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AUDI AG
Auto-Union-Straße 1
85045 Ingolstadt
Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A. Ş
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
Eylül 2016’dan itibaren geçerlidir.

Almanya’da basılmıştır.
633/1250.39.77

 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 bildirmeden değiştirme 
hakkını saklı tutar. Bu doküman basım tarihinden (Eylül 2016) sonra güncellenmiş olabilir. Doguş 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 sınırlandırmalar nedeniyle kağıt üzerindeki renkler ürünlerin 
gerçek renklerine göre farklılık gösterebilmektedir. 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 bulundurulmalıdır. Bu bağlamda bilgi almak için lütfen Audi yetkili satıcıları ile iletişime geçiniz

Bu katalogdaki kağıt klorsuz beyazlatılmış selülozdan üretilmiştir. Q
3

Teknoloji ile bir adım önde

Q3
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druckfreier Bereich = 5 mm (1 mm Beschnitt)
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Teknik Veriler
Ebatlar

Audi Q3 Bilgiler milimetre cinsindendir.

 Ebatlar araç boş ağırlığındaki bilgilerdir. 
Bagaj hacmi litre³: 460/1.365 l (ikinci değer: arka koltuk sırtlığı katlandığında ve tavan yüksekliğinde yük olduğunda geçerlidir). 
Dönme dairesi yaklaşık. 11,8 m.
* Tavan anteni olmadığında araç yüksekliği 18 mm kadar kısalır. ** Azami baş boşluğu. *** Dirsek boşluğu genişliği. **** Omuz boşluğu genişliği.Audi Q3.

02

Değişen beklentilere göre geliştirildi.
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İçerik

04 12 20 28 40 52

Audi 
Q3 spor.

Belirgin olmanın 
çok ötesinde.

Audi 
Q3 tasarım.

Beklediğiniz 
kadar size özel.

Audi 
Q3  Paketleri.

Dinamikliğinizi 
ön plana çıkarın.

Teknoloji ve 
 Dikkat çeken 
donanımlar.
Çok yönlülük.

Donanımlar ve 
Aksesuarlar.

Güçlü performansları.

Teknik 
Veriler.
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Audi Q3 spor

Audi 
Q3 spor.

Bugün burada, yarın orada. Hareketli yaşıyorsunuz, hareketli düşünüyorsunuz. Bu nedenle size ve
sizin isteklerinize ayak uydurabilen bir otomobil istiyorsunuz. Güçlü ve kıvrak, kompakt ve içi büyük,
verimli ve ifade kabiliyeti güçlü ve de sportif. Audi Q3 spor yeni beklentilere göre geliştirilmiş.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 52’den itibaren bulabilirsiniz.
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Bir Audi Q3’ü sportif şekilde sürmenin yolu. Audi’ye özgü 3 boyutlu görünümlü Singleframe, tamponda
bulunan alçak hava girişleri. Dinamik spor donanım tüm renk seçenekleriyle, ön spor koltuklar, opsiyonel
olarak 3 kollu çok fonksiyonlu Q tasarımlı spor deri direksiyon ve 18 inç Alüminyum jantlar. Her bir ayrıntısı
ile sportif bir hava yayan ve çok çeşitli kişiselleştirme seçenekleri sunan iç mekan ayrıntıları. Spor donanım
paketi ile sahip olduğunuz sportif yanınızı daha da ön plana çıkarın.

Dikkat 
çekmekten 

çok daha ötesi.

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 adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın. Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 52’den itibaren bulabilirsiniz.
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Audi Q3 spor
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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 adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın. Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 52’den itibaren bulabilirsiniz.
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Audi Q3 spor

Size ait

Spor alanı.
Audi Q3 Sport’un iç mekanı en ufak ayrıntısına kadar yüksek kaliteli ve sportif. Ve isteğe bağlı olarak 
sunulan kişisel bir dokunuş. Daha araca binerken insanın kalp atışlarını hızlandıran bir  donanım 
sayesinde. İsteğe bağlı olarak sunulan 3 kollu çok fonksiyonlu Q tasarımlı spor deri direksiyon ile 
birlikte spor ön koltuklardan ve alüminyum görünümlü iç mekan kaplamalarından tutun da, yine 
isteğe bağlı olarak sunulan satelit alüminyum iç kaplamalara kadar. Sürücü koltuğuna oturmak 
bu kadar heyecan verici olabilirdi.

01 //  Vites değiştirme kumandaları olan 3 kollu çok fonksiyonlu Q tasarımlı spor deri direksiyon – 
Alüminyum görünümülü iç mekan – Sürücü bilgilendirme sistemi – Audi drive select

02 // Satellit alüminyum dekoratif aksesuarlı gösterge paneli, kapı panelleri ve orta konsol
03 // Ön spor koltuklar Alcantara/deri kombinasyonu kaya gri – Ön koltuklar için 4 yönlü bel desteği

03

02
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01

02

Ayrıntılar, bakışları üzerine çeken bir çok seçenekte birbirinden çekici jant 
tasarımları ve araca özel bir görünüm oluşturmak için sahip olduğu çok fazla 
olanaklar. Ayrıca opsiyonel olarak sunulan panoramik cam tavan ile yukarıya 
doğru da parıldayan görkemli görünümler yaratan donanımlar ile kentsel 
sportifliği öne çıkarır.

01 //  Panoramik cam tavan – Eloksal alüminyum tavan portbagaj barları
02 //  5 kollu dinamik tasarımlı 18˝-Alüminyum döküm jantlar
03 //  Tüm renk seçenekleri – Ön ve arka tamponlar ve kapı yan kaplamaları,  Çamurluk koruyucular 

ve ön tampon alt koruma araç gövde renginde, arka alt koruma mat antrasit rengindedir.
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Audi Q3 spor

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 
adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın. Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 52’den itibaren bulabilirsiniz.

03
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Audi Q3 
tasarım.

Modern araç kullanımı kendine güvenerek yorumlanır. Audi Q3, araçta çok daha güçlü 
bir görünüm yaratan yatay yönlendirilmiş çizgiler ile etkileyici bir izlenim bırakmaktadır. 
Coupé benzeri bir  tasarımın yansıtıldığı tam bir SUV formuna sahiptir. Eşsiz ve ilerici 
görünümü ile dikkatleri üzerine çeker.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 52’den itibaren bulabilirsiniz.
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Audi Q3 tasarım
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Audi Q3 tasarım

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 
adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın. Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 52’den itibaren bulabilirsiniz.

Beklediğiniz 
kadar size özel.

Audi Q3 tasarım. Şıklığı yansıtan sağlam bir karakter. İsteğe bağlı olarak sunulan 18 inç alüminyum
Döküm jantlar, incelikle ayarlanmış kontrast renkler, çekici renklere sahip koltuklar ve yine isteğe bağlı
olarak sunulan çok fonksiyonlu 4 kollu tasarımlı direksiyon gibi sıradışı ayrıntılarla birlikte, kişisel
fikirlerinizi dahil edebileceğiniz ve gerçekleştirebileceğiniz yeterli alan sunar. Kişiliğinizi istediğiniz
şekilde yansıtabileceğiniz çarpıcı farklılıklar yaratın.
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16 Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 52’den itibaren bulabilirsiniz.

01, 02
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Audi Q3 tasarım

03, 04

Seçkin bir dizi ayrıntı aracınızın kişiliğini vurgular-
ken, çarpıcı hatları da ön plana çıkarıyor. Diğer 
 bütün ayrıntıların yanı sıra, tamponlar ve hem 
ön hem de arkadaki alt kaporta korumaları ve 
 kontrast renkleriyle, araca güçlü ve aynı zamanda 
şık ve zarif bir görünüm kazandırıyor.

01 // Eloksal alüminyum tavan portbagaj barları
02 //  Parlaklık paketi – Eloksal alüminyum cam yuvası çıtaları ve 

tavan çerçevesi, parlak siyah B ve sütunu dış kaplamasından 
oluşur.

03 //  Kontrast renkler – Çarpıcı tasarımıyla ön ve arka tamponlar, 
mat taş gri Kontrast renk kapsamları; Ön alt gövde koruması 
ve arka tamponlar mat Barcelona gümüşü;  Benzersiz tasarı-
mıyla kapı yan koruma kaplamaları ve çamurluk koruyucuları 
mat taş grisidir.

04 // Paslanmaz çelik pedallar ve ayak desteği

Freeport_2_Fas77_2016_09.indd   17 22.08.16   09:36v77-Text-Stand: 24.08.2016
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Kendi çizginize

sadık kalın.
Kendisini hem aracın dışında hem de iç mekanında tüm varlığıyla hissettiren
Audi Q3 tasarımı ile, kendi yolunuzda ilerleyin. İsteğe bağlı olarak sunulan
5 kol pervane tasarımlı alüminyum döküm jantlar ile kendine güvenli, bronz 
tanjant alüminyum dekoratif iç mekan kaplamaları ile tarz sahibi ve etkileyici 
diğer bir çok ayrıntısı  ile kişiliğinizi yansıtın.

01 // Tanjant bronz Alüminyum dekoratif aksesuarlı ön panel, kapı panelleri ve orta konsol
02 // 5 kol pervane tasarımlı 18˝-Alüminyum döküm jantlar, kontrast gri, kısmen parlatılmış¹
03 //  Standart ön koltuklar fıstık beji Silk nappa deri 

¹ Lütfen sayfa 55’deki jantlarla ilgili özellikleri dikkate alın.

01

02
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Audi Q3 tasarım

03

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 
adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın. Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 52’den itibaren bulabilirsiniz.
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Paketler

Audi Q3 
Paketleri.

Bir Audi’yi sizin Audi’niz yapan nedir? Bunu tamamen ihtiyaçlarınıza uyarlanmış bir donanım yapar. Seçeceğiniz
paket ve donanım seçenekleri ile aracınıza hayalinizdeki görünümü vermek için size çok sayıda esinlenebileceğiniz 
olanak sunulmaktadır. S Line Spor paketi, S Line Dış görünüm paketi ve S line competition ve bir çok dikkat
çeken donanım seçenekleriyle Audi exclusive tasarım paketlerinden ilham alın.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 52’den itibaren bulabilirsiniz.
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Sportif bir yolculuğa 
ne dersiniz?

S serisi donanım ve aksesuar paketleri ile, Audi Q3’üzün sportif kişiliğinin altını çizin. Örneğin, dinamik serisi donanım ve 
 aksesuarlarla kendi kişiliğinizi iç mekana daha fazla yansıtın ya da ileri sürüş dinamikleri için daha sportif süspansiyonlara geçin. 
Ve Audi’nizi gerçek bir sporcuya dönüştürün.

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 adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın. Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 52’den itibaren bulabilirsiniz.

01

02
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S line

01 //  S line Dış görünüm paketi – ön ve arka tamponlar ve çarpıcı, sportif Audi, ’ye özgü tasarımlı difüzör – Arka tamponda petek şeklinde 
 aksesuarlar – Parlak siyah radyatör panjuru – S line yazısı olan alüminyum aksesuarlı eşik çıtaları – Ön çamurluklarda S Line amblemi

02 // 5 V kollu tasarımlı 20˝ Alüminyum döküm Audi spor jantlar, mat titan görünümlü, parlatılmış¹, ²
03 //  S line Spor paketi – Elektrikli 4 yönlü bel desteği dahil ön spor koltuklar – S Line koltuk döşemeleri rotor gri silk nappa deri ile koltuk 

sırtlıklarında S Line kabartması – Vites değiştirme kumandaları olan S Line Çok fonksiyonlu 3 kollu alt tarafı düz spor deri direksiyon 
(tutma yerleri perfore deri) S line amblemi ile. – Piyano siyahı dekoratif aksesuarlar¹ – Perfore deri vites kolu topuzu

¹ Bir quattro GmbH sunumudur. ² Lütfen sayfa 55 ’deki jantlarla ilgili özellikleri dikkate alın.

03
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01 //  Ön spor koltuklar Alcantara perfore/siyah deri kombinasyonu ile kontrast dikişli ve koltuk sırtlıklarında kabartmalı 
S line yazısı – Ön spor koltuklar Alcantara perfore/siyah deri kombinasyonu ile kontrast dikişli ve koltuk sırtlıklarında 
kabartmalı S line yazısı – Perfore deri vites kolu topuzu – Paslanmaz çelik pedallar ve ayak desteği

02 //  Ön spoyler dahil alt koruma, çamurluk koruyucular, kapı üstü çıtaları ve dış ayna yuvaları Parlak siyah renktedir – Hava 
giriş menfezleri, radyatör panjuru çerçevesi, radyatör panjuru ve plaka tutucular parlak siyah renktedir – Ön çamurluk-
larda S Line amblemi

03 // 10 Y kollu tasarımlı 19˝ Alüminyum döküm Audi spor jantlar, parlak siyah¹

¹ Bir quattro GmbH sunumudur. 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 adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın. Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 52’den itibaren bulabilirsiniz.

01
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S line

Dinamik bir kişiliğe özel önem verenler, S serisi competition modeli ile en sol şeritte yol alır. Parlak siyah radyatör panjurundan, parlak siyah renkteki tavan 
spoylerine kadar büyüleyici hatlar ve saymakla bitmeyecek daha bir çok dikkat çekici özelliği ile aracın halihazırda sahip olduğu özgüvenli görünümüne daha 
da atletik bir izlenim kazandırırken, aracın hareket halindeyken sergileyeceği dinamikleri deneyimleme beklentisine de tavan yaptırıyor.

02

03

İlk bakışta dinamizm.

S line competition.
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Opsiyonel olarak sunulan Audi exclusive bir quattro GmbH sunumudur. Standart ve opsiyonel donanımlar ile detaylı bilgiler için www.audi.com adresini ziyaret edin veya Audi yetkili satıcınıza danışın. 
Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 52’den itibaren bulabilirsiniz.

01, 02
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Audi exclusive

Kendinizi şımartın ve Audi Q3’ünüze kişisel dokunuşunuzla birlikte seçkin ve eşsiz bir hava katın. Audi exclusive, beraberinde 
kişiye özgü çekici renk seçenekleri ile birlikte aynı adlı tasarım paketini beğeninize sunuyor. Yüksek kaliteye sahip malzemeleri, 
sıradışı renklerle buluşturun. Ve aracınızın sahip olduğu sıradışı kişiliğe daha da üstün bir hava kazandırın.

01 //  Audi exclusive özel renklerinden Sandal ağacı, metalik
02 //  Siyah görünüm paketi, Audi Singleframe ızgarasının etrafına, ön tampona ve kapı pencerelerinin çıtalarına siyah renkli farklılaştırıcı ayrıntılar kazandırır. 

Seçilen paketin içeriği doğrultusunda tasarım uygulaması değişiklik göstermektedir.
03 //  Audi exclusive tasarım paketi – Ön spor koltuklar Kumaş/Deri kombinasyonu – Koltuk yan yükseltileri, Ön orta kol dayama (sipariş edildiğinde) ve Koltuk orta 

 döşemesi Norit kumaşı, spor şeritleri ralli kumaşı – vites kolu ve körüğü siyah, madras kahverengi kontrast dikişli – Piyano siyahı dekoratif aksesuarları
04 //  Audi exclusive tasarım paketi – Opsiyonel olarak vites değiştirme kumandaları olan 3 kollu Q tasarımlı çok fonksiyonlu siyah spor deri direksiyon, madras 

 kahverengi kontrast dikişli

03

04

Sizin kadar eşsiz.

Audi exclusive.
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Çok yönlü.
Seçeneklerinizin küçük bir görünümü.

Audi Q3, yüksek donanım kalitesi ve çeşitliliği ile hayran bırakan olağanüstü bir otomobildir. Böyle olduğunu 
esinlenebileceğiniz birçok başka dikkat çekici özellikler de göstermektedir.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 52’de bulabilirsiniz.
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Dikkat çeken özellikler
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Daha 
fazlası için 

daha geniş iç mekan.
İç mekana ait dikkat çeken özellikler.

Opsiyonel olarak, Audi Q3’ünüzde bulunan ve sürüş sırasında sürücüye destek veren asistan sistemleri ile yolculuğunuzu daha da konforlu bir hale 
getirmek elinizde. Tıpkı, dijital dünyayı doğrudan doğruya Audi’nizin içindeyken ayağınıza kadar getiren, opsiyonel olarak alabileceğiniz Audi connect¹ gibi. 
Elbette ki bütün bunlar Audi connect hizmetlerinin¹ desteği sayesinde. Akustik keyif: isteğe bağlı olarak satın alabileceğiniz yüksek performanslı 
14 adet hoparlöre sahip Bose Surround ses sistemi.

01 //  Bose Surround Ses sistemi, Doğal ses tonları ve tınıları ile sesleri canlı performans dinlercesine ileten sıradışı bir ses deneyimi. Merkezi hoparlör ve subwoofer dahil 14 adet hoparlör ile 
 Surround ses çıkışı. Ön hoparlörlerde dolaylı LED’li aydınlatma ile görsel ses dalgası gösterisi.

02 //  Audi connect dahil Araç telefonu¹ – Entegre araç telefonu üzerinden Audi connect hizmetlerinden faydalanma ve çok daha konforlu telefon görüşmeleri. Entegre veri modülü (modem) 
 üzerinden aracın internete bağlanması. Telefon rehberi kayıtları girilebilir ve arama kayıtları yönetilebilir. 

03 //  Audi şerit değiştirme asistanı² – Hatalı şerit değiştirme durumunda, şerit değişikliğinin yapıldığı taraftaki aynada LED’li uyarı lambası yanarak sürücüyü uyarır. Audi şerit değiştirme asistanı, 
araç saatte 30 km’nin üzerinde seyrederken devreye girer.

04 //  Audi aktif şerit asistanı² – araç saatte 65 km’nin üzerinde seyrederken devreye girer ve yumuşak bir şekilde direksiyonu şerit ihlalinin yapıldığı yönün aksine doğru kırar. Sürücünün sinyal 
 vermeksizin algılanmakta olan yol şeritlerinin üzerinden geçmesi üzerine devreye girer.

¹ Yasal bilgiler ve kullanım talimatlarıyla ilgili bilgiler için sayfa 56’ya bakınız. ² Lütfen şunları dikkate alın: Sistemler sadece sistem sınırları dahilinde çalışırlar ve sürücüyü desteklerler. Trafikteki sorumluluk ve gerekli dikkat 
sürücüye aittir. 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 adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın. Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 52’den itibaren bulabilirsiniz.
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Bilgi-eğlence
Asistan sistemleri

01

02

03

04
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01
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LED-Farlar

Parlak 
görünüm.

LED-Farlar.

Yolları kusursuz şekilde aydınlatan modern LED teknolojisi. Opsiyonel olarak Audi LED’li 
ön farların günışığı benzeri renk ısısı, gece sürüşü sırasında sürücüde göz yorgunluğu 
oluşmasını engeller. Aracın mevcut sürüş koşullarına göre en uygun ışık dağılımının 
 sağlanması için araca ait yol ve sürüş verilerinden yararlanılır. Tam yol ileri. Opsiyonel 
 sunulan MMI navigasyon plus ile elde edilen ağ bağlantısı sayesinde. 

01 //  LED ön farlar – yolun gündüz gibi ve hassas netlikte aydınlatılması. Düşük elektrik tüketimi ve uzun kullanım 
ömrüne sahip LED teknolojisi ile uzun-kısa far, selektör, gündüz farları, otoban farları, sinyaller, statik viraj 
 aydınlatma ve dört mevsim aydınlatma özelliği. Otomatik far / yağmur sensörü dahil. Gündüz ve gece tasarımı 
olarak iki ayrı aydınlatma düzenine sahip, aydınlatma şiddetine göre değişen çarpıcı grafik uygulaması ile birlikte.

02 //  Dinamik yanıp sönen LED’li stop lambaları – Düşük elektrik tüketimine sahip LED teknolojili stop lambaları, 
 arka lambalar, sinyal lambaları ve arka plaka aydınlatma lambaları. Dinamik ve fark edilmemesi imkansız olan 
flaşörler yanıp sönmeye başladığında, arkadan gelen araçların sürücülerini gerektiği şekilde uyarır.

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 
adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın. 

02
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Kendini iyi hissetmeye

Doğru yolda.
Opsiyonel olarak çok farklı kalitede deri koltuklar olmak üzere çok kaliteli kumaştan 
 rahat koltuklarda yerinizi alın. Çok hoş bir ambiyansın zevkine varın. Size özel yaşam 
 tarzı için pratik eşya gözlerinden büyük bacak boşluğu konforuna varana kadar çok  geniş 
boş alanın keyfini çıkarın. Bagaj da arka koltuğun yatırılmasıyla sağlanan çok  daha fazla 
yükleme kapasitesinin büyüklüğü ile öne çıkar. Dışarı çekilebilen bagaj  muhafazası ve 
opsiyonel elektrikli bagaj kapağı sayesinde rahat bir yükleme olanağı da sağlanmıştır.

01 //  Elektrikli açılan ve kapanan bagaj kapağı – kolay açılıp kapanan bagaj kapısı; isteğe bağlı konfor anahtar
ve açık kalan kapıların araca çekilerek otomatik olarak kapatılması ve bagaj kapağı açılma açısının
programlanabilmesi dahildir.

02 //  Bagaj muhafazası – büyük hacimli eşyalarınız için bagajdan araç içine doğru yükleme sistemi, 460 lt bagaj 
hacmi¹, arka koltuk sırtlığı katlandığında ve tavan yüksekliğinde yük olduğunda 1.365 lt ’ye varan bagaj hacmi.

01
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İç mekan

02

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 
adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın. ¹ Ülkeye özgü oranları ve seçilen opsiyonel donanım olmadan temel araçla ilgili verilen teknik özelliklerdir.
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Sürüş keyfine

Doğru yolda.
Güçlü beklentiler: Q3’de sizi TFSI ve TDI motorlar 88’den 162 kW’ye kadar ileri götürür.
Heyecan verici sonuç; Yüksek tork ve etkileyici bir çekiş gücü ile birlikte azami saatte 
230 km’lik bir hız. Bütün bunları sağlayan, Audi Q3 1.4 TFSI ’da kullanılan Audi cylinder on 
demand Teknolojisi (Gaz pedalına basıldıkça sırasıyla devreye giren silindir teknolojisi).

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 52’den itibaren bulabilirsiniz.
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Motorlar
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quattro

Yol izleri.
Dört tekerden çekiş quattro ile

Opsiyonel quattro sürekli dört tekerden çekiş sistemi, çekiş kuvveti sürekli olarak dört 
tekerin tümüne dağıtıldığı için yola tam hakim olunur. Bu, kötü yol koşullarında veya 
olumsuz hava koşullarında bile yönünüzü muhafaza etmenizi sağlar. 7 vitesli S-tronic 
çift kavramalı şanzımanla vites değişiklikleri daha çabuk olur, zira siz seçme işlemini 
yapmadan önce istenen vites takılmıştır. Aracı, o anda nasıl istiyorsanız, daha çok 
 sportif veya daha çok verimli şekilde kullanmanıza olanak sağlar. Amortisör kumandası 
ile birlikte opsiyonel Audi drive select sistemi bireysel bir sürüş tarzı sağlar. 

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 
adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın. 
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Daha Güçlü

Görünüm.
Kişiliğinize en iyi uyan rengi seçin. Ayrıca boyasının mükemmel kalitesine
güvenin, zira Audi otomobilinizin sadece parlak bir görünümü olması için
değil, aynı zamanda çarpıcı bir görünüm ve ömür boyu çevrenin etkilerinden
ve aşınmalardan korunması için aracınız tek kat yerine dört kat boyanmaktadır.

01 // Metalik Haina Mavi
02 // Sedefli Misano kırmızı
03 // Metalik buz beyazı
04 // Metalik flöre gümüş
05 // Sedefli Daytona gri

06 // Metalik Kamuflaj yeşili
07 //  Audi exclusive özel renklerinden Tukan sarısı ve 

 diğer bir çok renkler opsiyonel olarak alınabilir.
Bir quattro GmbH sunumudur.

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 adresini 
 ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın. 

Renklerle ilgili çok daha fazlası www.audi.com’da.

0302

01
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Renkler
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Audi jantları ile kişisel tarzınızı ve Audi Q3’ünüzün karakterini öne çıkarın. Yollarda baktıkça güzel duygular yaşamak 
için sevdiğiniz tasarım ile otomobilinize çok güçlü bir görünüm kazandırın. Audi jantları özel test yöntemlerinden geçerler, 
çok iyi kontrol edilirler ve en yüksek düzeyde kaliteye sahiptirler.

01 // 5 paralel kollu tasarımlı 18˝ Alüminyum döküm jantlar
02 // 10 Y kollu tasarımlı 19˝ Alüminyum döküm Audi spor jantlar¹
03 // 5 kol rotor tasarımlı 20˝ Alüminyum döküm Audi spor jantlar, mat siyah, parlatılmış¹, ² 
04 // 10 kollu tasarımlı 17˝ Alüminyum döküm jantlar
05 // 5 kol pervane tasarımlı 19˝ Alüminyum döküm audi spor jantlar, Magnezyum görünümlü, parlatılmış¹, ², ³
06 // 10 kollu tasarımlı 19˝ Alüminyum döküm Audi spor jantlar, mat titan görünümlü, parlatılmış¹, ²

07 //  10 Y kollu tasarımlı 19˝ Alüminyum döküm Audi spor jantlar, parlak siyah¹
08 // 5 kollu Dinamik tasarımlı 18˝ Alüminyum döküm jantlar
09 //  5 V kollu tasarımlı 20˝ Alüminyum döküm Audi spor jantlar, mat titan görünümlü, 

 parlatılmış¹, ²

Jantlarla ilgili çok daha fazlası www.audi.com’da.

01 // 18 inç

03 // 20 inç 05 // 19 inç

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 adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili Satıcınıza danışın. Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 52’den itibaren bulabilirsiniz. Lastiklerin teknik özellikleri ile ilgili bilgileri sayfa 55’de bulabilirsiniz.

02 // 19 inç 04 // 17 inç
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Jantlar

Daha güçlü

Görünün.

07 // 19 inç

09 // 20 inç

08 // 18 inç

06 // 19 inç

¹ Bir quattro GmbH. ² Lütfen sayfa 55’deki jantlar ile ilgili teknik özellikleri dikkate alınız. ³ Sürekli dört tekerden çekişli quattro modelleri için alınır.
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Oturabileceğiniz,
birinci sınıf kalite.

Audi’nizin sizin için özel bir yeri vardır. Kullanılan yüksek kaliteli malzemeler ve birinci sınıf 
işçilik sayesinde ön ve arka koltuklarda eşi benzeri olmayan konforu hissedersiniz. İster 
 kumaş veya deri döşemeli standart koltukları tercih edin ister dinamik sürüş sırasında güçlü 
yanal desteklere sahip spor koltukları tercih edin, sonuç: En doğru yerde oturuyorsunuz.

Kaya gri Inspiration kumaş Sprint kumaş/Siyah deri
ile Kontrast dikişli

Alcantara/Siyah deri Siyah Silk nappa deri
ile Kontrast dikişli

01
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Koltuklar

Kestane kahverengi Silk nappa deri Madras kahverengi Silk nappa deri
ile Granit gri Kontrast dikişli¹

Rotor gri Silk nappa deri 
ile Kontrast dikişli

Fıstık beji Silk nappa deri

02

¹ Bir quattro GmbH sunumudur. 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 adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın. 

01 //  Audi exclusive tasarım paketi¹ – Ön Spor koltuklar 
Kumaş/Deri Kombinasyonu ileMadras kahverengi ile 
Kaya gri kontrast dikişli. 

02 //  S line Spor paketi – Ön Spor koltuklar Rotor gri Silk nappa 
deri ve koltuk sırtlıklarında S line kabartmalı yazısı ile.

Koltuk döşemeleri ile ilgili çok daha fazlası www.audi.com’da.
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Tanjant bronz Alüminyum 3D örgü görünümlü gümüş Fırçalanmış mat Alüminyum

Tanjant gümüş Alüminyum Dekoratif aksesuarlar
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Dekoratif Aksesuarlar

Ahşap ceviz Balsamik kahverengi Piyano siyahı¹

Daha da 
mükemmeldir.

Dekoratif aksesuarlar ile.

Ayrıcalıklı ambiyans bir tarz meselesidir. O da en ince ayrıntısına kadar sizin mükemmelleştirebileceğiniz 
kendi tarzınızdır. Farklı kalitede Audi dekoratif aksesuarları ile hissedebileceğiniz görünümler yaratın. 
Seçilmiş  materyaller karşısında büyüleneceksiniz. Çok yüksek kaliteli ahşaplar, piyano siyahı veya alüminyum 
dekorlardan tamamen kişisel zevkinize uygun kombinasyonlar oluşturun.

Dekoratif aksesuarlar ile ilgili çok daha fazlası www.audi.com’da.

¹ Bir quattro GmbH sunumudur. 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 adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın. 
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48

01

Audi orjinal aksesuarları size kalite sözümüzü her gün yeniden kanıtlayan ürünler
ile Audi Q3 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.

Yaşamınız 
kadar size özel.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 52’den itibaren bulabilirsiniz
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Audi Orijinal Aksesuarları

02

03 04

05

Audi Orijinal AksesuarlarıQ3

01 //  Kilitlenebilir ve rahatça her iki taraftan açılabilir yeni Audi tasarımındaki kayak ve eşya kutuları.
300 l, 360 l ve 405 l hacimlerinde alınabilir.

02 //  5 kol yarım Y tasarımlı Alüminyum döküm kış jantları, 6,5 J x 17 boyutundaki jantlar 215/60 R 17¹ ebadındaki 
lastiklerle birlikte, kar zincirleri uygundur.

03 //  Kauçuk paspaslar Taban ölçülerine göredir. Araç tabanında oluşturulmuş tespit noktaları ile araca sabitlenir.
04 //  Bagaj havuzu yıkanabilir ve sağlamdır. Çerçevesi bagaj tabanını akan sıvılara karşı daha iyi korur.
05 //  Audi çocuk koltuğu youngster plusyüksek konfor ile güvenliği birleştirir. 15 kg’den 36 kg’ye kadar 

(yaklaşık 4 ila 12 yaş arası) çocuklar içindir. Ayrıca 13 kg’ye kadar olan (1 yaşında) küçük çocuklar için Audi 
bebek puseti de  alınabilir. Tüm çocuk koltukları Misano kırmızısı/siyah ve titan grisi/siyah renklerinde alınır.

¹ Lastiklerin teknik özellikleri ile ilgili bilgileri sayfa 55’de bulabilirsiniz

Diğer bilgileri Audi Q3 aksesuar kataloğundan,
www.audi.com adresinden ve Audi Yetkili 

Satıcınızdan öğrenebilirsiniz.
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50 Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 52’den itibaren bulabilirsiniz.

Audi Q3 
Büyüleyiciliği.

Audi Q3 Dünyasını keşfedin. Daha fazla bilgi, daha fazla donanım, 
daha fazla seçkin özellikler. Şimdi www.audi.com adresinde.

Akıllı cep telefonunuz ve 
tabletiniz ile bu QR kodunu 
tarayın ve Q3 dünyasını 
keşfedin.

Ve daha fazlası internet sitemizde.
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Audi’nin Büyüleyicliği

Freeport_2_Det77_2016_09.indd   51 22.08.16   09:39v77-Text-Stand: 24.08.2016



297x198_Freeport_2_Det09_RZ_opt_s52_ct   52 19.07.16   11:08

v09-Bild-Stand: 19.07.2016

52

Model Audi Q3 1.4 TFSI ultra

(110 kW)

Audi Q3 2.0 TDI ultra

(110 kW)¹

Motor yapı tarzı Benzin direk püskürtme sistemi, egzoz 

turboşarj ve Audi cylinder on demand 

teknolojisi olan 4 silindir benzinli motor

Dizelpartikül filtreli Common Rail 

püskürtme sistemli ve egzoz

turboşarjlı 4 silindir motor

Motor hacmi cm³ (Silindir başına valf) 1.395 (4) 1.968 (4)

Azami güç² kW d/d’da¯¹ 110/5.000–6.000 110/3.500

Azami tork Nm d/d’da¯¹ 250/1.500–3.500 340/1.750–3.000

Kuvvet iletimi

Çekiş türü Önden çekişli Önden çekişli

Şanzıman türü 6-ileri vitesli manuel şanzıman 6-ileri vitesli manuel şanzıman

Ağırlık/Hacim

Yüksüz ağırlık³ kg 1.460 1.560

İzin verilen yüklü ağırlık kg 1.985 2.085

İzin ver. tavan yükü/röm. bağ. yükü, kg 75/80 75/80

İzin verilen azami römork yükü⁴ kg

Frensiz

12 % Eğimde

8 % Eğimde

730 

1.800 

1.800 

750 

1.800 

1.800 

Depo hacmi yakl. l 64 64/AdBlue®⁵-deposu: 12

Sürüş per./Yakıt tük.⁶

En yüksek hız km/h 204 204⁷

 0–100 km/h arası hızlanması 9,2 9,6 

Yakıt cinsi Süper kurşunsuz 95⁸ oktan Kükürtsüz dizel⁹

Yakıt tüketimi¹⁰, ¹¹ l/100 km

şehir içi

şehir dışı

ortalama

6,8–6,6

5,2–4,9 

5,8–5,5

4,8 

3,9 

4,2 

 CO₂-Emisyonu¹⁰, ¹¹ g/km 

ortalama 134–127 109

Egzoz normu EU6 EU6

Audi Q3 2.0 TDI ultra (110 kW 114 g CO₂/km ortalama 
olarak standart verilen değerleri soldaki tabloda 
bulanbilirsiniz) 

Araçta uygulanan amaca uygun teknik önlemler diğer Audi Q3 modellerine 
göre daha az yakıt tüketimi ve karbondioksit emisyonu sağlamışlardır. 

Audi Q3 2.0 TDI ultra (110 kW 109 g CO₂/km ortalama) modelinde 
standart olarak aşağıda belirtilenler bulunmaktadır:

▪  6 ileri vitesli manuel şanzıman
▪  Yakıttan tasarruf ettiren sürüş direnci iyileştirilmiş lastikler
▪  7 kol tasarımlı Alüminyum dövme jantlar, 6,5 J x 16 ebadında 

215/65 R 16¹² lastikler ile birliktedir.
▪  Hava direnci katsayısı (cW) değerinin düşük ve aerodinamiğin 

iyi olması için S line spor süspansiyon

Aşağıda belirtilen donanımlar, Audi Q3 2.0 TDI ultra 
(110 kW 109 g CO₂/km ortalama) için alınamaz:

▪  Q3 spor
▪  Q3 tasarım

[ ] S tronic ile ilgili bilgiler. ¹ ile ¹² arasındaki açıklamalar sayfa 55’dedir. 
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Teknik Veriler

Model Audi Q3 1.4 TFSI

(92 kW)

Audi Q3 1.4 TFSI

(110 kW)

Audi Q3 1.4 TFSI 

(110 kW)

Audi Q3 2.0 TFSI quattro

(132 kW)

Audi Q3 2.0 TFSI quattro

(162 kW)

Motor yapı tarzı Benzin direk püskürtme sistemi ve 

egzoz turboşarj olan 

4 silindir benzinli motor

Benzin direk püskürtme sistemi, egzoz 

turboşarj ve Audi cylinder on demand 

teknolojisi olan 4 silindir benzinli motor

Benzin direk püskürtme sistemi ve 

egzoz turboşarj olan 

4 silindirbenzinli motor

Benzin direk püskürtme sistemi ve 

egzoz turboşarj olan 

4 silindir benzinli motor

Benzin direk püskürtme sistemi ve 

egzoz turboşarj olan 

4 silindir benzinli motor

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

Azami güç² kW d/d’da¯¹ 92/5.000 110/5.000–6.000 110/5.000–6.000 132/4.000–6.200 162/4.500–6.200

Azami tork Nm d/d’da¯¹ 220/1.500–4.000 250/1.500–3.500 250/1.500–3.500 320/1.400–3.900 350/1.500–4.400

Kuvvet iletimi

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

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

[6-İleri vitesli S tronic]

[7-İleri vitesli S tronic] [7-İleri vitesli S tronic]

Ağırlık/Hacim

Yüksüz ağırlık³ kg 1.460 [1.480] 1.460 [1.480] [1.615] [1.640]

İzin verilen yüklü ağırlık kg 1.985 [2.005] 1.985 [2.005] [2.140] [2.165]

İzin ver. tavan yükü/röm. bağ. yükü, kg 75/80 [75/80] 75/80 [75/80] [75/80] [75/80]

İzin verilen azami römork yükü⁴ kg

Frensiz

12 % Eğimde

8 % Eğimde

730

1.800

1.800

[740]

[1.800]

[1.800]

730 

1.800 

1.800 

[740]

[1.800]

[1.800]

[750]

[2.000]

[2.000]

[750] 

[2.000] 

[2.000] 

Depo hacmi yakl. l 64 [64] 64 [64] [64] [64]

Sürüş per./Yakıt tük.⁶

En yüksek hız km/h 194 [204] 204 [204] [217] [233]⁷

 0–100 km/h arası hızlanması s 10,8 [8,9] 9,2 [8,9] [7,6] [6,4]

Yakıt cinsi Süper kurşunsuz 95⁸ oktan Süper kurşunsuz 95⁸ oktan Süper kurşunsuz 95⁸ oktan Süper kurşunsuz 95⁸ oktan Süper kurşunsuz 95⁸ oktan

Yakıt tüketimi¹⁰, ¹¹ l/100 km

şehir içi

şehir dışı

ortalama

7,4–7,1 

5,3–5,0 

6,1–5,8

[7,4–7,0]

[5,5–5,1]

[6,2–5,8] 

7,4–7,1

5,3–5,0

6,1–5,8

[7,7–7,2] 

[5,7–5,1] 

[6,4–5,9]

[8,4–7,8] 

[6,3–5,7] 

[7,0–6,5] 

[8,6–7,9] 

[6,5–5,8] 

[7,2–6,6] 

 CO₂-Emisyonu¹⁰, ¹¹ g/km 

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

Egzoz normu EU6  [EU6] EU6 [EU6] [EU6] [EU6]
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Model Audi Q3 2.0 TDI

(88 kW)¹

Audi Q3 2.0 TDI 

(110 kW)¹

Audi Q3 2.0 TDI quattro

(110 kW)¹

Audi Q3 2.0 TDI quattro

(135 kW)¹

Motor yapı tarzı Common Rail Püskürtme sistemi

ve egzoz turboşarj olan 

4 silindirdizel motor

Common Rail Püskürtme sistemi

ve egzoz turboşarj olan 

4 silindirdizel motor

Common Rail Püskürtme sistemi

ve egzoz turboşarj olan 

4 silindirdizel motor

Common Rail Püskürtme sistemi

ve egzoz turboşarj olan 

4 silindirdizel motor

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

Azami güç² kW d/d’da¯¹ 88/3.500 110/3.500 110/3.500 135/3.500

Azami tork Nm d/d’da¯¹ 290/1.750–3.000 340/1.750–3.000 340/1.750–3.000 380/1.750–3.000

Kuvvet iletimi

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

Şanzıman türü 6-ileri vitesli manuel şanzıman

[7-İleri vitesli S tronic]

6-ileri vitesli manuel şanzıman

[7-İleri vitesli S tronic]

6-ileri vitesli manuel şanzıman

[7-İleri vitesli S tronic]

6-ileri vitesli manuel şanzıman

[7-İleri vitesli S tronic]

Ağırlık/Hacim

Yüksüz ağırlık³ kg 1.560 [1.590] 1.560 [1.590] 1.645 [1.680] 1.680 [1.700]

İzin verilen yüklü ağırlık kg 2.085 [2.115] 2.085 [2.115] 2.170 [2.205] 2.205 [2.225]

İzin ver. tavan yükü/röm. bağl. yükü kg 75/80 [75/80] 75/80 [75/80] 75/80 [75/80] 75/80 [75/80]

İzin ver. azami römork yükü⁴ kg

Frensiz

12 % Eğimde

8 % Eğimde

750

1.800

1.800

[750]

[2.000]

[2.000]

750

1.800

1.800

[750]

[2.000]

[2.000]

750

1.800

1.800

[750]

[2.000]

[2.000]

750

2.000

2.000

[750]

[2.000]

[2.000]

Depo hacmi yakl. l 64/AdBlue-Deposu: 12 64/AdBlue-Deposu: 12 64/AdBlue-Deposu: 12 64/AdBlue-Deposu: 12

Sürüş perfor./Yakıt tüketimi⁶

En yüksek hız km/h 190 [190] 204 [204] 204 [204] 219 [219]

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

Yakıt cinsi Kükürtsüz dizel⁹ Kükürtsüz dizel⁹ Kükürtsüz dizel⁹ Kükürtsüz dizel⁹

Yakıt tüketimi¹⁰, ¹¹ l/100 km

şehir içi

şehir dışı

ortalama

5,5–5,2

4,4–4,1

4,8–4,5

[6,2–5,8]

[4,7–4,3]

[5,3–4,8]

5,3–4,9

4,4–4,1

4,7–4,4

[6,2–5,8]

[4,7–4,3]

[5,3–4,8]

6,0–5,6

4,8–4,5

5,2–4,9

[6,3–5,9]

[4,8–4,4]

[5,3–5,0]

6,7–6,3

4,9–4,5

5,6–5,2

[6,6–6,2]

[4,9–4,4]

[5,5–5,0]

 CO₂-Emisyonu¹⁰, ¹¹ g/km 

ortalama 126–117 [139–127] 124–115 [139–127] 138–127 [140–129] 146–135 [144–132]

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

[ ] S tronic ile ilgili bilgiler.¹ ile ¹² arasındaki açıklamalar sayfa 55’dedir.
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Teknik Veriler

Açıklamalar

¹  Ayrı AdBlue⁵ deposuna göstergeler ekranındaki bilgi göstergesi doğrultusunda ilave yapılmalıdır. AdBlue deposuna 
Audi yetkili satıcınızda ilave yapılması önerilir.

²  Belirtilen değer öngörülen ölçüm yöntemine (günümüzde geçerli şekliyle UN – R 85) göre belirlenmiştir.

³  Sürücü (75 kg) ve %90’a kadar dolu yakıt deposu ile birlikte araç yüksüz ağırlığıdır, günümüzde geçer şekliyle VO 
(EU) 1230/2012’ye göre belirlenmiştir. Opsiyonel donanımlar ile yüksüz ağırlık ve aracın hava direnci kat sayısı 
 artabilir, dolayısıyla olabilecek azami taşıma kapasitesi veya en yüksekhız buna göre azaltılır.

⁴  Artan deniz seviyesinden yükseklik (rakım) ile birlikte motor gücü zorunlu olarak azalır. Deniz seviyesi yüksekliğinin 
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 olduğun-
daki römork yüküdür. Römork bağlantı tertibatı olan araç ticari olarak kullanıldığında size belirli koşullar altında 
bir AB takograf cihazı gerekir.

⁵  Otomobil sanayiderneğinin (VDA) kayıtlı markasıdır.

⁶  Yakıt tüketimleri ve karbondioksit emisyonları ile ilgili bilgiler kullanılan lastik/jant setine bağlı olan aralıklarda 
geçerlidir.

⁷  Sınırlandırılmıştır.

⁸  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. 

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

¹⁰  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.

¹¹  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.

¹²  Lastiklerin teknik özellikleri ile ilgili bilgileri bu sayfada bulabilirsiniz.

Önemli hatırlatma

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

Lastik parametreleri sınıflandırmaları

Tabloda Audi Q3 modelinin farklı lastik ebatları ile ilgili yakıt verimliliği sınıfı, ıslaklıkta yer tutuş sınıfı ve dışardan 
gelen lastik sesi sınıfı aralıklarını bulursunuz.

Lastik 
ebadı 

Yakıt verimliliği
sınıfı

Islaklıkta yer 
 tutuş sınıfı

Dışarıdan gelen 
lastik sesi sınıfı

Yaz lastikleri 215/65 R 16 E–B B–A 71–66 –

235/55 R 17 E–C C–A 72–67 –

235/50 R 18 E–C B–A 71

255/40 R 19 E–C B 73–71

255/35 R 20 E B 73–70 –

Kış lastikleri 215/65 R 16 F–C E–B 73–69 –

215/60 R 17 E–C E–B 72–68 –

Dört mevsim lastikleri 235/55 R 17 E C 67

Belli bir lastik siparişi mümkün değildir. 
Ülkeye özgü lastik sunumu ile ilgili olarak lütfen Audi Yetkili Satıcınıza sorun.
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Audi connect hakkında bilgilendirme
Audi connect tarafından desteklenen hizmetlerin kullanılması sadece MMI navigasyon plus ile Audi connect ve araç 
telefonu opsiyonel donanımlarıyla birlikte mümkündür. Araç telefonu olduğunda telefon ve veri seçeneği olan bir 
SIM kartı veya remote SIM Access profili (rSAP) olan bir Bluetooth uyumlu akıllı telefon¹ olmak üzere size ilaveten 
veri seçeneği olan bir SIM kartı gerekir. SIM kartı için MMI navigasyon plus kapağında bir SIM kartı okuyucusu bu-
lunmaktadır. Hizmetler sadece mevcut veya ayrı olarak yapılan bir cep telefonu sözleşmesi ile birlikte ve sadece 
cep telefonu şebekesinin kapsama alanı dahilinde kullanıma sunulur. İnternetteki veri paketlerinin alınmasıyla 
cep  telefonu tarifesine bağlı olarak ve özellikle ülke dışında kullanımda ilave ücretler oluşabilir. Yüksek veri hacmi 
 nedeniyle mutlaka bir veri sabit fiyatının kullanılması önerilir!

Audi connect tarafından desteklenen hizmetlerin kullanıma sunulması ülkeye bağlıdır. Audi connect hizmetleri 
araç teslimatından itibaren en az bir yıl kullanıma sunulur. Araç teslimatından itibaren 24 ay geçmesinden sonra 
Audi connect hizmetleri süresi bir kez olmak üzere 12 ay kadar uzar. Böyle ücretsizbir uzatmayı istemediğiniz 
takdirde bunu lütfen yazılı olarak aşağıda belirtilen adrese bildirin:

AUDI AG
Kundenbetreuung Deutschland
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 üzerinden 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.

Resimde gösterileAudi Q3 spor donanımı (Sayfa 4–11 arası):
Renk: Metalik Haina mavi
Jantlar: 5 kollu dinamik tasarımlı Alüminyum döküm jantlar
Koltuk/Koltuk döşemeleri: Ön Spor koltuklar Alcantara/Deri kombinasyonu kaya gri
Dekoratif aksesuarlar: Satellit Alüminyum

Resimde gösterilenAudi Q3 tasırım donanımı (Sayfa 12–19 arası):
Renk: Metalik Kamuflaj yeşili
Jantlar: 5 kol pervane tasarımlı Alüminyum döküm jantlar, kontrast gri, kısmen parlatılmış²
Koltuk/Koltuk döşemeleri: Ön standart koltuklar fıstık beji Silk nappa deri
Dekoratif aksesuarlar: Tanjant bronz Alüminyum

¹ Uyumlu cep telefonları ile ilgili bilgiler için Audi Yetkili satıcınıza danışın veya www.audi.com/bluetoothadresini ziyaret edin. ² fen sayfa 55’deki jantlarla ilgili özellikleri dikkate alınız.
³ Ülkeye özgü farklar ve opsiyonel donanımlar olmadan araca ait teknik özelliklerdir.
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Teknik Veriler
Ebatlar

Audi Q3 Bilgiler milimetre cinsindendir.

 Ebatlar araç boş ağırlığındaki bilgilerdir. 
Bagaj hacmi litre³: 460/1.365 l (ikinci değer: arka koltuk sırtlığı katlandığında ve tavan yüksekliğinde yük olduğunda geçerlidir). 
Dönme dairesi yaklaşık. 11,8 m.
* Tavan anteni olmadığında araç yüksekliği 18 mm kadar kısalır. ** Azami baş boşluğu. *** Dirsek boşluğu genişliği. **** Omuz boşluğu genişliği.Audi Q3.

02

Değişen beklentilere göre geliştirildi.
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AUDI AG
Auto-Union-Straße 1
85045 Ingolstadt
Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A. Ş
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
Eylül 2016’dan itibaren geçerlidir.

Almanya’da basılmıştır.
633/1250.39.77

 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 bildirmeden değiştirme 
hakkını saklı tutar. Bu doküman basım tarihinden (Eylül 2016) sonra güncellenmiş olabilir. Doguş 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 sınırlandırmalar nedeniyle kağıt üzerindeki renkler ürünlerin 
gerçek renklerine göre farklılık gösterebilmektedir. 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 bulundurulmalıdır. Bu bağlamda bilgi almak için lütfen Audi yetkili satıcıları ile iletişime geçiniz

Bu katalogdaki kağıt klorsuz beyazlatılmış selülozdan üretilmiştir. Q
3

Teknoloji ile bir adım önde

Q3
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