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Equipamento

Em diálogo: Código QR
Viva a experiência Audi de uma forma
ainda mais direta: carregue a aplicação
QR no seu Smartphone e efetue um
scan do código QR ou utilize o link
indicado no seu browser.

Diversos

O equipamento dos veículos representados pode ser consultado na página 80.
Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 76.
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O Audi

Q3
No caminho da
individualidade.

Hoje, aqui. Amanhã, em qualquer lugar. O mundo é cada vez mais pequeno.
E as suas opções cada vez mais variadas. O novo Audi Q3 é um automóvel
que concretiza prontamente todas as suas exigências. Poderoso e ágil.
Compacto e polivalente. Expressivo, eficiente e desportivo.
O Audi Q3 – uma nova proposta, nascida de um novo conceito.
Entre e ponha-se em marcha.

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 76.
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Audi Q3

A mobilidade urbana interpretada de uma forma consciente. O Audi Q3 estabelece novos padrões.
A marcante grelha do radiador em design tridimensional, os para-choques com entradas de ar numa
posição mas baixa e as linhas orientadas na horizontal sublinham a presença dominante do Audi Q3.
Um visual que reflete a inequívoca linguagem de formas de um SUV, combinada com o design de um
Coupé. Único e vanguardista, o Audi Q3 irradia força e espírito desportivo. O difusor e as ponteiras de
escape cromadas conferem ao modelo uma aparência dinâmica.

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 76.
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Um desempenho de atleta de alta competição aliado
a um design inovador. Um ponto de referência em
matéria de tecnologia de vanguarda. As redesenhadas
óticas dianteiras e as luzes traseiras com tecnologia
LED (opcional), com indicadores de direção dinâmicos
traseiros, conferem ao Audi Q3 um forte caráter urbano
e desportivo. Uma supremacia inequívoca. O Audi Q3
disponibiliza nove novos tipos de jantes e muitas outras
possibilidades de individualizar o seu veículo de acordo
com o seu gosto.
Os níveis de equipamento Q3 sport e Q3 design,
opcionais, estão disponíveis com exclusivas jantes
de liga leve de 17 polegadas. A boa luminosidade
do interior é reforçada pelo teto de abrir em vidro
panorâmico, opcional.

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 76.
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Audi Q3

No
caminho

da eficiência.
Entre, sente-se e arranque. Defina novas metas. Deixe-se contagiar pela força impulsionadora
que emana do Audi Q3. Para o efeito, conte com a eficiência dos motores TFSI e TDI da nova
geração que o fazem avançar impetuosamente. Desenvolvidos com recurso às mais evoluídas
tecnologias, com potência de 120 a 220 CV, estes motores atingem a velocidade máxima
de 233 km/h. Evidenciam-se pelos elevados valores de binário e pela excelente capacidade
de tração. Potência acrescida. Eficiência maximizada. O sistema Start-Stop e o sistema de
recuperação de energia, assim como a tecnologia Audi cylinder on demand, disponível com
o Audi Q3 1.4 TFSI ultra, são tecnologias de ajuda à redução de consumos e emissões.
Em todos os tipos de percurso. Desfrute tranquilamente das viagens.

Código QR

Se desejar ver o Audi Q3 em ação, faça um
scan do código QR com o seu Smartphone
(custos dependentes do respetivo contrato
telefónico móvel) ou utilize o seguinte link:
www.audi.com/q3film.

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir
da página 76.
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Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 76.

Audi Q3

14

Audi Q3

No
caminho da

supremacia.

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 76.
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Os desafios das cidades modernas. Curvas apertadas, retas longas. A situação de condução pode mudar rapidamente.
Mas graças às tecnologias Audi, as adversidades podem ser superadas com mestria. A tração integral permanente
quattro, opcional, permite uma extraordinária aderência ao piso, independentemente das condições atmosféricas,
e a repartição variável e progressiva da força motriz pelo eixo dianteiro e traseiro, assegurando um elevado prazer
de condução. As suas viagens ficarão para sempre gravadas na memória. A avançada tecnologia utilizada na caixa
S tronic de 7 velocidades, com dupla embraiagem, assegura passagens de caixa rápidas. Também pode optar por
uma condução mais desportiva ou eficiente, de acordo com as suas pretensões pessoais. Com o Audi drive select
pode escolher, não só o tipo de amortecimento, mas também a configuração de outros componentes. O vasto leque
de sistemas de assistência à condução e ao parqueamento fazem de cada cidade o seu território pessoal.

No
caminho do

conforto.
O interior do Audi Q3. Exclusividade até ao mais ínfimo detalhe.
E, se desejar, com um toque pessoal graças aos níveis de equipamento Q3 sport e Q3 design, que apresentam inserções decorativas exclusivas. O ambiente é acentuado pelo opcional pacote
de iluminação interior com tecnologia LED e pela mais recente
tecnologia Infotainment, com MMI de navegação plus, opcional.
O pacote Connectivity com interface Bluetooth integrada,
a preparação para um sistema de navegação e o Audi music
interface incrementam o conforto a bordo. O sistema de som
Bose Surround, com 14 altifalantes de alto rendimento,
proporciona uma experiência acústica única.
Tudo para que se sinta realmente confortável em viagem, quase
como se estivesse em sua casa.

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem
ser consultados a partir da página 76.

Audi Q3

Entre e instale-se nos confortáveis bancos em tecido exclusivo ou em couro de elevada qualidade, opcional. Aprecie o ambiente elegante que se vive a bordo. O habitáculo disponibiliza
bastante espaço, proporcionando uma habitabilidade referencial aos ocupantes. Os práticos
compartimentos de arrumação e o amplo espaço para as pernas que o confortável habitáculo
oferece adequam-se ao estilo de vida urbano. A bagageira é claramente generosa na sua
configuração normal, podendo apresentar uma maior capacidade de carga com o rebatimento
dos bancos traseiros. A tampa da bagageira de fecho elétrico e a sua cobertura extensível,
opcional, que se eleva automaticamente com a abertura da tampa da bagageira, facilitam
as operações de carga e descarga.
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Chegamos ao destino, confiantes e descontraídos. E ainda cheios de energia, pois
a tração quattro associada a uma performance extraordinária faz de cada caminho
um destino imperdível. Uma experiência que poderá repetir vezes sem conta.
Um prazer de condução inaudito.

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 76.
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>>> Audi tron
O futuro da mobilidade com emissões
de CO₂ reduzidas.
>>> Audi connect
O futuro da mobilidade em rede.

>>> quattro
O futuro da tração integral
permanente.

Inovações

>>> Design
Dar nova forma ao futuro.

>>> Audi ultra
O futuro das tecnologias eficientes.

… através da tecnologia.
O mundo está em constante mudança. O desenvolvimento tecnológico avança a um ritmo cada vez mais acelerado, oferecendo continuamente novas possibilidades, especialmente no domínio da mobilidade. Graças ao seu
posicionamento na vanguarda da técnica, a marca Audi tem um papel decisivo no desenvolvimento de tecnologias
que enriquecem e simplificam a sua vida. Mais do que satisfazer as exigências dos seus clientes em matéria de
mobilidade atual e futura, a Audi pretende continuar a superá-las.
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>>> Aerodinâmica
Menos resistência, mais eficiência. O design
aerodinâmico e consistente das linhas do veículo, do piso inferior e dos spoilers assegura
uma aerodinâmica fora de série. Os pneus
com resistência ao rolamento mais baixa contribuem para o mesmo efeito positivo. Todos
os equipamentos foram testados até uma velocidade de 300 km/h na moderna estrutura
do Túnel de Vento da Audi.

>>> Transmissão eficiente
Uma maior eficiência devido a relações de transmissão otimizadas. A gama de binário elevado
permite relações de desmultiplicação mais longas, especialmente nas velocidades mais altas,
contribuindo para uma poderosa tração nos
regimes de rotação mais baixos, o que favorece
a economia de combustível, sem prejudicar a
potência e o caráter desportivo.

>>> Construção leve eficiente
Menos peso. Mais economia, potência e longevidade. Por outras palavras, a tecnologia de construção de baixo peso da Audi. Tendo começado
por ser utilizada na carroçaria, esta tecnologia
é hoje aplicada em quase todas as zonas do veículo e combina materiais inovadores como o
alumínio, o carbono e o magnésio com conceitos
inteligentes de engenharia e métodos de produção
com menor consumo de recursos.

Audi ultra
>>> Sistema de recuperação de energia
As travagens tornam a condução ainda mais
eficiente, graças ao sistema de recuperação da
energia de travagem. Uma parte da energia
produzida durante as desacelerações e travagens é transformada em energia cinética que
é armazenada na bateria do veículo e depois
utilizada nas acelerações seguintes, o que
permite economizar até 3 % de combustível,
dependendo do percurso.

Audi ultra

Combinações inteligentes.
O futuro das tecnologias eficientes.

Não é fácil construir um Audi. E, não obstante, os modelos Audi estão cada vez mais leves. Para o efeito, é necessário saber
abdicar de materiais supérfluos, pesos excedentes e conceitos de engenharia ultrapassados. O que começou com a revolucionária construção de alumínio Audi Space Frame (ASF) tem hoje repercussões em todo o processo de produção. As formas
e materiais utilizados são continuamente postos em causa e os processos de fabrico são otimizados. Os componentes são
literalmente colocados no prato da balança com o objetivo de produzir veículos mais leves e económicos em recursos. Além
disso, cada Audi conta com um maior número de tecnologias de eficiência, como o sistema de recuperação de energia e o
sistema Start-Stop, bem como com os eficientes motores de tecnologia avançada, que viabilizam uma eficiência e dinamismo
acrescidos, associados a emissões de CO₂ mais baixas. Tudo isto pode ser resumido em duas palavras: Audi ultra. No presente
e no futuro – na vanguarda da mobilidade sustentável.

>>> Motores eficientes
Os motores da Audi são impulsionados por um
dinamismo forte e simultaneamente eficiente,
graças à tecnologia Audi ultra e a outras soluções
tecnológicas para o motor como, por exemplo, o
Audi cylinder on demand e o sistema Audi valvelift
que asseguram uma redução significativa dos
consumos, bem como a tecnologia clean diesel
que reduz as emissões poluentes.
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Mobilidade & Navegação

Procura de pontos de interesse (POI)
com comando por voz
Na base de dados do Google™¹.
Informações de trânsito online
Navegação dinâmica baseada em informações atualizadas sobre o fluxo de tráfego.
Informações gerais sobre o país de destino²
Indicação das informações específicas do
país de destino, como por exemplo, utilização
do colete refletor, portagens e limites de velocidade, acessíveis através do botão do MMI.
Preços de combustível
Indica os postos de abastecimento com os
preços mais favoráveis perto de si.

Informações sobre estacionamento
Auxilia o condutor na procura de parques e lugares
de estacionamento, indicando os preços e os lugares
momentaneamente disponíveis.
Navegação através do Google Earth™¹ e do
Google Street View™¹
Leva-o mais rapidamente ao destino, graças às imagens
aéreas e de satélite de alta resolução, fotos e endereços.

Carregamento do itinerário através do myAudi ou do
Google Maps™¹, ³
Os destinos de navegação são planeados no seu PC,
no conforto de sua casa e, depois, enviados via myAudi
e Google Maps™¹ para o seu Audi. No momento da
partida, os dados introduzidos serão assumidos como
destino de navegação.

Comunicação
Ligação WLAN Hotspot
Conecta os seus dispositivos móveis à
Internet.

Au
c

Portal myAudi – a sua central de comando pessoal
Logo que efetue o primeiro registo em www.audi.com/
myaudi, pode aceder ao portal myAudi – protegido por
palavra-passe – e compilar, gerir e configurar os serviços
disponibilizados pelo Audi connect, comodamente em
sua casa.

¹ Google e o logótipo Google são marcas registadas da Google Inc. ² Este serviço faz parte do equipamento Audi connect com telefone, opcional. ³ O carregamento do itinerário através do Google Maps requer uma conta Google
A disponibilidade, a representação no ecrã e os custos dos serviços podem divergir em função do país, modelo, aparelho e tarifário. Para mais informações de ordem legal e de utilização, consulte a página 85 ou o sítio da Internet
www.audi.com/connect.

Audi connect
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Infotainment

Meteorologia
Previsão meteorológica e mapa do destino
selecionado.
Audi music stream
Acesso a todas as estações de rádio do mundo
através de uma aplicação do Smartphone e
ligação WLAN, incluindo acesso à mediateca
do Smartphone.
Notícias online
Disponibiliza conteúdos e fotos da atualidade
nacional e internacional.
Informações de viagem
Informações compiladas por profissionais
sobre lugares turísticos de interesse; podem
ser assumidos como destino de navegação.
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Tração quattro

Ter a estrada sob controlo. Porque a força de tração é repartida de forma progressiva pelas quatro
rodas. Devido à embraiagem multidisco de regulação hidráulica, a força de tração é distribuída de
forma variável pelas duas rodas traseiras. Sempre de forma seletiva, em função da situação de condução. A tração quattro assegura uma notável estabilidade direcional, um comportamento dinâmico
mais acentuado e uma agilidade sem precedentes, atuando sempre que o veículo apresenta uma
tendência sobreviradora ou subviradora. Para uma excelente tração e melhor capacidade propulsora.
Para dominar todos os desafios impostos pela estrada, sem se desviar do seu caminho. Nas curvas.
Nas retas. Em qualquer piso. Um fascínio pela estrada, que fica gravado na memória.
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Performance

Potência máxima.
Aproveitada ao máximo.
Todos os movimentos têm uma origem. Algo que os desencadeou. Em suma, uma ideia.
Também os motores para o Audi Q têm uma ideia inspiradora na sua origem: uma maior
potência combinada com consumos mais moderados. A Audi conciliou estes princípios
aparentemente opostos em duas tecnologias revolucionárias: TDI e TFSI.
Venha conhecê-las. E opte pelo motor que mais o impressiona.

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 76.

Performance

Audi cylinder
on demand

TDI
A combinação da injeção direta com um turbocompressor confere
aos motores TDI da Audi um desempenho fora de série, graças ao
elevado binário e à extraordinária potência desenvolvida em todos
os regimes de rotação. Estes motores distinguem-se pelos reduzidos níveis de emissões de CO₂ e pelos consumos moderados. Mas
também pelo seu fascinante dinamismo, o que lhe permite tirar o
máximo de prazer da condução.

TFSI
Os motores TFSI atingem uma taxa de compressão muito elevada
que se traduz numa notável eficiência a par de excelentes prestações. O aumento da potência nos motores de menor cilindrada
através de sobrealimentação permite reduzir o tamanho e o peso
do motor, sem comprometer o comportamento dinâmico que é
notável. Uma potência de aceleração que é plenamente transposta
para a estrada.

A cabeça do motor também pode ser
inteligente como comprova a tecnologia Audi cylinder on demand. Em carga parcial, os cilindros 2 e 3 do motor TFSI de 4 cilindros desligam-se
automaticamente, o que contribui para
reduzir o consumo de combustível e
as emissões de CO₂. Tudo se passa
sem que o condutor se aperceba e
sem que o comportamento dinâmico
do veículo seja afetado.
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>>> S tronic
A desportiva e eficiente caixa de velocidades de
dupla embraiagem permite realizar passagens
de caixa curtas, quase sem interrupção da força
de tração.

>>> Suspensão com configuração confortável
Esta suspensão imprime um dinamismo e agilidade
impressionantes ao Audi Q3.

>>> Audi drive select
A função Audi drive select adapta os parâmetros
de resposta do seu Audi às suas necessidades.
Com um simples toque num botão, o seu Audi
torna-se mais desportivo, confortável, moderado
ou económico. Você é que decide.

>>> Eixo traseiro de 4 braços
Com suspensão independente.

>>> Direção assistida eletromecânica
A direção é variável de acordo com a velocidade,
pelo que, a velocidades elevadas, não perde a
sensibilidade da direção e, ao estacionar, tem
um elevado grau de assistência.

>>> quattro
A tração integral permanente distribui a força de
tração de forma variável pelas quatro rodas, em
função da situação, assegurando uma extraordinária
tração e um notável comportamento dinâmico.

Dinamismo
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Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 76.
Para saber quais os equipamentos de série ou opcionais para o modelo, consulte o índice a partir da página 82.
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>>> Indicação dos sinais de trânsito com câmara
Identifica as zonas de proibição de ultrapassagem
e os limites de velocidade, informando o condutor
através do computador de bordo.

>>> Audi side assist
Monitoriza o trânsito da retaguarda, apoiando o
condutor na mudança de faixa.

>>> Audi active lane assist
Apoia o condutor no caso de uma saída involuntária da
faixa de rodagem através de uma suave intervenção
na direção.

>>> Sensores de estacionamento atrás e à frente, com visão seletiva
Contribuem para uma melhor visão durante o estacionamento e as
manobras, graças à apresentação gráfica da zona periférica do veículo,
à frente e atrás. Com câmara e visualização da trajetória através de
linhas auxiliares para a traseira.

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 76. Para saber quais os equipamentos de série ou opcionais para o modelo, consulte o índice a partir da página 82.

Sistemas de assistência

Sistemas de assistência

Onde quer que vá, sentir-se-á
sempre tranquilo.
Com os sistemas de assistência do seu Audi.

Todas as viagens são diferentes. Porém, há algo de comum a todas elas. A sensação que o seu Audi lhe transmite:
a de estar bem protegido. Os diversos sistemas de assistência integrados no seu Audi Q3 apoiam-no na condução
e incrementam o conforto nas viagens. Fique a conhecer os sistemas de assistência mais importantes.

>>> Sistema de assistência ao parqueamento
Auxilia o condutor nas manobras de estacionamento,
assumindo temporariamente as manobras e os
movimentos da direção.

>>> Cruise control
Mantém qualquer velocidade constante, a partir
dos 30 km/h, assegurando uma condução segura
e descontraída.

Não se esqueça que os equipamentos operam apenas dentro dos limites dos sistemas, pelo que a responsabilidade e a atenção necessária à condução competem exclusivamente ao condutor.
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>>> Car
Permite operar e alterar rápida e facilmente,
através do MMI, os sistemas de assistência
ao condutor, as configurações do veículo, o
ar condicionado e o serviço.

>>> Audi connect
Os serviços suportados pelo Audi connect,
opcional, podem ser operados pelo MMI de
navegação plus de forma rápida e cómoda.
A operação intuitiva do MMI torna o acesso
à Internet muito fácil.

>>> Navegação
O MMI de navegação plus disponibiliza
mapas em 3D e a representação tridimensional dos monumentos e lugares turísticos de
interesse, tornando a navegação ao destino
ainda mais cómoda.

>>> Telefone
Telefone com comodidade e segurança durante a condução através
do dispositivo de mãos-livres.
Selecione comodamente os seus
contactos no MMI ou indique o
número de forma intuitiva através
do MMI touch.
Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 76.
Para saber quais os equipamentos de série ou opcionais para o modelo, consulte o índice a partir da página 82.
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>>> Multimédia
Visualize as capas dos seus álbuns de música em
todas as fontes media disponíveis, como cartões
de memória SD, Audi music interface, CD ou DVD.

Simplicidade

O MMI® – inteligente,
individual, intuitivo.
móvel de
nova interpretação do conceito
Ergonómico. Simples. Lógico. Uma
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Simplicidade
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Faróis em LED

Luzes
A moderna tecnologia de LED, que ilumina a estrada de forma otimizada,
baseia-se no princípio de que, de dia, a visibilidade é maior. A temperatura
de cor semelhante à luz do dia dos faróis do Audi Q3 com tecnologia de LED
evita o cansaço da vista. Os dados de navegação são utilizados para ajustar
os ângulos de distribuição da luz em função da situação. Prospetivo. Graças
ao funcionamento em rede com o MMI de navegação plus. Para que nada
lhe escape e para que o seu Audi atraia todos os olhares por onde passe.

Faróis em LED

Olhar
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Equipamento

Tão individual como o seu condutor.
As opções de equipamento.
Espírito desportivo, conforto, design, funcionalidade – independentemente das suas exigências, o seu
Audi oferece-lhe um vasto leque de opções de personalização. Os vários níveis de equipamento disponíveis
para o seu Audi primam pela sua versatilidade e elevada qualidade e satisfazem todas as suas exigências.
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Exclusividade em cada detalhe.
Fique a conhecer todas as opções.
O Audi Q3 é um automóvel extraordinário, que se evidencia pela qualidade e polivalência dos seus
equipamentos. As inúmeras inovações, os sistemas de conforto e de assistência conferem um caráter
especial a cada viagem. Deixe-se inspirar pela seleção que aqui lhe apresentamos.

1 Tampa da bagageira com abertura e fecho elétrico
Operação cómoda de abertura e fecho da tampa da bagageira mediante pressão mais prolongada na advanced
key; com fecho assistido e ângulo de abertura da bagageira
programável.
2 Faróis em LED
Proporcionam uma iluminação precisa da estrada, semelhante à luz do dia; com luzes de médios e máximos, luz
de circulação diurna, luz de autoestrada, indicadores de
mudança de direção, luz estática de curva e luz de mau
tempo em LED; inclui sensor de luz/chuva. A forma incisiva dos faróis garante uma maior economia de energia
e longevidade, bem como uma perceção mais precoce do
seu Audi, de noite e de dia.
3 Pacote Negro Audi exclusive¹
Aplicações em preto na grelha do radiador Audi
Singleframe, no para-choques dianteiro e nos contornos
dos vidros laterais. A apresentação varia em função do
equipamento selecionado.
4 Volante desportivo multifunções de 3 braços,
em couro, com fundo plano
Permite comandar as funções do Infotainment;
opcionalmente, disponível com patilhas para seleção
das relações da caixa S tronic no modo manual.

1

5 Farolins traseiros em LED com indicadores
de mudança de direção dinâmicos
Farolins traseiros e de travagem, indicadores de mudança
de direção e luz de matrícula com tecnologia de LED de
baixo consumo. Os indicadores de mudança de direção
dinâmicos possibilitam uma perceção mais precoce das
mudanças de direção pelos outros condutores.

O equipamento disponível de série e o equipamento opcional podem ser consultados no índice a partir da página 82. Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 76.

Destaques

2

3

4

5

¹ Uma proposta da quattro GmbH.
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4

O equipamento disponível de série e o equipamento opcional podem ser consultados no índice a partir da página 82. Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 76.

Destaques

1 Sistema de som BOSE Surround
Reproduz música de grande amplitude, apresentando
uma excelente qualidade acústica; sistema de som
surround com 14 altifalantes, incluindo altifalante
central e subwoofer; os altifalantes dianteiros produzem
um efeito de envolvência projetado pela iluminação
indireta em LED.
2 MMI de navegação plus
Com funções multimédia e comando intuitivo; sistema
de navegação¹ com ecrã a cores de 7 polegadas para
representação de mapas de alta definição; indicação dos
lugares turísticos de interesse e das localidades em 3D;
botão rotativo/de pressão com “joystick” integrado para
percorrer o mapa; seleção do destino por comando por
voz (por palavras completas).
3 Audi side assist²
Informa o condutor nas situações críticas de mudança
de faixa através do indicador LED na caixa dos retrovisores exteriores; operacional a partir de 30 km/h.
4 Audi active lane assist²
A partir de 65 km/h, este sistema apoia o condutor no
caso de uma saída involuntária da faixa de rodagem
através de uma suave intervenção na direção; o sistema
atua sempre que o condutor transpõe as marcas de delimitação da faixa de rodagem, sem acionar o indicador
de mudança de direção.

5

5 Audi connect com telefone fixo integrado³
Utilização cómoda do telefone e dos serviços do Audi
connect através do telefone fixo; ligação do veículo à
Internet por meio de um módulo integrado. Permite
a importação dos dados da lista telefónica do veículo,
bem como a gestão das listas de chamadas.

¹ Os dados de navegação para os vários países estão disponíveis na memória integrada. Para mais informações, consulte o seu Concessionário Audi. ² Não se esqueça que os equipamentos operam apenas dentro dos limites dos sistemas,
pelo que a responsabilidade e a atenção necessária à condução competem exclusivamente ao condutor. ³ Para mais informações de ordem legal e de utilização, consulte a página 85.
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O caráter tem várias formas.
Escolhemos duas para si.
O que torna o seu Audi tão especial? Um equipamento que se ajusta na perfeição às suas
necessidades. Tem à sua disposição uma vasta gama de opções que conferem ao seu
Audi o caráter que deseja. Mais espírito desportivo? Mais elegância? Deixe-se inspirar.

Audi Q3
de cor Vermelho Misano Metalizado
Jantes de liga leve com design de 5 raios paralelos
Bancos dianteiros desportivos em tecido Sprint/couro
Preto
Inserções decorativas em Alumínio Escovado Mate
Volante desportivo multifunções S line, em couro,
com design de 3 braços

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 76.

Guia de estilos

Audi Q3
de cor Cinzento Monção Metalizado
Jantes de liga leve Audi Sport
com design Todo-o-Terreno de 5 raios duplos¹, ²
Pacote de design exterior Audi exclusive²
Bancos dianteiros desportivos em couro Castanho Madras,
com costuras de contraste em Cinzento Granito¹, ²
Inserções decorativas em malha de Alumínio 3D Prata¹

¹ Componente do pacote de design Audi exclusive.

² Uma proposta da quattro GmbH.
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A eficiência máxima é uma referência na Audi.
Os modelos Audi Q3 ultra contam com as versões
TDI e TFSI mais eficientes do seu segmento.
A tecnologia Audi ultra é sinónimo de tecnologias e soluções que permitem uma redução ainda maior do consumo e das emissões,
sem prejudicar a dinâmica e o prazer da condução. O objetivo é obter, a longo prazo, uma mobilidade sustentável sem quaisquer
emissões, pelo que a Audi continua empenhada em desenvolver tecnologias de propulsão cada vez mais eficientes. Os motores
Diesel e a gasolina da Audi evidenciam-se pela sua elevada eficiência. A designação “ultra” na traseira do modelo revela que aqui a
eficiência máxima tem uma posição de vanguarda. O modelo Audi Q3 ultra 2.0 TDI regista emissões de CO₂ de 109 g/km, enquanto
a versão 1.4 TFSI apresenta valores desde 127 g/km em ciclo combinado. Estes valores de referência não implicam quaisquer limitações no que concerne à habitual dinâmica de condução da marca dos quatro anéis. Experimente os novos modelos Audi Q3 ultra e
descubra uma nova dimensão de eficiência.

Audi ultra

O motor de 1.4 litros TFSI ultra de 136 CV (110 kW),
com tecnologia Audi cylinder on demand, apresenta
emissões de CO₂ em ciclo combinado:
a partir de 127 g/km.
O motor de 2.0 litros TDI ultra de 136 CV (110 kW)
apresenta emissões de CO₂ em ciclo combinado de:
109 g/km.
O equipamento disponível de série e o equipamento opcional podem ser consultados no índice a partir da página 82.
Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados na página 76.
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O motor certo para cada personalidade.
Independentemente do motor que vier a escolher, todos os motores se evidenciam pela sua elevada compressão,
combustão eficiente e excelente grau de rendimento. Em suma, uma maior potência combinada com consumos mais
moderados e emissões mais reduzidas.

Motores

1.4 TFSI

2.0 TDI

TFSI

TDI

Os motores TFSI da Audi caracterizam-se pela sua eficiência exemplar,
excelentes prestações e comportamento dinâmico elogiável. Destacamos, por exemplo, o motor 1.4 TFSI ultra (150 CV), equipado com tecnologia Audi cylinder on demand, disponível para o Audi Q3. Cumpre
uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em apenas 9,2 segundos e atinge
a velocidade máxima de 204 km/h.

Os motores TDI da Audi caracterizam-se pelo seu elevado binário e
extraordinária potência desenvolvida em todos os regimes de rotação.
Evidenciam-se também pelos reduzidos níveis de emissões de CO₂ e
pelos consumos moderados, como o motor 2.0 TDI que disponibiliza
uma impressionante potência de 150 CV, atinge a velocidade máxima
de 204 km/h e cumpre os 0–100 km/h em apenas 9,6 segundos.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Q3 1.4 TFSI (125 CV)
Q3 1.4 TFSI ultra (150 CV) com tecnologia Audi cylinder on demand
Q3 1.4 TFSI (150 CV) com tecnologia Audi cylinder on demand
Q3 1.4 TFSI (150 CV)
Q3 2.0 TFSI quattro (180 CV)
Q3 2.0 TFSI quattro (220 CV)

Q3 2.0 TDI (120 CV)
Q3 2.0 TDI ultra (150 CV)
Q3 2.0 TDI (150 CV)²
Q3 2.0 TDI quattro (184 CV)

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 76. ² Também disponível com tração integral permanente quattro.
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Do estilo desportivo ao luxo.
A escolha é sua.
Tem a possibilidade de configurar o seu Audi Q3 inteiramente a seu gosto, graças ao vasto leque de equipamentos
disponíveis. Reforce a imagem glamorosa ou o design dinâmico do modelo. Em diversas variantes. Você é que
decide. Mas independentemente da sua escolha, qualquer das opções de equipamento transformará cada viagem
numa experiência inesquecível.

Q3

A Audi propõe inúmeras opções de individualização para o Audi Q3. Os atraentes equipamentos
conferirão ao seu automóvel uma personalidade
própria. Concebidos para o exterior e interior
do veículo, estes equipamentos apresentam a
reconhecida qualidade da marca Audi.

Equipamento de série específico do modelo
Características do equipamento exterior:
Jantes de liga leve com design de 7 raios
Dimensões 6,5 J x 16 com pneus 215/65 R 16¹
Barras de tejadilho, frisos decorativos e protetor do
rebordo de carga em Preto
Características do equipamento interior:
Inserções decorativas em Platina Micrometalizada nos
revestimentos das portas e no painel de bordo
Frisos nas embaladeiras das portas em material plástico
Bancos com estofos em tecido Initial
Características ao nível das funcionalidades:
Bancos dianteiros normais
Volante de 4 braços, em couro

O equipamento disponível de série e o equipamento opcional
podem ser consultados no índice a partir da página 82.

Níveis e pacotes de equipamento
Q3 Q3 sport

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 76. ¹ As características técnicas dos pneus podem ser consultadas na página 80.

Q3 design

S line
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Acentuar o caráter desportivo –
o equipamento desportivo para o Audi Q3.

Q3 sport

Mostre o seu lado desportivo – em toda a sua
plenitude. Opte por detalhes estilísticos que
sublinham o temperamento do Audi Q3 de modo
impressionante. Componentes exteriores que,
logo à primeira vista, permitem deduzir uma performance de referência. Acessórios para o interior
que conferem ao habitáculo uma envolvência
genuinamente desportiva.
Equipamento de série específico do modelo
Características do equipamento exterior:
Jantes de liga leve com design de 5 raios em Y,
dimensões 7 J x 17 com pneus 235/55 R 17¹
Pintura integral
Pacote de alto brilho
Barras de tejadilho em alumínio anodizado
Características do equipamento interior:
Inserções decorativas em Platina Micrometalizada
nos revestimentos das portas e no painel de bordo
Bancos com estofos em tecido Energie
Aplicações de alumínio no interior
Características ao nível das funcionalidades:
Bancos dianteiros desportivos
Bancos dianteiros com apoio lombar de 4 níveis
Volante desportivo de 3 braços, em couro, com design
específico dos modelos Q
Computador de bordo
Audi drive select

O equipamento disponível de série e o equipamento opcional podem ser consultados no índice a partir da página 82.

Níveis e pacotes de equipamento
Q3

Q3 sport

Q3 design

S line

A imagem representa o volante desportivo multifunções de 3 braços, em couro, com design específico dos modelos Q, com patilhas. Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 76.
¹ As características técnicas dos pneus podem ser consultadas na página 80.
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Tão inconfundível como o seu gosto pessoal –
as opções de design para o Audi Q3.

Q3 design

Um Audi é o resultado de uma interação perfeita
entre vários pormenores estéticos de qualidade
superior e de conceção irrepreensível. Mas um
Audi também reserva espaço para ideias próprias.
A linha Q3 design permite-lhe configurar o seu
Audi Q3 com vários elementos estilísticos marcantes que refletem sua personalidade individual.

Equipamento de série específico do modelo
Características do equipamento exterior:
Jantes de liga leve com design de 5 raios em V,
dimensões 7 J x 17 com pneus 235/55 R 17¹
Pintura de contraste
Pacote de alto brilho
Barras de tejadilho em alumínio anodizado
Proteção do rebordo da bagageira em aço inoxidável
Características do equipamento interior:
Inserções decorativas em Alumínio Tangente Prata ou
Bronze nos revestimentos das portas e no painel de bordo
Soleiras das portas com inserções em alumínio
Bancos com estofos em tecido Inspiration
Aplicações de alumínio no interior
Características ao nível das funcionalidades:
Bancos dianteiros normais
Bancos dianteiros com apoio lombar de 4 níveis
Volante de 4 braços, em couro
Computador de bordo
Audi drive select

O equipamento disponível de série e o equipamento opcional podem ser consultados no índice a partir da página 82.

Níveis e pacotes de equipamento
Q3

A imagem representa o volante desportivo multifunções de 4 braços, em couro, com patilhas.
¹ As características técnicas dos pneus podem ser consultadas na página 80.

Q3 sport

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 76.

Q3 design S line
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Permanecer fiel ao caráter desportivo:
com os pacotes S line.

Os pacotes S line sublinham o caráter desportivo
do seu Audi Q3. Reforçam o dinamismo das suas
linhas, conferem uma identidade acentuadamente
desportiva ao seu interior e melhoram o seu
comportamento dinâmico e aerodinâmico, tornando o seu Audi num atleta de alta competição.

Pacote exterior S line

Para-choques dianteiro e traseiro e difusores
Em design acentuadamente desportivo
Para-choques, frisos de proteção inferiores das portas
e revestimentos das cavas das rodas
Pintados na cor da carroçaria
Entalhe no para-choques traseiro
Em estrutura alveolar
Grelha do radiador
Em Preto brilhante
Inserções em alumínio nas embaladeiras
Com logótipo S line
Proteção do rebordo da bagageira em aço inoxidável
Logótipo S line
Nos guarda-lamas dianteiros
O equipamento disponível de série e o equipamento opcional podem ser consultados no índice a partir da página 82. Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 76.

Níveis e pacotes de equipamento
Q3

Q3 sport

Q3 design

S line

Pacote desportivo S line
No pacote desportivo S line estão disponíveis
os seguintes equipamentos:
Jantes de liga leve com design de 5 raios paralelos
Dimensões 7 J x 18 com pneus 235/50 R 18¹
Suspensão desportiva S line
Com molas e amortecedores mais dinâmicos e chassis
rebaixado em 20 mm
Inserções em alumínio nas embaladeiras
Com logótipo S line

Como opção:
Estão disponíveis outros modelos de jantes de
18 polegadas (ou de tamanho maior).
Na imagem: jantes de liga leve Audi Sport com design
de 5 raios em V, de acabamento em titânio mate, com
superfície de alto brilho², ³
Dimensões 8,5 J x 20 com pneus 255/35 R 20¹
Bancos S line com estofos em Alcantara perfurado/
couro ou couro macio
Em Preto; com estofos em couro macio, adicionalmente
em Cinzento Rotor; com logótipo S line nos encostos
dos bancos dianteiros

Proteção do rebordo da bagageira em aço inoxidável
Logótipo S line
Nos guarda-lamas dianteiros
Habitáculo, painel de bordo e forro do tejadilho
De cor Preto; com costuras de contraste nos estofos dos
bancos, volante e fole da alavanca da caixa de velocidades
(quando combinado com tecido Sprint/Couro ou Alcantara
Perfurado/Couro)
Bancos dianteiros desportivos
Com apoio lombar elétrico de 4 níveis de regulação
Bancos S line com estofos em tecido Sprint/couro
Com logótipo S line nos encostos dos bancos dianteiros
Volante desportivo S line de 3 braços, em couro
Preto, com logótipo S line (aro do volante em couro
perfurado)

Volante desportivo multifunções S line, em couro,
com design de 3 braços
Aro do volante em couro preto perfurado, com logótipo
S line e fundo plano; como opção, com patilhas de
comando para a caixa automática
Volante desportivo multifunções S line, em couro,
com design de 3 braços, com fundo plano
Com ou sem patilhas de comando para a caixa de
velocidades automática
Inserções decorativas
Em Preto Piano³
Cores exteriores disponíveis em todas as cores
opcionais e de série e, adicionalmente, na cor
especial de Cinzento Daytona Metalizado

Punho da alavanca da caixa de velocidades
Em couro perfurado
Inserções decorativas S line
Em Alumínio Escovado Mate

¹ As características técnicas dos pneus podem ser consultadas na página 80.
² Tenha em atenção a especificidade das jantes na página 79. ³ Uma proposta da quattro GmbH.
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Independentemente do destino da sua viagem –
mantenha-se fiel ao seu estilo.

Pacote de design exterior Audi exclusive¹

Segue sempre o seu próprio caminho? Eis uma
atitude que pode deixar transparecer a bordo do
seu Audi Q3 através do Pacote de design exterior
Audi exclusive. Na cidade, em autoestrada ou
numa tranquila estrada de campo, os detalhes
criteriosamente selecionados sublinham o caráter todo-o-terreno do seu Audi Q3, acentuando
as suas linhas incisivas. Uma presença poderosa
e simultaneamente elegante.

O pacote de design exterior Audi exclusive¹
inclui os seguintes equipamentos:
Para-choques dianteiro e traseiro
Em design marcante; zona de contraste pintada em
Cinzento Pedra Mate
Proteção do chassis
Com para-choques dianteiro e traseiro de acabamento
em Prata Barceloneta Mate
Frisos de proteção inferiores das portas, com design
específico dos modelos Q, e revestimentos nas cavas
das rodas
Em Cinzento Pedra Mate
Proteção do rebordo da bagageira em aço inoxidável
Soleiras das portas
Com inserções em alumínio e logótipo Audi exclusive

O equipamento disponível de série e o equipamento opcional podem ser consultados no índice a partir da página 82. Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 76.

Audi exclusive
Pacote de design Audi exclusive

Pacote de design Audi exclusive¹
Jantes de liga leve com design de 5 raios em turbina
Parcialmente polidas², dimensões 7 J x 18 com pneus
235/50 R 18³
Soleiras das portas com inserções em alumínio e
logótipo Audi exclusive
Inserções nos revestimentos das portas e forro do
tejadilho em Preto
Bancos dianteiros desportivos em tecido/couro
Flancos laterais dos bancos, apoio de braços central
dianteiro (se encomendado) e encostos de cabeça
Em couro acetinado Castanho Madras, com costuras
de contraste em Cinzento Granito
Faixa central dos bancos em tecido Norit, com faixa
desportiva em tecido Rallye liso
Volante multifunções de 4 braços, em couro
Inclui fole e punho da alavanca da caixa de velocidades em
Preto, com costuras de contraste em Castanho Madras
Tapetes em Preto, com contorno Nubuk em Castanho Madras
Inserções decorativas em malha de Alumínio 3D Prata
Chassis com suspensão confortável
Como opção:
Bancos dianteiros desportivos e apoio de braços central
dianteiro (se encomendado) em couro Castanho Madras,
com costuras de contraste em Cinzento Granito
Ou:
Bancos dianteiros desportivos e apoio de braços central
dianteiro (se encomendado) em couro Preto, com costuras
de contraste em Castanho Madras
Volante desportivo multifunções com design específico
dos modelos Q, com patilhas, em Preto, com costuras
de contraste em Castanho Madras
Inserções decorativas em Preto Piano ou em madeira
de Raiz de Nogueira Castanho Balsâmico
¹ Uma proposta da quattro GmbH.

² Tenha em atenção a especificidade das jantes na página 79.

³ As características técnicas dos pneus podem ser consultadas na página 80.
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Nem uma, nem duas, nem três.
Mas quatro camadas de tinta.
Opte pela cor exterior que melhor combina consigo. Qualquer que seja a cor que escolher, pode
ter a certeza que o processo de pintura da marca Audi obedece aos mais elevados requisitos
de qualidade. Todos os modelos Audi possuem quatro camadas de tinta, apesar de a sua pintura
apresentar uma espessura inferior à de um cabelo humano. Este avançado processo confere
ao seu Audi uma aparência brilhante e reluzente e protege-o simultaneamente das influências
atmosféricas e do desgaste natural, ao longo de toda a sua vida útil.

1

2

3

4

O equipamento disponível de série e o equipamento opcional podem ser consultados no índice a partir da página 82. Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 76.

Exterior
Cores exteriores

Jantes

1 Azul Hainan Metalizado
2 Vermelho Misano Metalizado
3 Branco Glaciar Metalizado
4 Prata Florett Metalizado
5 Cinzento Daytona Metalizado
6 Preto Mythos Metalizado
7 Cor especial Audi exclusive em Amarelo Tucano
Fique a conhecer as outras cores disponíveis.
Uma proposta da quattro GmbH.

5

6

7

Para ficar a conhecer mais cores exteriores, consulte
www.audi.com

66

Dar forma à qualidade. E cumpri-la de forma brilhante.
As jantes Audi.
Para que tenha uma sensação de segurança em viagem, as jantes Audi são sujeitas a testes específicos. São os mais rigorosos testes de
resistência que comprovam a sua elevada estabilidade. O teste acelerado de cobre com spray de cloreto de sódio e ácido acético, designado
de CASS, garante a proteção máxima contra corrosão. Só deste modo é possível garantir que cada jante cumpra o elevado padrão de
qualidade da marca Audi, mesmo depois de muitos quilómetros percorridos, independentemente do modelo que vier a escolher.

2
4

5

1

3

O equipamento disponível de série e o equipamento opcional podem ser consultados no índice a partir da página 82. As características técnicas dos pneus podem ser consultadas na página 80.

Exterior
Cores exteriores

1 Jantes de liga leve Audi Sport de 20˝ com design
de 5 raios em V, de acabamento em titânio mate, com
superfície de alto brilho¹, ²

8

6

Jantes

2 Jantes de liga leve de 17˝ com design de 5 raios
em Y
3 Jantes de liga leve Audi Sport de 20˝ com design
de 5 raios em rotor, de acabamento em titânio mate,
com superfície de alto brilho¹, ²
4 Jantes de liga leve de 17˝ com design de 10 raios
5 Jantes de liga leve Audi Sport de 19˝ com design de
5 raios em turbina, de acabamento em magnésio com
superfície de alto brilho ¹, ², ³
6 Jantes de liga leve de 18˝ com design de 5 raios
paralelos

9

7 Jantes de liga leve Audi Sport de 19˝ com design de
10 raios, de acabamento em titânio mate, com superfície de alto brilho¹, ²
8 Jantes de liga leve de 18˝ com design de 5 raios
dinâmicos

7

9 Jantes de liga leve Audi Sport de 19˝ com design
de 10 raios em Y¹

Para conhecer mais jantes, consulte www.audi.com
¹ Uma proposta da quattro GmbH.

² Tenha em atenção a especificidade das jantes na página 79.

³ Apenas disponível nos modelos com tração integral permanente quattro.
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Tudo assenta num alto nível de qualidade.
No seu Audi, os passageiros são recebidos a bordo com honras. Os bancos dianteiros e traseiros oferecem um conforto
e uma comodidade de luxo, graças aos materiais de qualidade inexcedível e aos acabamentos de primeira qualidade.
Quer opte por bancos normais em tecido ou couro ou por bancos desportivos, que oferecem um excelente apoio lateral
na condução mais desportiva, o conforto será sempre uma primazia a bordo do seu Audi.

Bancos dianteiros desportivos em tecido/couro
Em couro Castanho Madras, com costuras de contraste em Cinzento Granito
A imagem apresenta o pacote de design Audi exclusive.

Tecido Inspiration Cinzento Rocha

Tecido Sprint/Couro Preto
com costuras de contraste

O equipamento disponível de série e o equipamento opcional podem ser consultados no índice a partir da página 82.

Alcantara/Couro Preto

Couro Preto
com costuras de contraste

Interior
Bancos

Inserções decorativas

Bancos dianteiros desportivos em couro
Cinzento Rotor, com logótipo S line nos encostos dos bancos dianteiros
A imagem apresenta o pacote desportivo S line.

Couro Bege Pistachio

Couro Castanho Castanha

Couro Castanho Madras
com costuras de contraste em Cinzento Granito

Couro Cinzento Rotor
com costuras de contraste

Para conhecer todos os estofos disponíveis, consulte www.audi.com
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Um fascínio interminável.
Até ao mais ínfimo detalhe.
A exclusividade de um ambiente é uma mera questão de estilo. De estilo pessoal, que pode ser refinado até ao mais ínfimo detalhe. Sublinhe o charme
e a elegância do seu Audi através das exclusivas inserções decorativas Audi. Deixe-se entusiasmar pela superfície lisa da madeira que cria um ambiente
acolhedor. Aprecie o fascínio da madeira porosa e sinta literalmente a exclusividade patente em cada detalhe. Ou opte por uma combinação requintada
de madeiras nobres com inserções decorativas em alumínio. É o seu gosto pessoal que define o caráter do seu veículo.

Alumínio Tangente Bronze

Inserções decorativas em malha de Alumínio 3D Prata

O equipamento disponível de série e o equipamento opcional podem ser consultados no índice a partir da página 82.

Alumínio Escovado Mate

Interior
Bancos

Inserções decorativas

Inserções decorativas Alumínio Tangente Prata

Madeira de Raiz de Nogueira Castanho Balsâmico

¹ Uma proposta da quattro GmbH.

Preto Piano¹

Para conhecer todas as inserções decorativas disponíveis, consulte www.audi.pt

Q3

Acessórios Originais Audi

Para mais informações, consulte o Catálogo de Acessórios
Audi Q3 em www.audi.pt ou solicite informações junto
do seu concessionário Audi.

Jantes de inverno de liga leve
com design de 5 raios em Y
Roda completa de inverno, que permite a montagem de
correntes de neve; disponível no tamanho 6,5 J x 17 com
pneus 215/60 R 17¹. O seu design dinâmico sublinha a
presença poderosa do Audi Q3.

Acessórios Originais Audi.
Tão individuais como o seu estilo de vida.
Um dinamismo sem precedentes. Um entusiasmo sem limites. Simplesmente inesgotável. O Audi Q3 está preparado para
satisfazer todas as suas exigências de A a Z, graças aos Acessórios Originais Audi. Estes produtos não só honram diariamente
as promessas de qualidade da marca Audi, como asseguram também uma compatibilidade, estética e funcionalidade ao mais
alto nível, permitindo adaptar os modelos às suas necessidades pessoais. O fabrico dos Acessórios Originais Audi obedece
aos mesmos critérios rigorosos que a produção de um automóvel da marca Audi. A criatividade e os elevados padrões de
qualidade aplicados no seu desenvolvimento e produção, bem como os numerosos testes e controlos realizados, garantem
uma qualidade inexcedível. Descubra as propostas dos Acessórios Originais Audi, feitas à medida do seu Audi e do seu estilo
de vida. Nas páginas seguintes, encontrará uma pequena seleção da versátil gama de Acessórios Originais Audi. Para mais
informações sobre a gama completa, consulte o seu concessionário Audi.
Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 76.

Acessórios Originais Audi

Recetáculo para a bagageira
Feito à medida do seu Audi, oferece uma proteção adicional contra a entrada de sujidade; resistente e lavável.
O rebordo a toda a volta impede que sejam vertidos líquidos no piso da bagageira.

Tapetes de borracha
Talhados à medida do Audi Q3, protegem eficazmente a entrada de sujidade. São fixos ao piso
através dos pontos de fixação previstos para o efeito; com logótipo Audi Q3.

Cadeira de criança Audi youngster plus
Proporciona um elevado nível de conforto graças ao seu sistema de cinto inteligente. O encosto
pode ser regulado facilmente em altura e largura através das marcas de ajuste. Para crianças
entre os 15 e os 36 kg (4-12 anos). Também disponível: cadeira Audi para crianças dos 9 aos
18 kg (1-4 anos, aprox.) e cadeira Audi para bebés até aos 13 kg (cerca de 1 ano). Disponíveis
em Vermelho Misano/Preto e Cinzento Titânio/Preto.

¹ As características técnicas dos pneus podem ser consultadas na página 80.

Box para esquis e bagagem
Com novo design Audi e aerodinâmica otimizada, graças à conceção da sua superfície. Disponível em Cinzento
Platina, com friso lateral em preto brilhante, ou em Preto alto brilho; superfície lisa, com os quatro anéis cromados
da marca Audi. Muito prática, pode ser aberta de ambos os lados; com fecho antirroubo e pega interior. Com sistema
de fixação rápido e manípulo de limitação de binário. A sua posição avançada facilita o acesso à bagageira. Disponível
em 3 tamanhos: 300 l, 360 l e 405 l. As práticas bolsas permitem o aproveitamento ideal da box de tejadilho da
Audi. Disponível em 3 tamanhos: S (43 l), M (76 l) e L (82 l); utilizável apenas com o suporte base.

74

O fascínio Audi Q3.
Mais – online.
Descubra o mundo do Audi Q3. Mais informações,
mais individualidade e mais exclusividade.
Agora, em www.audi.com

Digitalize o código QR
com o seu Smartphone
ou Tablet e descubra o
mundo do Audi Q3.

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 76.
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Modelo

Tipo de motor

Audi Q3 1.4 TFSI ultra

Audi Q3 2.0 TDI ultra

(150 CV)

(150 CV)¹ ND em Portugal

Motor a gasolina de 4 cilindros

Motor Diesel de 4 cilindros em linha

em linha com injeção direta,

com injeção direta common-rail

turbocompressor e tecnologia

e turbocompressor

Audi cylinder on demand
Cilindrada em cm³ (válvulas por cilindro)

1.395 (4)

1.968 (4)

Potência² máx. em CV (kW) às rpm

150 (110)/5.000–6.000

150 (110)/3.500

Binário máx. em Nm às rpm

250/1.500–3.500

340/1.750–3.000

Tipo de tração

Tração dianteira

Tração dianteira

Transmissão

Caixa manual de 6 velocidades

Caixa manual de 6 velocidades

Transmissão

Audi Q3 2.0 TDI ultra (150 CV 109 g CO₂/km)
As medidas técnicas específicas efetuadas neste modelo contribuem para
uma redução significativa do consumo de combustível e das emissões de
CO₂, em comparação com os outros modelos Audi Q3.

O modelo Audi Q3 2.0 TDI ultra (150 CV 109 g CO₂/km)
está disponível, de série, com os seguintes equipamentos:
▪ Caixa manual de 6 velocidades
▪ Pneus com resistência ao rolamento otimizada, que reduzem o consumo
de combustível
▪ Jantes de liga leve de 7 raios, dimensões 6,5 J x 16 com pneus 215/65 R 16³
▪ Suspensão desportiva S line, que reduz o coeficiente de resistência
aerodinâmica (Cx), melhorando a aerodinâmica do veículo
Os seguintes equipamentos não estão disponíveis para o Audi Q3 2.0 TDI
ultra (110 kW 109 g CO₂/km):

Peso/Volume
Tara⁴ em kg

1.460

1.560

Peso total admissível em kg

1.985

2.085

Peso tejadilho/carga vertical em kg

75/80

75/80

sem travão

730

750

inclinação de 12 %

1.800

1.800

inclinação de 8 %

1.800

1.800

Capacidade do depósito aprox. em l

64

64/Depósito AdBlue®⁶: 12

Peso admiss. de reboque⁵ em kg

Prestações/consumo⁷
Velocidade máxima em km/h

204

204⁸

Aceleração 0–100 km/h em s

9,2

9,6

Tipo de combustível

Super sem chumbo 95 ROZ⁹

Diesel¹⁰

urbano

6,6–6,8

4,8

extraurbano

4,9–5,2

3,9

combinado

5,5–5,8

4,2

,

Consumo de combustível¹¹ ¹² em l/100 km

Emissões¹¹, ¹² de CO₂ em g/km
combinado

127–134

109

Norma de emissões

EU6

EU6

[ ] Dados para S tronic. As explicações de ¹ a ¹³ encontram-se na página 79.

▪ Q3 sport
▪ Q3 design

Índice
Dados técnicos
Modelo

Tipo de motor

Dimensões

Equipamento de série/opcional

Audi Q3 1.4 TFSI

Audi Q3 1.4 TFSI

Audi Q3 1.4 TFSI

Audi Q3 2.0 TFSI quattro

Audi Q3 2.0 TFSI quattro

(125 CV)¹³ ND em Portugal

(150 CV)

(150 CV) ND em Portugal

(180 CV) ND em Portugal

(220 CV) ND em Portugal

Motor a gasolina de 4 cilindros

Motor a gasolina de 4 cilindros

Motor a gasolina de 4 cilindros

Motor a gasolina de 4 cilindros

Motor a gasolina de 4 cilindros

em linha com injeção direta e

em linha com injeção direta,

em linha com injeção direta e

em linha com injeção direta e

em linha com injeção direta e

turbocompressor

turbocompressor e tecnologia

turbocompressor

turbocompressor

turbocompressor

1.395 (4)

1.984 (4)

1.984 (4)

Audi cylinder on demand
Cilindrada em cm³ (válvulas por cilindro)

1.395 (4)

1.395 (4)

Potência² máx. em CV (kW) às rpm

125 (92)/5.000

150 (110)/5.000–6.000

150 (110)/5.000–6.000

180 (132)/4.000–6.200

220 (162)/4.500–6.200

Binário máx. em Nm às rpm

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

Tipo de tração

Tração dianteira

Tração dianteira

Tração dianteira

Tração integral permanente quattro

Tração integral permanente quattro

Transmissão

Caixa manual de 6 velocidades

[S tronic de 6 velocidades]

Caixa manual de 6 velocidades

[S tronic de 7 velocidades]

[S tronic de 7 velocidades]

Transmissão

[S tronic de 6 velocidades]
Peso/Volume
Tara⁴ em kg

1.460

[1.480]

1.460

[1.480]

[1.615]

[1.640]

Peso total admissível em kg

1.985

[2.005]

1.985

[2.005]

[2.140]

[2.165]

Peso tejadilho/carga vertical em kg

75/80

[75/80]

75/80

[75/80]

[75/80]

[75/80]

sem travão

730

[740]

730

[740]

[750]

[750]

inclinação de 12 %

1.800

[1.800]

1.800

[1.800]

[2.000]

[2.000]

inclinação de 8 %

1.800

[1.800]

1.800

[1.800]

[2.000]

[2.000]

Capacidade do depósito aprox. em l

64

[64]

64

[64]

[64]

[64]

Velocidade máxima em km/h

194

[204]

204

[204]

[217]

[233]⁸

Aceleração 0–100 km/h em s

10,8

[8,9]

9,2

[8,9]

[7,6]

[6,4]

Tipo de combustível

Super sem chumbo 95 ROZ⁹

Super sem chumbo 95 ROZ⁹

Super sem chumbo 95 ROZ⁹

Super sem chumbo 95 ROZ⁹

Super sem chumbo 95 ROZ⁹

urbano

7,1–7,4

[7,0–7,4]

7,1–7,4

[7,2–7,7]

[7,8–8,4]

[7,9–8,6]

extraurbano

5,0–5,3

[5,1–5,5]

5,0–5,3

[5,1–5,7]

[5,7–6,3]

[5,8–6,5]

combinado

5,8–6,1

[5,8–6,2]

5,8–6,1

[5,9–6,4]

[6,5–7,0]

[6,6–7,2]

combinado

133–141

[135–143]

133–141

[136–147]

[149–161]

[152–168]

Norma de emissões

EU6

[EU6]

EU6

[EU6]

[EU6]

[EU6]

Peso admiss. de reboque⁵ em kg

Prestações/consumo⁷

,

Consumo de combustível¹¹ ¹² em l/100 km

Emissões¹¹, ¹² de CO₂ em g/km
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Modelo

Tipo de motor

Cilindrada em cm³ (válvulas por cilindro)

Audi Q3 2.0 TDI

Audi Q3 2.0 TDI

Audi Q3 2.0 TDI quattro

Audi Q3 2.0 TDI quattro

(120 CV)¹

(150 CV)¹

(150 CV)¹

(184 CV)¹

Motor Diesel de 4 cilindros em linha

Motor Diesel de 4 cilindros em linha

Motor Diesel de 4 cilindros em linha

Motor Diesel de 4 cilindros em linha

com injeção direta common-rail

com injeção direta common-rail

com injeção direta common-rail e

com injeção direta common-rail e

e turbocompressor

e turbocompressor

turbocompressor

turbocompressor

1.968 (4)

1.968 (4)

1.968 (4)

1.968 (4)

Potência² máx. em CV (kW) às rpm

120 (88)/3.500

150 (110)/3 500

150 (110)/3 500

184 (135)/3 500

Binário máx. em Nm às rpm

290/1.750–3.000

340/1.750–3.000

340/1.750–3.000

380/1.750–3.000

Tipo de tração

Tração dianteira

Tração dianteira

Tração integral permanente quattro

Tração integral permanente quattro

Transmissão

Caixa manual de 6 velocidades

Caixa manual de 6 velocidades

Caixa manual de 6 velocidades

Caixa manual de 6 velocidades

[S tronic de 7 velocidades]

[S tronic de 7 velocidades]

Transmissão

Peso/Volume
Tara⁴ em kg

1.560

1.560

1.645

[1.680]

1.680

[1.700]

Peso total admissível em kg

2.085

2.085

2.170

[2.205]

2.205

[2.225]

Peso tejadilho/carga vertical em kg

75/80

75/80

75/80

[75/80]

75/80

[75/80]

sem travão

750

750

750

[750]

750

[750]

inclinação de 12 %

1.800

1.800

1.800

[2.000]

2.000

[2.000]

inclinação de 8 %

1.800

1.800

1.800

[2.000]

2.000

[2.000]

Capacidade do depósito aprox. em l

64/Depósito AdBlue: 12

64/Depósito AdBlue: 12

64/Depósito AdBlue: 12

Peso admiss. de reboque⁵ em kg

64/Depósito AdBlue: 12

Prestações/consumo⁷
Velocidade máxima em km/h

190

204

204

[204]

219

[219]

Aceleração 0–100 km/h em s

10,9

9,6

9,3

[9,3]

7,9

[7,9]

Tipo de combustível

Diesel¹⁰

Diesel¹⁰

Diesel¹⁰

urbano

5,2–5,5

4,9–5,3

5,6–6,0

[5,9–6,3]

6,3–6,7

[6,2–6,6]

extraurbano

4,1–4,4

4,1–4,4

4,5–4,8

[4,4–4,8]

4,5–4,9

[4,4–4,9]

combinado

4,5–4,8

4,4–4,7

4,9–5,2

[5,0–5,3]

5,2–5,6

[5,0–5,5]

Diesel¹⁰

,

Consumo de combustível¹¹ ¹² em l/100 km

Emissões¹¹, ¹² de CO₂ em g/km
combinado

117–126

Norma de emissões

EU6

[ ] Dados para S tronic. As explicações de ¹ a ¹³ encontram-se na página 79.

116–124
EU6

127–138

[129–140]

135–146

[132–144]

EU6

[EU6]

EU6

[EU6]

Índice
Dados técnicos
Explicações
¹

O nível do depósito AdBlue é indicado no visor do painel de instrumentos.
Recomenda-se que o nível do depósito AdBlue seja reposto num concessionário Audi.

²

Os dados indicados foram estabelecidos de acordo com o método de medição prescrito (UN-R 85 na versão
atualmente em vigor).

³

As características técnicas dos pneus podem ser consultadas na página 80.

⁴

Tara do veículo com condutor (75 kg) e depósito de combustível cheio a 90 %, de acordo com o regulamento
(UE) N.º 1230/2012 na versão atualmente em vigor. Os equipamentos opcionais montados podem aumentar
a tara do veículo e o coeficiente de resistência aerodinâmica, com a correspondente redução da carga útil e da
velocidade máxima.

⁵

A performance do motor vai diminuindo à medida que se conduz em altitudes cada vez maiores. A partir de
1.000 m acima do nível do mar, e por cada 1.000 m adicionais, é necessário diminuir em 10 % o peso rebocado
(carga rebocada + peso total do veículo trator). Valor válido para o dispositivo de engate de reboque fornecido
de fábrica. Em caso de utilização comercial do veículo com dispositivo de engate de reboque, é necessário, em
determinadas condições, um aparelho de controlo.

⁶

Marca registada da Federação dos Produtores de Automóveis e. V. (VDA).

⁷

Indicação dos consumos de combustível e de emissões de CO₂ em função do conjunto de pneus/jantes utilizado.

⁸

Limitada eletronicamente.

⁹

É recomendada a utilização de gasolina Super sem chumbo de 95 ROZ, de acordo com a norma DIN EN 228.
Quando indisponível: gasolina normal sem chumbo de 91 ROZ, de acordo com a norma DIN EN 228, com ligeira
redução das prestações. A gasolina sem chumbo de 95 ROZ com uma mistura máxima de 10 % de etanol (E10)
também pode ser utilizada. Os valores de consumo dizem respeito à utilização de gasolina de 95 ROZ, de acordo
com o regulamento 692/2008/CE.

¹⁰ É recomendada a utilização de gasóleo sem enxofre de acordo com a norma DIN EN 590. Quando indisponível:
Diesel segundo a norma EN 590.
¹¹ Os dados indicados foram estabelecidos de acordo com o método de medição prescrito. Os dados não se referem
individualmente a um veículo e não fazem parte da oferta, destinando-se apenas a servir de termo de comparação
entre os diversos modelos.
¹² O consumo de combustível e as emissões de CO₂ de um veículo dependem não só de uma eficiente utilização
do combustível pelo veículo, como são também influenciados pelo estilo de condução e por outros fatores
não técnicos. O CO₂ é o principal gás responsável pelo efeito de estufa e pelo aquecimento global do planeta.
¹³ Para mais informações sobre a data de início da comercialização, consulte o seu concessionário Audi.
Aviso importante
Especificidades das jantes: as jantes de liga leve com superfície brilhante, polida ou parcialmente polida não
devem ser utilizadas em estradas com neve ou gelo. A superfície destas jantes não fornece proteção adequada
à corrosão devido ao seu processo de fabrico, pelo que pode ficar irreversivelmente danificada pelo sal da estrada
ou por outros agentes semelhantes.

Dimensões Equipamento de série/opcional
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Classificação dos pneus
Na tabela seguinte, pode consultar a classe de eficiência energética, a classe de aderência em pavimento molhado
e a classe de ruído exterior de rolamento para os diferentes tamanhos de pneus do Audi Q3.

Dimensões
dos pneus

Pneus de verão

Pneus de inverno

Pneus All-Season

Classe de
eficiência
energética

Classe de
aderência em
pavimento molhado

215/65 R 16

F–B

C–A

235/55 R 17

E–C

235/50 R 18

E–C

255/40 R 19

Classe de ruído
exterior
de rolamento
71–67

–

B–A

71

–

B–A

72–71

E–C

B

73–71

255/35 R 20

E

B

73–70

–

215/65 R 16

E–C

E–B

73–69

–

215/60 R 17

E–C

E–B

72–68

–

235/55 R 17

E

C

67

Não é possível encomendar pneus com outras características. Para mais informações sobre a gama de pneus
disponível no seu mercado, consulte o seu Concessionário Audi.

Equipamento do Audi Q3 representado (p. 4–23):
Cor exterior: Azul Hainan Metalizado
Jantes: Jantes de liga leve com design de 5 raios dinâmicos
Bancos/estofos: Bancos dianteiros desportivos com estofos em Alcantara/
Couro Cinzento Rocha
Inserções decorativas: Alumínio Satélite

Índice
Dados técnicos Dimensões

781

1608*

969

101 *
9*

Audi Q3

Equipamento de série/opcional

905

2603
4388

880

675

1571
1831

1575
2019

Dados em milímetros.
Dados com o veículo sem carga.
Volume da bagageira¹: 460/1.365 l (o segundo valor refere-se ao banco traseiro rebatido e carga até ao tejadilho).
Ângulo de viragem de 11,8 m, aproximadamente.
* Sem antena de tejadilho, a altura do veículo diminui em cerca de 18 mm.
** Espaço máximo do banco ao tejadilho.
*** Largura ao nível dos cotovelos. **** Largura ao nível dos ombros.
¹ Os dados técnicos dizem respeito ao veículo de base, sem especificações nacionais e sem equipamento opcional.

880
1000

1362****

1426***

1067

1474***
1417****

1632

Níveis e pacotes de equipamento

Jantes de liga leve de 17˝ de 5 raios Trias

Jantes de inverno em liga leve de 16˝ de 7 raios⁸

Pacote exterior S line

Jantes de liga leve de 17˝ de 10 raios

Jantes de inverno em liga leve de 17˝ de 5 raios Trias⁸

Pacote desportivo S line

Jantes de liga leve de 17˝ de 5 raios em V

Pneus All-Season

Pacote de design exterior Audi exclusive¹

Jantes de liga leve de 17˝ de 5 raios em Y

Porcas de segurança com proteção antirroubo

Pacote de design Audi exclusive¹

Jantes de liga leve Audi Sport de 18˝
com design Todo-o-Terreno de 5 raios¹

Kit de reparação de pneus

Pinturas lisas

Pneu de reserva de dimensão reduzida

Jantes de liga leve Audi Sport de 18˝ de 5 raios duplos¹

Branco Cortina

Sistema de controlo da pressão dos pneus

Jantes de liga leve Audi Sport de 18˝ de 5 raios
em estrutura¹

Preto Lacado
Pinturas metalizadas

Ferramentas de bordo
Macaco de elevação

Jantes de liga leve de 18˝ de 5 raios dinâmicos

Branco Glaciar

Bancos

Jantes de liga leve de 18˝ de 5 raios em turbina,
parcialmente polidas⁴, ⁵

Prata Cuvée
Prata Florett

Bancos dianteiros normais

Jantes de liga leve de 18˝ de 5 raios em turbina,
de acabamento em cinzento contrastante,
parcialmente polidas⁴

Cinzento Monção
Azul Hainan

Bancos dianteiros desportivos
Estofos para bancos dianteiros normais
Tecido Initial Preto

Jantes de liga leve de 18˝ de 5 raios paralelos⁶

Azul Utopia

Tecido Inspiration Preto

Castanho Tundra

Jantes de liga leve Audi Sport de 19˝ com design
Todo-o-Terreno de 5 raios duplos¹

Preto Mito

Jantes de liga leve Audi Sport de 19˝ de 10 raios em Y¹

Couro natural/Couro sintético Preto

Pinturas metalizadas

Jantes de liga leve Audi Sport de 19˝de 5 raios
em turbina, de acabamento em magnésio,
com superfície de alto brilho¹, ⁴, ⁷

Couro natural/Couro sintético Castanho Castanha

Cinzento Daytona
Vermelho Misano
Pinturas especiais
Cores especiais Audi exclusive¹
Pintura de contraste/Pintura integral
Pintura de contraste³
Pintura integral
Jantes
Jantes de liga leve de 16˝ de 7 raios

As explicações de ¹ a ²⁴ encontram-se na página 85.

²

Tecido Inspiration Cinzento Rocha

Couro natural/Couro sintético Cinzento Rocha
Couro natural/Couro sintético Bege Pistácio

Jantes de liga leve Audi Sport de 19˝ de 10 raios,
de acabamento em titânio mate com superfície
de alto brilho¹, ⁴

Couro Milano Preto
Couro Preto

Jantes de liga leve Audi Sport de 20˝ de 5 raios
em rotor, de acabamento em titânio mate,
com superfície de alto brilho¹, ⁴
Jantes de liga leve Audi Sport de 20˝ de 5 raios em V,
de acabamento em titânio mate, com superfície de
alto brilho¹, ⁴

Couro Castanho Castanha
Couro Cinzento Rocha
⁶

Couro Bege Pistachio

Q3 design

Q3 sport

Q3

Q3 design

Q3 sport

Q3

Q3 design

Q3 sport

Q3
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Inserções decorativas

Spoiler traseiro de tejadilho

Tecido Energie Preto

Platina Micrometalizada

Ponteiras de escape cromadas

Tecido Sprint/Couro Preto com costuras de contraste⁶

Malha de Alumínio 3D Prata¹⁰

Pacote de alto brilho

Tecido Norit/tecido Rallye liso/couro Castanho Madras
com costuras de contraste em Cinzento Granito⁵

Alumínio Escovado Mate⁹

Pacote Negro Audi exclusive¹, ¹⁴, ¹⁵

Alumínio Satélite

Design interior

Alumínio Tangente Prata¹¹

Frisos nas embaladeiras em material plástico

Alumínio Tangente Bronze¹¹

Frisos nas embaladeiras e friso de proteção
do rebordo da bagageira

Alcantara/Couro Preto
Alcantara/Couro Cinzento Rocha
Alcantara perfurado/Couro Preto
com costuras de contraste⁶

Madeira de Raiz de Nogueira Castanho Balsâmico
Preto Piano¹

Couro Milano Preto

Faróis

Couro Preto

Faróis de Xénon plus

Couro Preto com costuras de contraste⁶

Faróis em LED

Couro Castanho Castanha

Lava-faróis¹²

Couro Cinzento Rotor com costuras de contraste⁶

Assistente de máximos

Couro Castanho Madras
com costuras de contraste em Cinzento Granito⁵

Sensor de luz e chuva

Couro Preto com costuras de contraste
em Castanho Madras⁵

Farolins traseiros

⁶

⁵

Tapetes à frente
Tapetes atrás
Aplicações de alumínio no interior
Volantes/comandos
Volante de 4 braços, em couro
Volante multifunções de 4 braços, em couro
Volante multifunções de 4 braços, em couro,
com patilhas¹⁷

Farolins traseiros em LED¹³

Volante desportivo de 3 braços, em couro,
com design específico dos modelos Q

Banco do condutor com regulação elétrica

Farolins traseiros em LED com indicadores
de mudança de direção dinâmicos¹²

Volante desportivo multifunções de 3 braços,
em couro, com design específico dos modelos Q

Bancos dianteiros com regulação elétrica

Farolins traseiros com luz de travagem adaptativa

Bancos dianteiros com apoio lombar de 4 níveis

Iluminação interior

Volante desportivo multifunções de 3 braços,
em couro, com design específico dos modelos Q,
com patilhas¹⁷

Bancos dianteiros aquecidos

Luzes interiores

Apoio de braços central dianteiro

Pacote de luzes interiores LED

Banco traseiro

Design exterior

Banco traseiro rebatível

Designação/logótipo do modelo

Forro do tejadilho

Grelha do radiador Singleframe

Sistemas de conforto dos bancos

Barras de tejadilho em preto

Forro do tejadilho em tecido
Forro do tejadilho em tecido Preto

⁹

¹⁰

Barras de tejadilho em alumínio anodizado

Volante desportivo multifunções de 3 braços,
em couro, com fundo plano
Volante desportivo multifunções de 3 braços,
em couro, com fundo plano e patilhas¹⁷
Alavanca da caixa de velocidades com punho
em alumínio Audi exclusive¹

Q3 sport

Q3

Estofos para bancos dianteiros desportivos

Q3 design

Equipamento de série/opcional

Q3 design

Q3 sport

Q3

Q3 design

Q3 sport

Q3

Dados técnicos Dimensões

¹⁶
⁹

Espelhos

Compartimentos/transporte

Sistema de som Audi

Retrovisores exteriores com indicadores de mudança
de direção em LED

Porta-objetos

Sistema de som BOSE Surround

Pacote porta-objetos

Comunicação

Pacote de bagageira

Audi connect com telefone fixo integrado¹⁸

Pacote porta-objetos e pacote de bagageira

Bluetooth interface

Suporte para bebidas

Audi phone box¹⁹

Cobertura da bagageira extensível

Pacote Connectivity

Sistema de passagem de objetos longos

Sistemas de assistência

Tapete de bagageira reversível

Audi hold assist²⁰

Piso da bagageira com fundo falso

Sistema auxiliar de arranque nas subidas²⁰

Olhais de fixação

Hill descent control²⁰

Retrovisores exteriores elétricos, aquecidos
Retrovisores exteriores elétricos, aquecidos
e rebatíveis
Retrovisores exteriores elétricos, aquecidos
e rebatíveis, com antiencandeamento automático
do lado do condutor
Retrovisor interior com antiencandeamento manual
Retrovisor interior com antiencandeamento automático

Espelhos de cortesia
Sistema para o tejadilho
Teto de abrir elétrico, de vidro panorâmico
Vidros
Vidros com isolamento térmico, verdes
Para-brisas de vidro acústico
Vidros escurecidos
Palas de antiencandeamento solar extensíveis
Ar condicionado
Ar condicionado manual
Ar condicionado automático
Sistemas de fecho
Chave com comando à distância
Advanced key
Imobilizador eletrónico
Tampa da bagageira com abertura e fecho elétricos
Alarme volumétrico
Preparação para sistema anticarjacking

Proteção do rebordo da bagageira em aço inoxidável

⁹

Sensores de estacionamento atrás e à frente²⁰

Tomada de 12 V

Sensores de estacionamento atrás e à frente,
com câmara atrás²⁰

Preparação para engate de reboque
MMI/Navegação
Painel de instrumentos
Computador de bordo com ecrã monocromático
Computador de bordo com ecrã a cores
Recomendação de paragem
Pacote de navegação
MMI de navegação plus
Entretenimento
Rádio Audi
Rádio integrado no MMI
Recetor de rádio analógica e digital (DAB)
Audi music interface

Q3 design

Sensores de estacionamento atrás²⁰

Cinzeiro e isqueiro

Engate de reboque

Q3 sport

Q3

Q3 design

Q3 sport

Q3

Q3 design

Q3 sport

Q3
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Assistente de parqueamento²⁰
Assistente ao parqueamento com câmara atrás³
Cruise control²⁰
Audi side assist²⁰
Audi active lane assist²⁰
Indicação dos sinais de trânsito com câmara²⁰, ²¹, ²²
Dinâmica de condução/travões
Audi drive select
Suspensão confortável
Suspensão desportiva S line
Suspensão com controlo de amortecimento
Tração dianteira²³

⁹

Índice

Tração quattro²³
Caixa automática S tronic²³
Modo de roda livre²⁴
Caixa manual de 6 velocidades²³
Travão de estacionamento eletromecânico
Direção assistida eletromecânica
Técnica/segurança
Sistema antibloqueio de travagem (ABS)
Sistema de controlo de tração (ASR)
Bloqueio eletrónico do diferencial (EDS)
Controlo eletrónico de estabilidade (ESP)
Repartição variável e progressiva da força motriz⁷
Sistema de recuperação da energia
Sistema Start-Stop
Airbags de grande dimensão
Airbags laterais à frente e sistema de airbags
para a cabeça
Airbags laterais atrás
Protetores de impacto lateral
Sistema integrado de encostos de cabeça
Cintos de segurança
Cintos de segurança monitorizados
Sistema ISOFIX e ponto de fixação Top Tether
para os lugares traseiros exteriores
Sistema ISOFIX para o banco do passageiro
Kit de primeiros socorros e triângulo de sinalização
Extensão de Garantia Audi
Extensão de Garantia Audi

Equipamento de série/opcional

Q3 design

Q3 sport

Q3

Dados técnicos Dimensões

Equipamento de série
Equipamento opcional
Equipamento de série/opcional dependente do modelo
Não disponível
O nível do equipamento pode divergir de país para país. Para saber quais
os equipamentos de série ou opcionais no seu país, consulte o seu
Concessionário Audi.
¹ Uma proposta da quattro GmbH.
² Apenas disponível em combinação com o pacote desportivo S line pelo
preço de uma pintura metalizada disponível.
³ Não disponível com a cor exterior Cinzento Monção Metalizado.
⁴ Tenha em atenção a especiﬁcidade das jantes na página 79.
⁵ Apenas disponível com o pacote de design Audi exclusive.
⁶ Apenas disponível com o pacote desportivo S line.
⁷ Apenas disponível nos modelos com tração integral permanente quattro.
⁸ Permitem a montagem de correntes de neve, velocidade máx. 210 km/h.
⁹ De série, em combinação com o pacote desportivo S line.
¹⁰ Disponível, de série, com o pacote de design Audi exclusive.
¹¹ Dependente da cor selecionada para o interior.
¹² Componente dos faróis em LED.
¹³ Apenas em combinação com faróis de xénon plus.
¹⁴ Apenas disponível com pinturas de contraste.
¹⁵ Apenas disponível com o pacote de design exterior Audi exclusive.
¹⁶ Em combinação com o pacote Q3 Design, com inserções em alumínio.
¹⁷ Apenas disponível nos modelos com caixa S tronic.
¹⁸ Para mais informações de ordem legal e de utilização, consulte esta
página.
¹⁹ Para mais informações sobre a compatibilidade de telemóveis, consulte o
seu Concessionário Audi ou o sítio da Internet www.audi.com/bluetooth.
²⁰ Não se esqueça que os equipamentos operam apenas dentro dos limites
dos sistemas, pelo que a responsabilidade e a atenção necessária
à condução competem exclusivamente ao condutor.
²¹ Apenas disponível para a Europa Ocidental.
²² Apenas disponível com o Audi active lane assist em combinação com
o MMI de navegação plus.
²³ Dependendo do motor.
²⁴ Apenas disponível nos modelos com caixa de velocidades S tronic e
Audi drive select.

Aviso legal para o Audi connect
Para utilizar os serviços suportados pelo Audi connect, o seu veículo tem
de estar equipado com os opcionais MMI de navegação plus e dispor de
telefone fixo e acesso ao Audi connect.
Necessita ainda de um cartão SIM com plano de dados; com telefone fixo,
de um cartão SIM com assinatura e plano de dados ou de um Smartphone¹⁹
com Bluetooth Remote SIM-Access-Profile (RSAP). O MMI de navegação plus
dispõe de um leitor adicional para cartões SIM. Os serviços só estão disponíveis para telemóveis com contrato telefónico móvel e em zonas com cobertura da rede móvel. A receção de pacotes de dados da Internet está sujeita
a custos adicionais, dependendo da respetiva assinatura de telemóvel e,
em particular, da sua utilização no estrangeiro. Devido ao elevado volume
de dados, recomenda-se um contrato telefónico móvel com tarifa fixa.
Os serviços disponibilizados pelo Audi connect variam em função do país.
Os serviços Audi connect são disponibilizados durante o período mínimo
de 1 ano, a contar da data de entrega do veículo. Dois anos após a entrega
do veículo, o acesso aos serviços Audi connect é prolongado por mais 1 ano,
de forma gratuita. No caso de não desejar o prolongamento dos serviços,
contacte-nos por escrito para a seguinte morada:
AUDI AG
Kundenbetreuung Deutschland
85045 Ingolstadt
E-Mail: kundenbetreuung@audi.de
Telefone: +49 800 28347378423
O seu concessionário informá-lo-á sobre as possibilidades de prolongamento
dos serviços Audi connect.
Para mais informações sobre o Audi connect, consulte o sítio da Internet
www.audi.com/connect ou contacte o seu Concessionário Audi. Para informações
sobre tarifários, consulte o seu operador de serviços telefónicos móveis.
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