325] 1.455 [1.470] 1.375 [1.395] 1.525 [1.550]

İzin verilen yüklü ağırlık kg 1.735 [1.755] 1.855 [1.875] 1.785 [1.795] 1.880 [1.895] 1.840 [1.870] 1.930 [1.965]

İzin ver. tavan yükü/röm. bağl. yükü, kg 75/75 [75/75] –/75 [–/75] 75/75 [75/75] –/75 [–/75] 75/75 [75/75] –/75 [–/75]

İzin verilen azami römork yükü³ kg

frensiz

12 % eğimde

8 % eğimde

630 [640]

1.300 [1.300]

1.500 [1.500]

710 [720]

1.400 [1.400]

1.600 [1.600]

650 [660]

1.500 [1.500]

1.700 [1.700]

720 [730]

1.500 [1.500]

1.700 [1.700]

680 [690]

1.600 [1.600]

1.800 [1.800]

750 [750]

1.600 [1.600]

1.800 [1.800]

Depo hacmi yakl. l 50 [50] 50 [50] 50 [50] 50 [50] 50 [50] 50 [50]

Sürüş perf./Yakıt tüketimi⁴

En yüksek hız km/h km/h 211 [211] 203 [203] 224 [224] 222 [222] 250 [250] 250 [250]

0–100 km/h arası hızlanma s 9,9 [9,9] 10,6 [10,6] 8,2 [8,2] 8,9 [8,9] 6,9 [6,8] 7,3 [7,2]

Yakıt cinsi Kükürtsüz süper 95⁵ oktan Kükürtsüz süper 95⁵ oktan Kükürtsüz süper 95⁵ oktan Kükürtsüz süper 95⁵ oktan

Yakıt tüketimi ⁶, ⁷ l/100 km

şehir içi

şehir dışı

ortalama

5,8–5,5 [5,6–5,4]

4,1–3,8 [4,2–3,9]

4,7–4,4 [4,7–4,4]

7,1–6,9 [6,6–6,3]

4,7–4,4 [4,7–4,4]

5,6–5,3 [5,4–5,1]

6,4–6,3 [6,2–6,0]

4,5–4,2 [4,3–4,0]

5,2–5,0 [5,1–4,8]

6,6–6,4 [6,4–6,2]

4,7–4,4 [4,6–4,3]

5,4–5,2 [5,3–5,0]

7,6–7,3 [7,4–7,1]

4,7–4,4 [4,9–4,6]

5,8–5,5 [5,8–5,5]

7,8–7,5 [7,7–7,4]

4,9–4,6 [5,1–4,8]

6,0–5,7 [6,1–5,8]

CO₂-Emisyonu⁶, ⁷ g/km 

ortalama 109–103 [109–103] 126–120 [123–116] 119–113 [115–109] 124–118 [120–114] 131–125 [131–125] 136–130 [138–131]

Egzoz normu EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 [EU6]
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Model A3 Sedan/A3 Cabrio

2.0 TFSI quattro (140 kW)

S3 Sedan/S3 Cabrio

2.0 TFSI quattro (228 kW)

A3 Sedan/A3 Cabrio

1.6 TDI (85 kW)

Motor yapı tarzı Benzin doğrudan püskürtme sistemi ve 

turboşarjlı Audi valve lift sistemine sahip 

sıralı 4 silindirli benzinli motor (giriş yönlü)

Üstten çift eksantirikli, silindir başına 4 valf tekno-

lojili, dış ara soğutmalı ve turboşarjlı, doğrudan 

yakıt püskürtmeli sıralı 4 silinidirli benzinli motor

Üstten çift eksantirikli, dış ara soğutmalı 

ve VTG turboşarjlı, sıralı 4 silinidirli dizel motor

Motor hacmi cm³ (Silindir başına valf) 1.984 (4) 1.984 (4) 1.598 (4)

Azami güç¹ kW d/d’da¯¹ 140/4.200–6.000 228 [228]/5.800 [5.500]–6.500 [6.500] 85/3.250–4.000

Azami tork Nm d/d’da¯¹ 320/1.500–4.200 380 [400]/1.850 [2.000]–5.700 [5.400] 250/1.500–3.000

Kuvvet iletimi

Çekiş türü Sürekli dört tekerden çekişli quattro Sürekli dört tekerden çekişli quattro Önden çekişli

Şanzıman türü [7-İleri vitesli S tronic] 6-İleri vitesli manuel şanzıman

[7-İleri vitesli S tronic]

6-İleri vitesli manuel şanzıman

[7-İleri vitesli S tronic]

Ağırlık/Hacim A3 Sedan A3 Cabrio S3 Sedan S3 Cabrio A3 Sedan A3 Cabrio

Yüksüz ağırlık² kg [1.480] [1.645] 1.505 [1.545] [1.710] 1.345 [1.370] 1.505

İzin verilen yüklü ağırlık kg [1.940] [2.055] 1.980 [2020] [2.075] 1.820 [1.845] 1.930

İzin ver. tavan yükü/röm. bağl. yükü, kg [75/75] [–/75] 75/– [75/–] [–/–] 75/75 [75/75] –/75

İzin verilen azami römork yükü³ kg

frensiz

12 % eğimde

8 % eğimde

[740]

[1.600]

[1.800]

[750]

[1.600]

[1.800]

– [–]

– [–]

– [–]

[–]

[–]

[–]

670 [680]

1.500 [1.500]

1.700 [1.700]

750

1.500

1.700 

Depo hacmi yakl. l [55] [55] 55 [55] [55] 50 [50] 50

Sürüş perf./Yakıt tüketimi⁴

En yüksek hız km/h [242] [242] 250⁸ [250]⁸ [250]⁸ 205 [205] 202

0–100 km/h arası hızlanma s [6,2] [6,9] 5,3 [4,6] [5,1] 10,7 [10,7] 11,2

Yakıt cinsi Süper kurşunsuz 95⁵ oktan Süper kurşunsuz 98⁵ oktan Kükrtsüz dizel⁹

Yakıt tüketimi ⁶, ⁷ l/100 km

şehir içi

şehir dışı

ortalama

[7,4–7,1]

[5,0–4,7]

[5,9–5,6]

[7,8–7,4]

[5,4–5,0]

[6,3–5,9]

9,2–9,1 [8,3–8,2]

5,9–5,8 [5,5–5,4]

7,1–7,0 [6,5–6,4]

[8,5–8,4]

[5,8–5,7]

[6,8–6,7]

4,8–4,2 [4,5–4,2]

3,7–3,4 [3,7–3,4]

4,1–3,7 [4,0–3,7]

4,9–4,7 

4,1–3,9 

4,4–4,2

CO₂-Emisyonu⁶, ⁷ g/km 

ortalama [136–129] [144–136] 163–162 [151–148] [156–153] 110–104 [108–102] 116–110

Egzoz normu [EU6] [EU6] EU6 [EU6] [EU6] EU6  [EU6] EU6
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Model A3 Sedan/A3 Cabrio

2.0 TDI (110 kW)

A3 Sedan/A3 Cabrio

2.0 TDI quattro (110 kW)

A3 Sedan/A3 Cabrio

2.0 TDI (135 kW)

A3 Sedan/A3 Cabrio

2.0 TDI quattro (135 kW)

Motor yapı tarzı Üstten çift eksantirikli, dış ara soğutmalı 

ve VTG turboşarjlı, sıralı 4 silinidirli dizel motor

Üstten çift eksantirikli, dış ara soğutmalı 

ve VTG turboşarjlı, sıralı 4 silinidirli dizel motor

Üstten çift eksantirikli, dış ara soğutmalı ve VTG 

turboşarjlı, sıralı 4 silindirli dizel motor

Üstten çift eksantirikli, dış ara soğutmalı 

ve VTG turboşarjlı, sıralı 4 silinidirli dizel motor

Motor hacmi cm³ (Silindir başına valf) 1.968 (4) 1.968 (4) 1.968 (4) 1.968 (4)

Azami güç¹ kW, d/d’de¯¹ 110/3.500–4.000 110/3.500–4.000 135/3.500–4.000 135/3.500–4.000

Azami tork Nm, d/d’de¯¹ 340/1.750–3.000 340/1.750–3.000 380/1.750–3.250 380/1.750–3.250

Kuvvet iletimi

Çekiş türü Önden çekişli Sürekli dört tekerden çekişli quattro Önden çekişli Sürekli dört tekerden çekişli quattro

Şanzıman türü 6-İleri vitesli manuel şanzıman

[7-İleri vitesli S tronic]

6-İleri vitesli manuel şanzıman 6-İleri vitesli manuel şanzıman [7-İleri vitesli S tronic]

Ağırlık/hacim A3 Sedan A3 Cabrio A3 Sedan A3 Cabrio A3 Sedan A3 Cabrio A3 Sedan A3 Cabrio

Yüksüz ağırlık² kg 1.390 [1.425] 1.540 [1.575] 1.470 1.615 1.395 1.555 [1.530] [1.685]

İzin verilen yüklü ağırlık kg 1.865 [1.900] 1.965 [2.000] 1.945 2.040 1.870 1.980 [2.005] [2.110]

İzin ver. tavan yükü/röm. bağl. yükü, kg 75/75 [75/75] –/75 [–/75] 75/75 –/75 75/75 –/75 [75/75] [–/75]

İzin verilen azami römork yükü³ kg

frensiz

12 % eğimde

8 % eğimde

690 [710]

1.600 [1.600]

1.800 [1.800]

750 [750]

1.600 [1.600]

1.800 [1.800]

730

1.800

1.800

750

1.800

1.800

690

1.600

1.800

750

1.600

1.800

[750]

[1.800]

[1.800]

[750]

[1.800]

[1.800]

Depo hacmi yaklaşık l 50 [50] 50 [50] 55 55 50 50 [55] [55]

Sürüş perf./Yakıt tüketimi⁴

En yüksek hız km/h 224 [224] 224 [224] 220 220 241 241 [237] [237]

0–100 km/h arası hızlanma s 8,6 [8,1] 8,9 [8,7] 8,3 8,8 7,4 7,9 [6,8] [7,4]

Yakıt cinsi Kükürtsüz dizel⁹ Kükürtsüz dizel⁹ Kükürtsüz dizel⁹ Kükürtsüz dizel⁹

Yakıt tüketimi⁶, ⁷ l/100 km

şehir içi

şehir dışı

ortalama

5,2–4,9 [5,5–5,2]

3,9–3,5 [4,3–4,0]

4,4–4,0 [4,7–4,4]

5,4–5,2 [5,4–5,2]

4,0–3,8 [4,3–4,0]

4,5–4,3 [4,7–4,4]

5,8–5,6

4,4–4,2

4,9–4,7

5,9–5,7

4,5–4,3

5,0–4,8

5,4–5,2

4,1–3,9

4,6–4,4

5,7–5,5

4,3–4,1

4,8–4,6

[5,7–5,5]

[4,7–4,4]

[5,1–4,8]

[6,0–5,7]

[4,9–4,6]

[5,3–5,0]

CO₂-Emisyonu⁶, ⁷ in g/km 

ortalama 113–108 [118–111] 118–113 [122–115] 129–124 132–127 120–115 125–120 [133–126] [138–130]

Egzoz normu EU6 [EU6] EU6 [EU6] EU6 EU6 EU6 EU6 [EU6] [EU6]

[  ] S tronic için bilgiler. ¹ ile ⁹ arası açıklamalar sayfa 119’dadır.
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Açıklamalar

¹  Belirtilen değer öngörülen ölçüm yöntemine göre (günümüzde geçerli şekliyle UN – R 85) belirlenmiştir.

²  Sürücü (75 kg) ve %90’a kadar dolu yakıt deposu ile birlikte araç boş ağırlığıdır, günümüzde geçerli şekliyle 
VO(EU) 1230/2012’ye göre belirlenmiştir. Opsiyonel donanımlar ile boş ağırlık ve aracın hava direnci kat 
sayısı artabilir, dolayısıyla olabilecek azami taşıma kapasitesi veya azami hız buna göre azaltılır.

³   Artan deniz seviyesinden rakım yükseklik ile birlikte motor gücü zorunlu olarak azalır. Deniz seviyesi yüksekliği 
nin 1.000 m üzerinden itibaren ve sonraki her 1.000 m’de römorklu ağırlıktan (izin verilen römork yükü+çekici 
aracın izin verilen yüklü ağırlığı) %10 çıkarılmalıdır. Geçerli değer, fabrika çıkışlı takılan römork bağlantı tertibatı 
olduğundaki römork yüküdür. Römork bağlantı tertibatı olan araç ticari olarak kullanıldığında size belirli koşullar 
altında bir AB takograf cihazı gerekir.

⁴  Yakıt tüketimleri ve CO₂ emisyonları ile ilgili bilgiler kullanılan lastik/jant setine bağlı olan aralıklarda geçerlidir.

⁵  DIN EN 228’e göre 95 oktan kurşunsuz kükürtsüz süper benzin, bu benzin mevcut olmadığında az miktarda 
güç azalması olan DIN EN 228’e göre 91 oktan kurşunsuz kükürtsüz normal benzin kullanılması önerilir. Azami 
%10’luk bir etil alkol (E10) oranı olan 95 oktan kurşunsuz yakıt kalitesi her zaman kullanılabilir. Yakıt tüketimi 
ile ilgili bilgiler 692/2008/EG’ye göre 95 oktan yakıt ile çalıştırma içindir.

⁶  Belirtilen değerler öngörülen ölçüm yöntemine göre belirlenmiştir. Bilgiler tek bir araç ile ilgili değildir ve 
sunum ile ilgili bir öğe değildir, aksine sadece çeşitli araç tipleri arasında karşılaştırma amaçlıdır.

⁷  Bir aracın yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonları ile belirtilen değerlerden olan sapmalar sadece araç tarfından yakıtın 
verimli kullanılmasına bağlı değildir, aynı zamanda sürüş tutumundan ve diğer teknik olmayan faktörlerden 
etkilenir. CO₂, küresel ısınmadan başlıca sorumlu olan sera gazıdır.

⁸  Elektronik olarak sınırlandırılmıştır.

⁹  DIN EN 590’a göre kükürtsüz dizel kullanılması, bu dizel olmadığında DIN EN 590’a göre olan dizel kullanılması 
önerilir.

Önemli hatırlatma 

Jantların özellikleri: Parlatılmış, parlak tonalanmıi, cilalanmış veya kısmen cilalanmış alüminyum alaşımlı jantlar 
kış mevsimindeki yol koşullarında kullanılmamalıdır. Jant yüzeyinin üretim nedeniyle korozyona ve yol tuzlamasına 
karşı yeterli bir koruması yoktur.

Lastik parametreleri sınıflandırmaları

Tabloda Audi A3, Audi A3 Sportback, Audi A3 Sedan, Audi A3 Cabrio, Audi S3, Audi S3 Sportback, Audi S3 Sedan ve 
Audi S3 Cabrio modellerinin farklı lastik ebatları ile ilgili yakıt verimliliği sınıfı, ıslaklıkta yer tutuş sınıfı ve dışardan 
gelen lastik sesi sınıfı aralıklarını bulursunuz.

Belli bir lastik siparişi mümkün değildir. Ülkeye özgü lastik sunumu ile ilgili olarak 
lütfen Audi Yetkili Satıcınıza danışın.

Lastik ebadı Yakıt 

verimliliği sınıfı

Islaklıkta yer 

tutuş sınıfı

Dışarıdan gelen 

lastik sesi sınıfı

Yaz lastikleri 205/55 R 16 C–A B–A 71–67 –

225/45 R 17 E–C B–A 71–67 –

225/40 R 18 F–C B–A 72–67 –

235/35 R 19 E–C B–A 72–68 –

Kış lastikleri 205/55 R 16 E C–B 72–68 –

205/50 R 17 F–E E–B 71–68 –

225/40 R 18 E C–B 72–70
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Audi A3 > Teknik Veriler

Kendi SIM kartı ile Audi connect ile Navigasyon & bilgi-eğlence hizmetlerinden yararlanan müşterilerimizin 

dikkat etmesi gereken yasal bilgilendirme 

Audi connect tarafından desteklenen hizmetlerin kullanımı, sadece MMI navigasyon sistemi ve Audi connect 
(Araç modeline bağlı olarak araç telefonu) opsiyonel donanımları ile mümkündür. Size ilaveten LTE Option veri 
opsiyonlu ve LTE¹ veri kullanımlı bir SIM kart gereklidir. Alternatif olarak, kullanıcıya ait harici bir SIM kart kart 
yuvasına takılarak veri bağlantısı elde edilebilir. Audi telefon kutusu, opsiyonel özellikleri ile ve Bluetooth özelli-
ği açık olan uzaktan SIM kart Erişimli Profil’e (rSAP)² sahip bir akıllı telefon ile birlikte kullanıldığında entegre 
araç telefonu fonksiyonuna bağlanabilir. Hizmetler sadece 
mevcut veya ayrıca yapılacak bir cep telefon sözleşmesi ve sadece cep telefonu ağı kapsamı dahilinde kullanıma 
sunulur. Veri paketlerinin internetten alınması ile cep telefonu tarifenize ve özellikle yurt dışında kullanılmasına 
bağlı olarak ilave masraflar oluşabilir. Yüksek veri hacmi dolayısıyla mutlaka veri sabit fiyatı kullanılması önerilir! 
Audi connect ile Navigasyon & bilgi-eğlence hizmetleri, aracın ilk satın alınma tarihinden itibaren en az bir yıl 
süreyle geçerlidir. Aracın ilk satın alınma tarihinden 24 ay sonra, Audi connect hizmetlerinin süresi bir defaya 
mahsus olmak uzere 12 aylığına daha ücretsiz uzatılır. Audi connect hizmetlerinden daha uzun süreyle yararlanma 
secenekleri icin aşağıdaki adrese yazılı olarak bildirin:

AUDI AG
Almanya Müşteri Hizmetleri
85045 Ingolstadt
E-Mail: kundenbetreuung@audi.de
Tel.: +49 800 28347378423

Bunun ardından gelecek Audi connect hizmetlerini uzatma olanakları hakkında Audi yetkili satıcınızdan bilgi
alabilirsiniz. Audi connect uzerinden Google ve Twitter hizmetlerine erişim sağlayabilirsiniz. Ancak Google ve 
Twitter hizmetlerinin sürekliliği garanti edilemez. Audi connect ve ilgili ayrıntılı bilgileri www.audi.com/connect 
adresinden ve Audi Yetkili Satıcınızdan, tarife şartları ile ilgili bilgileri cep telefonu operatörünüzden alabilirsiniz.

¹ LTE kullanımı için sözleşmeli bir telefon hattı gereklidir. LTE veri kullanımı ve kullanılabilirliği hakkında bilgiler için Audi Yetkili satıcınızla irtibata geçin. 
² Uyumlu cep telefonları ile ilgili bilgiler için Audi Yetkili satıcınıza danışın veya www.audi.com/bluetooth adresini ziyaret edin.

Araca sabit olarak takılı bir SIM kartı bulunan Audi connect navigasyon ve bilgi-eğlence sistemi ile ilgili yasal 

bildirimler 

Desteklenen Audi connect hizmetlerinden, ancak opsiyonel olarak sunulan navigasyon sistemi ile birlikte 
kullanıldığında faydalanılabilinir. Audi connect hizmetlerinin uygulanması AUDI AG tarafından yürütülmektedir. 
Audi connect hizmetlerine ait veri bağlantısı, araç içerisinde bulunan sabit bir SIM kart vasıtasıyla, bir kablosuz 
 internet bağlantısı hizmet sağlayıcı üzerinden kurulur. Bu veri bağlantısı hizmetine ait ücretlendirme, Audi connect 
hizmetlerinin üc-retine dahil edilmektedir. Wi-Fi hotspot (ortak kullanımlı kablosuz internet erişimi) ücretleri, top-
lam hizmet ücretine dahil değildir. Wi-Fi hotspot veri bağlantısı, tercih edilen bir cep telefonu operatöründen belli 
bir kullanım ücreti karşılığında satın alınan bir veri paketi ile edinilebilir. Hizmet ve kullanım ücretleri ile ön sipariş 
başvuru bilgileri için www.benimaudim.com adresine bakınız. Alternatif olarak, kullanıcıya ait harici bir SIM kart 
kart yuvasına takılarak veri bağ-lantısı elde edilebilir. Audi telefon kutusu, opsiyonel özellikleri ile ve Bluetooth 
özelliği açık olan uzaktan SIM kart Erişimli Profil’e (rSAP)² sahip bir akıllı telefon ile birlikte kullanıldığında entegre 
araç telefonu fonksiyonuna bağlanabilir. Kart yuvasına harici bir SIM kart takılacak veya rSAP üzerinden bağlanacak 
olursa, hem Audi connect hizmetleri hem de Wi-Fi hotspot’a ait tüm veri bağlantıları bu harici SIM kart üzerinden 
elde edilebilir. Audi connect hizmetlerine ait desteklenen özellikler ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Audi 
connect Navigasyon & Bilgi-eğlence hizmetleri, aracın ilk satın alınma tarihinden itibaren en az bir yıl süreyle ge-
çerlidir. Aracın ilk satın alınma tarihinden 24 ay sonra, Audi connect hizmetlerinin süresi bir defaya mahsus ol-
mak üzere 12 aylığına daha ücretsiz uzatılır. Audi connect hizmetlerinden daha uzun süreyle yararlanma seçe-
nekleri için aşağıdaki adrese yazılı olarak bildirin: 

AUDI AG
Almanya Müşteri Hizmetleri
85045 Ingolstadt
E-Mail: kundenbetreuung@audi.de
Tel.: +49 800 28347378423

Audi connect Navigasyon & Bilgi-eğlence hizmetleri, aracın ilk satın alınma tarihinden itibaren en az bir yıl süreyle 
geçerlidir. Aracın ilk satın alınma tarihinden 24 ay sonra, Audi connect hizmetlerinin süresi bir defaya mahsus olmak 
üzere 12 aylığına daha ücretsiz uzatılır. Audi connect hizmetlerinden daha uzun süreyle yararlanma seçenekleri için 
aşağıdaki adrese yazılı olarak bildirin:
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Resimdeki Audi A3 Sportback donanımı (Sayfa 04–51 arası):
Renk: Metalik Nano gri
Jantlar: 5 kol Dinamik tasarımlı alüminyum alaşımlı döküm jantlar, 
kontrast gri, kısmen cilalanmış¹
Koltuk/Koltuk döşemeleri: Ön Spor koltuklar Kumaş/Siyah deri 
Kaya gri Kontrast dikişli
Dekoratif Aksesuarlar: Parlatılmış mat alüminyum
Diğer Donanımlar: S line Dış görünüm paketi

Resimdeki Audi A3 donanımı (Sayfa 04–51 arası):
Renk: Vegas sarısı
Jantlar: 5 kol Dinamik tasarımlı alüminyum alaşımlı döküm jantlar, 
kontrast gri, kısmen cilalanmış¹
Koltuk/Koltuk döşemeleri: S Spor ön koltuklar Silk nappa rotor gri deri 
Antrasit kontrast dikiş ile baklava desenli
Dekoratif Aksesuarlar: Parlatılmış mat alüminyum 
Diğer Donanımlar: S line Dış görünüm paketi

Resimdeki Audi A3 Sedan donanımı (Sayfa 04–51 arası):
Renk: Metalik Kosmos mavi
Jantlar: 5 V kollu tasarımlı Alüminyum alaşımlı Audi spor döküm jantlar, 
mat titan, parlatılmış¹,  ²
Koltuk/Koltuk döşemeleri: Ön spor koltuklar Plenum kumaş/Deri siyah/
mavi Uzay mavisi Kontrast dikişli
Dekoratif Aksesuarlar: Parlatılmış mat alüminyum
Diğer Donanımlar: S line Dış görünüm paketi

Resimdeki Audi A3 Cabrio donanımı (Sayfa 04–51 arası):
Renk: Metalik Tango kırmızı
Jantlar: 5 V kollu tasarımlı Alüminyum alaşımlı Audi spor döküm jantlar, 
mat titan, parlatılmış¹,  ²
Koltuk/Koltuk döşemeleri: S Spor ön koltuklar silk nappa deri ile 
Kaya gri Kontrast dikişli ve Baklava desenli
Dekoratif Aksesuarlar: Parlatılmış mat alüminyum
Diğer Donanımlar: S line Dış görünüm paketi

Resimdeki Audi S3 Sportback donanımı (Sayfa 52–83 arası):
Renk: Sedefli Daytona gri
Jantlar: 5 V kollu tasarımlı Alüminyum alaşımlı döküm Audi spor jantlar, 
Mat titan, parlatılmış¹, ²
Koltuk/Koltuk döşemeleri: Ön Spor koltuklar 
Silk nappa siyah deri/express kırmızı
Dekoratif Aksesuarlar: Parlatılmış mat alüminyum

Resimdeki Audi S3 donanımı (Sayfa 52–83 arası):
Renk: Vegas sarısı
Jantlar: 5 kol kanat tasarımlı Alüminyum alaşımlı döküm Audi spor jantlar, 
parlatılmış titan görünümlü²
Koltuk/Koltuk döşemeleri: S Spor ön koltuklar silk nappa siyah deri
Dekoratif Aksesuarlar: Parlatılmış mat alüminyum

Resimdeki Audi S3 Sedan donanımı (Sayfa 52–83):
Renk: Kristal efektli panter siyahı
Jantlar: 5 kol kanat tasarımlı Alüminyum alaşımlı döküm Audi spor jantlar, 
parlatılmış titan görünümlü²
Koltuk/Koltuk döşemeleri: S Spor ön koltuklar silk nappa siyah deri 
ile Express kırmızı kontrast dikişli
Dekoratif Aksesuarlar: Parlatılmış mat alüminyum

Resimdeki Audi S3 Cabrio donanımı (Sayfa 52–83 arası):
Renk: Metalik Navarra mavi
Jantlar: 5 çift kollu yıldız tasarımlı (S tasarım) alüminyum alaşımlı 
döküm jantlar, kontrast gri, kısmen parlatılmış¹
Koltuk/Koltuk döşemeleri: S Spor ön koltuklar Alcantara Frekans/
Rotor gri deri ile antrasit kontrast dikişli 
Dekoratif Aksesuarlar: Parlatılmış mat alüminyum

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 112’den itibaren bulabilirsiniz. 
¹ Lütfen sayfa 119’daki jantlar ile ilgili özellikleri dikkate alın. ² Bir Audi Sport GmbH sunumudur.
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Audi A3 > Ebatlar

Audi A3 Bilgiler milimetre cinsindendir.

Ebatlar araç boş ağırlığındaki bilgilerdir. Bagaj hacmi, litre:¹ Önden çekişli 365/1.100 l; Sürekli dört tekerden çekişli 
quattro 325/1.060 l (İkinci değer: Arka koltuk sırtlığı katlandığında ve araç tavan yüksekliğine kadar yüklendiğinde). 
Dönüş çapı yaklaşık. 10,7 m. * Azami baş mesafesi. ** Dirsek mesafesi genişliği. *** Omuz mesafesi genişliği.

Audi S3 Bilgiler milimetre cinsindendir.

Ebatlar araç boş ağırlığındaki bilgilerdir. Bagaj hacmi, litre:¹ 325/1.060 l 
(İkinci değer: Arka koltuk sırtlığı katlandığında ve araç tavan yüksekliğine kadar yüklendiğinde). 
Dönüş çapı yaklaşık 10,7 m. * Azami baş mesafesi. ** Dirsek mesafesi genişliği. *** Omuz mesafesi genişliği.

Audi A3 Sportback Bilgiler milimetre cinsindendir.

Ebatlar araç boş ağırlığındaki bilgilerdir. Bagaj hacmi, litre:¹ Önden çekişli 380/1.220 l; Sürekli dört tekerden çekişli 
quattro 340/1.180 l (İkinci değer: Arka koltuk sırtlığı katlandığında ve araç tavan yüksekliğine kadar yüklendiğinde). 
Dönüş çapı yaklaşık. 10,9 m. * Azami baş mesafesi. ** Dirsek mesafesi genişliği. *** Omuz mesafesi genişliği.

Audi S3 Sportback Bilgiler milimetre cinsindendir.

Ebatlar araç boş ağırlığındaki bilgilerdir. Bagaj hacmi, litre:¹ 340/1.180 l 
(İkinci değer: Arka koltuk sırtlığı katlandığında ve araç tavan yüksekliğine kadar yüklendiğinde). 
Dönüş çapı yaklaşık. 10,9 m. * Azami baş mesafesi. ** Dirsek mesafesi genişliği. *** Omuz mesafesi genişliği.

1
0

2
0

*

9
5

1

6
9

0

2602

4241

870 769

1
0

2
1

*

9
5

5

6
7

9

2637

4313

870 806

1
0

2
1

*

9
5

5

6
5

5

2631

4322

870 821

1
0

2
0

*

9
5

1

6
6

8

2596

4252

870 786

770

1
0

0
0

1
4

6
4

**

1
4

1
1

**

1
3

4
3

**
*

1
3

9
2

**
*

778

1
0

0
0

1
4

5
3

**

1
4

2
2

**

1
3

4
4

**
*

1
3

9
2

**
*

778

1
0

0
0

1
4

5
3

**

1
4

2
2

**

1
3

4
4

**
*

1
3

9
2

**
*

770

1
0

0
0

1
4

6
4

**

1
4

1
1

**

1
3

4
3

**
*

1
3

9
2

**
*

1
4

2
4

1543

1777

1
4

2
6

1543

1785

1
4

0
4

1535

1785

1
4

0
1

1535

1777

958

1514

1966

955

1514

1966

955

1511

1966

958

1510

1966

Australien_TD77_2017_01.indd   122 17.05.17   14:09

122  123

Audi A3 Sedan Bilgiler milimetre cinsindendir.

Ebatlar araç boş ağırlığındaki bilgilerdir. Bagaj hacmi litre:¹ Önden çekişli 425/880 l; 
Sürekli dört tekerden çekişli quattro 390/845 l (arka koltuk sırtlığı katlandığında ve tavan yüksekliğinde 
yük olduğunda geçerlidir). Dönme dairesi yaklaşık. 11,0 m.
* Azami baş mesafesi. ** Dirsek mesafesi genişliği. *** Omuz boşluğu genişliği.

Audi S3 Sedan Bilgiler milimetre cinsindendir.

Ebatlar araç boş ağırlığındaki bilgilerdir. Bagaj hacmi litre:¹ 390/845 l 
(arka koltuk sırtlığı katlandığında ve tavan yüksekliğinde yük olduğunda geçerlidir). 
Dönme dairesi yaklaşık. 11,0 m.
* Azami baş mesafesi. ** Dirsek mesafesi genişliği. *** Omuz boşluğu genişliği.

Audi A3 Cabrio Bilgiler milimetre cinsindendir.

Ebatlar araç boş ağırlığındaki bilgilerdir. Tente kapalı iken Bagaj¹ hacmi litre: Önden çekişli 320 l, Sürekli dört 
tekerden çekişli quattro 285 l; Tente açık iken: Önden çekişli 280 l, Sürekli dört tekerden çekişli quattro 245 l; 
Arka koltuk arkalığı katlanmış iken: Önden çekişli 680 l, Sürekli dört tekerden çekişli quattro 645 l. 
Dönme dairesi yaklaşık. 10,9 m. * Azami baş mesafesi. ** Dirsek mesafesi genişliği. *** Omuz boşluğu genişliği.

Audi S3 Cabrio Bilgiler miilimetre cinisndendir.

Ebatlar araç boş ağırlığındaki bilgilerdir. Tente kapalı iken Bagaj¹ hacmi litre: 285 l; 
tente açık iken 245 l; Arka koltuk arkalığı katlanmış iken 645 l. Dönme dairesi yaklaşık. 10,9 m.
* Azami baş mesafesi. ** Dirsek mesafesi genişliği. *** Omuz boşluğu genişliği.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 112’den itibaren bulabilirsiniz. ¹ Ülkeye özgü farklar ve opsiyonel donanımlar olmadan (aksesuarsız) araca ait teknik özelliklerdir.



Audi

AUDI AG

Auto-Union-Straße 1

85045 Ingolstadt
Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A. S
Yönetim ve İletişim Şekerpınar Mah.
Anadolu Cad. No: 22
Tel: +90 (0262) 676 90 90 
Faks: +90 (0262) 676 91 11 
41420 Çayırova
Kocaeli/Türkiye
Kanuni Merkez
Maslak Mahallesi,
Ahi Evran Caddesi, No: 4
İç Kapı No: 13
(Doğuş Center Maslak) 34398 Sarıyer/
İSTANBUL www.audi.com.tr
Güncelleme tarihi: Nisan 2017

Almanya’da basılmıştır.
733/1150.32.77

Audi AG aktif bir ürün geliştirme politikası izlemektedir. Bu nedenle Doğuş Otomotiv ve Audi AG 
model, tasarım, renk, donanım, aksesuar ve teknik özellikler ile diğer tüm bilgileri önceden bildir-
meden değiştirme hakkını saklı tutar. Bu döküman basım tarihinden (Nisan 2017) sonra güncel-
lenmiş olabilir. Doğuş Otomotiv ve/veya Audi AG tarafından ürünü tanımlamak için kullanılan işaret
veya numaralarla ilgili olarak bir hak iddia edilemez. Bu broşürde kullanılan şekil ve görseller, 
standart donanıma dahil olmayan aksesuar ve özel donanımlar içerebilir. Baskı işlemlerindeki sınır-
landırmalar nedeniyle kağıt üzerindeki renkler ürünlerin gerçek renklerine göre farklılık gösterebil-
mektedir. Bazı ürün ve hizmetler ulusal ve AB yasaları veya iklim koşulları gereğince tüm pazarlarda 
sunulamamaktadır. Audi ürünlerini satın alırken ulusal kanuni gereklilikler de göz önünde bulundu-
rulmalıdır. Bu bağlamda bilgi almak için lütfen Audi yetkili satıcıları ile iletişime geçiniz.

Bu katalogdaki kağıt klorsuz beyazlatılmış selülozdan üretilmiştir.

Teknoloji ile bir adım önde


