Audi Q3 Sportback
Beskatningsgrundlag

Q3 Sportback
Model

Gear

Ydelse

0-100 km/t

Forbrug

CO2

Halvårlig
ejerafgift

Pris

35 TDI

7 trins S tronic

150 hk

9,3 sek

16,9 km/l

153 g/km

1.760 kr.

404.577 kr.

35 TFSI

6 trins Manuel

150 hk

9,6 sek

15,2 km/l

150 g/km

890 kr.

383.582 kr.

35 TFSI

7 trins S tronic

150 hk

9,5 sek

14,7 km/l

154 g/km

890 kr.

405.500 kr.

Q3 Sportback S line
Model

Gear

Ydelse

0-100 km/t

Forbrug

CO2

Halvårlig
ejerafgift

Pris

35 TDI

7 trins S tronic

150 hk

9,3 sek

16,9 km/l

154 g/km

1.760 kr.

454.575 kr.

35 TFSI

6 trins Manuel

150 hk

9,6 sek

14,7 km/l

153 g/km

890 kr.

419.585 kr.

35 TFSI

7 trins S tronic

150 hk

9,5 sek

14,7 km/l

155 g/km

890 kr.

450.372 kr.

Forbrugsangivelser er baseret på WLTP (www.audi.dk/wltp)
De opgivne priser er inklusiv moms og leveringsomkostninger.
* Det endelige forbrug er endnu ikke opgivet. Kontakt din Audi forhandler for yderligere information.
Beskatningsgrundlaget er baseret på oprettelse af erhvervsleasingaftale og er inkl. levering og ekskl. ejerafgift, miljøtillæg og brændstofforbrug.
Genereret 08-04-2020 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

Audi Q3 Sportback Standardudstyr
Udstyr markeret med "●" angiver inkluderet standardudstyr.

Q3
Sportback

3-eget multifunktionslæderrat plus

6 højtalere

Adblue-tank (18 liter)
Gælder kun diesel modeller

Akustisk forrude

Alufælge 17"

Alufælge 18"

Anhængertræk, forberedelse

Audi connect nødopkald

Audi connect Remote & Control

Audi drive select

Audi pre sense front inkl. fodgænger- og cyklistbeskyttelse

Bagsæde plus

Blanke rudelister

Bluetooth interface

Dagskørelys

Deaktivering af passagerairbag

Dekorindlæg, Micrometallic sølv

Digitalt cockpit
Komplet digitalt kombiinstrument på 10,25
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Q3
Sportback
S line

Audi Q3 Sportback Standardudstyr
Udstyr markeret med "●" angiver inkluderet standardudstyr.
Q3
Sportback

Dækreparationssæt

Dæktrykkontrol

Elektromekanisk parkeringsbremse

Fartpilot inkl. fartbegrænser

Forlygter med LED-teknologi

Førstehjælpsudstyr med advarselstrekant

Hill hold assist

Højdeindstillelige forsæder

Indstigningslister med "S" aluminium-indlæg
Belyste

Isofixbeslag og Top Tether på bagsædet

Komfortklimaanlæg - 2 zoner
"eco"-mode er kun tilgængelig på biler med Audi drive select.

Lys- og regnsensor

Læssekantbeskyttelse i rustfrit stål

Midterarmlæn foran

MMI Radio Plus
8,8" MMI touch radio

Parkeringshjælp bag

Progressiv styring

S line emblemer
S line emblemer udvendigt
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Q3
Sportback
S line

Audi Q3 Sportback Standardudstyr
Udstyr markeret med "●" angiver inkluderet standardudstyr.
Q3
Sportback

S line fuldlakeret kofangere
i manhattangrå

Sideairbags foran og hovedairbagsystem

Sidespejle, elopvarmelige

Sidespejlhuse i bilens farve

Sportsundervogn

Start-stop system

Sædebelastningsregistrering

Sædeindtræk stof "Argument"

Sædevarme, foran

USB-stik til ladning
Type A

Vognbaneafvigelsesadvarsel

Værktøjssæt
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Q3
Sportback
S line

Audi Q3 Sportback Ekstraudstyr
De i parentes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved.
"," skal læses som "og".
"/" skal læses som "eller".
Udstyr markeret med "-" angiver udstyr, der ikke kan tilkøbes den valgte model.
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover
påvirke den grønne ejerafgift.
Prisen er udregnet med udgangspunkt i 150% afgift.

7B6

C3P

C2I

42D

44S

12V udtag og 2 x USB ved bagsædet
USB-stik type C

18 " Støbte aluminiumsfælge, 5-Y-eget design, delpoleret, 7J x 18 med 235/55 R18 dæk
OBS - dette udstyr kan medføre forbrugsændring!

18" Støbte aluminiumsfælge, 5-dobbelt-eget design, 7J x 18
Tilvalg af dette udstyr kan påvirke forbruget!

19" alu. 5-eget design, mat titaniumslook, Audi Sport
Obs: dette udstyr kan påvirke bilens forbrug!

19" Audi Sport smedede aluminiumsfælge, 7-eget rotordesign, højglans antracitsort, diamant-drejet, 8.5J
x 19 med 255/45 R19 dæk

Q3
Sportback

Q3
Sportback
S line

1.607 kr.

1.607 kr.

18.467 kr.

-

15.165 kr.

-

52.115 kr.

41.242 kr.

47.777 kr.

36.912 kr.

47.777 kr.

36.912 kr.

33.670 kr.

22.802 kr.

-

19.530 kr.

30.375 kr.

19.530 kr.

58.615 kr.

47.777 kr.

58.615 kr.

47.777 kr.

62.980 kr.

52.115 kr.

2.367 kr.

2.367 kr.

2.462 kr.

2.462 kr.

Fra Audi Sport. OBS - dette udstyr kan medføre forbrugsændring!

44Q

19" Audi Sport støbte aluminiumsfælge, 5-dobbelt-eget design, mat titaniumslook, diamant-skåret, 8.5J x
19 med 255/45 R19 dæk
Fra Audi Sport. OBS - dette udstyr kan medføre forbrugsændring!

V72

U25

43K

F73

19" Støbte aluminiumsfælge, 20-eget-V design, kontrastgrå, delpoleret, 7J x 19 med 235/50 R19 dæk
OBS - dette udstyr kan medføre forbrugsændring!

19" Støbte aluminiumsfælge, 5-dobbelt-eget dynamisk design, (S design), 7J x 19 med 235/50 R19 dæk
OBS - dette udstyr kan medføre forbrugsændring!

19" Støbte aluminiumsfælge, 5-eget dynamisk design, 7J x 19 med 235/50 R19 dæk
OBS - dette udstyr kan medføre forbrugsændring!

20" Audi Sport støbte aluminiumsfælge, 5-dobbelt-eget moduldesign med indlæg i mat strukturgrå, 8.5J x
20 med 255/40 R20 dæk
Fra Audi Sport. OBS - dette udstyr kan medføre forbrugsændring!

52Z

20" Audi Sport støbte aluminiumsfælge, 5-V-eget stjerne design, mat titaniumslook, diamant-skåret, 8.5J
x 20 med 255/40 R20 dæk
Fra Audi Sport. OBS - dette udstyr kan medføre forbrugsændring!

42F

1XX

2PF

20" Støbte aluminiumsfælge, Audi Sport, 5-eget, Mat sort
Obs - dette udstyr kan påvirke forbruget!

3-eget multifunktionslæderrat plus m/skiftefunktion
Kun til biler med S tronic

3-eget multifunktionssportslæderrat plus m/flad bund

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
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Audi Q3 Sportback Ekstraudstyr
De i parentes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved.
"," skal læses som "og".
"/" skal læses som "eller".
Udstyr markeret med "-" angiver udstyr, der ikke kan tilkøbes den valgte model.
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover
påvirke den grønne ejerafgift.
Prisen er udregnet med udgangspunkt i 150% afgift.

2PK

2ZW

PCG

N7U

N7K

QQ1

1M6

3-eget multifunktionssportslæderrat plus m/skiftefunktion og flad bund
Kun til biler med S tronic

3-eget multifunktionssportslæderrat plus med varme
Adaptiv hastighedsassistent
Stop&Go ifm. S tronic

Alcantara/kunstlæder "mono.pur 550" (Q4H, 5KR)
med sportssæder

Alcantara/kunstlæder m/S line-prægning (WQS, 5KR)
til S line interiør med sportssæder

Ambientebelysning
Anhængertræk, svingbart
Anhængertrækket udløses elektrisk og skubbes på plads manuelt.

Q3
Sportback

Q3
Sportback
S line

4.842 kr.

4.842 kr.

4.080 kr.

4.080 kr.

7.500 kr.

7.500 kr.

23.870 kr.

23.870 kr.

8.657 kr.

8.657 kr.

5.420 kr.

5.420 kr.

15.837 kr.

15.837 kr.

11.000 kr.

11.000 kr.

Audi Assistentpakke (8G1/PXC)
PCE

Funktionerne fra følgende assistentsystemer er samlet i assistentpakken: Audi pre sense front + Kamerabaseret vejskilteassistent
(kræver PNQ) + Fjernlysassistent + Parkeringshjælp plus + Adaptiv kørselsassistent + Nødsituationsassistent. (Pakken fås kun til biler
med S tronic)

IT3

Audi connect Navigation &amp; Infotainment Plus (PNQ/PNR/PNV)

5.180 kr.

5.180 kr.

UH2

Audi hold assist

1.730 kr.

1.730 kr.

9ZE

Audi phone box

8.657 kr.

8.657 kr.

9ZV

Audi phone box light

4.327 kr.

4.327 kr.

7W1

Audi pre sense basic

4.327 kr.

4.327 kr.

11.590 kr.

11.590 kr.

UI2

Audi smartphone interface
For trådløs carplay kræves PNV eller PNR.

9VD

Audi sound system

6.277 kr.

6.277 kr.

9S1

Audi virtual cockpit

3.895 kr.

3.895 kr.

9S9

Audi virtual cockpit plus (PNQ/PNR)

9.090 kr.

9.090 kr.

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
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Audi Q3 Sportback Ekstraudstyr
De i parentes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved.
"," skal læses som "og".
"/" skal læses som "eller".
Udstyr markeret med "-" angiver udstyr, der ikke kan tilkøbes den valgte model.
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover
påvirke den grønne ejerafgift.
Prisen er udregnet med udgangspunkt i 150% afgift.
Q3
Sportback

Q3
Sportback
S line

9VS

B&O Premium Sound System med 3D lyd

17.152 kr.

17.152 kr.

4E7

Bagklap med elektrisk åbning og lukning

10.617 kr.

10.617 kr.

5KR

Bagsæde plus inkl. midterarmlæn og kopholder

2.587 kr.

2.587 kr.

4L6

Bakspejl, automatisk nedblændeligt

3.777 kr.

3.777 kr.

4H5

Børnesikring, elektrisk betjent

277 kr.

277 kr.

5TD

Dekorindlæg Aluminium sølv

4.875 kr.

4.875 kr.

5TF

Dekorindlæg i lindetræ i designet Artefakt, gråbrunt naturel

8.452 kr.

8.452 kr.

WK8

design selection interiør (5KR, 7HE)

23.352 kr.

21.182 kr.

1S1

Donkraft i bagagerum

540 kr.

540 kr.

7HC

Dørarmlæn i kunstlæder (N7U/N1M, 5KR)

0 kr.

0 kr.

8G1

Fjernlysassistent

2.920 kr.

2.920 kr.

PNV

Forberedelse til MMI Navigation plus (ikke dansk tale) (9S1, UI2)

7.592 kr.

7.592 kr.

8X1

Forlygtevaskeanlæg

5.730 kr.

5.730 kr.

3L5

Forsæder, el-indstillelige (7P1)

15.165 kr.

15.165 kr.

3PB

Førersæde, el-indstilleligt (7P1)

8.327 kr.

8.327 kr.

VC2

Garageportsåbner, HomeLink

5.090 kr.

5.090 kr.

23.990 kr.

23.990 kr.

10.990 kr.

10.990 kr.

WBF

Interior S line selection
Indeholder: S line interior (WQS) + Lændestøtte på forsæder, el-indstillelig (7P1) + Bagsæde plus inkl. midterarmlæn og kopholder
(5KR).

Interior selection
WBG

Indeholder: Sportssæder foran (Q4H) + Lændestøtte på forsæder, el-indstillelig (7P1) + Optikpakke, aluminiuminteriør (QJ1) +
Bagsæde plus inkl. midterarmlæn og kopholder (5KR) + Interiørelementer i Alcantara, valgfri farve (7HB/7HD/7HE/7HF) - som
standard vil det være 7HE "Stålgrå".

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
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Audi Q3 Sportback Ekstraudstyr
De i parentes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved.
"," skal læses som "og".
"/" skal læses som "eller".
Udstyr markeret med "-" angiver udstyr, der ikke kan tilkøbes den valgte model.
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover
påvirke den grønne ejerafgift.
Prisen er udregnet med udgangspunkt i 150% afgift.
Q3
Sportback

Q3
Sportback
S line

7HF

Interiørelementer i Alcantara, månesølv

8.452 kr.

8.452 kr.

7HB

Interiørelementer i Alcantara, Orange

8.452 kr.

8.452 kr.

7HD

Interiørelementer i Alcantara, Ravbrun

8.452 kr.

8.452 kr.

7HE

Interiørelementer i Alcantara, Stålgrå

8.452 kr.

8.452 kr.

PID

Isofixbeslag inkl. deaktivering af airbag passagersæde

1.695 kr.

1.695 kr.

9M9

Kabinevarmer m/ fjernbetjening

30.375 kr.

30.375 kr.

KH5

Komfortklimaanlæg, 3 zoner

6.375 kr.

6.375 kr.

18.215 kr.

18.215 kr.

PG3

Komfortnøgle og tyverialarm
inkl. sensorstyret oplåsning af bagklappen

4I3

Komfortnøgle, sensorstyret oplåsning af bagklap

8.875 kr.

8.875 kr.

QQ2

Kontur ambientebelysning (flerfarvet) (QJ1/WK8)

7.592 kr.

7.592 kr.

19.317 kr.

19.317 kr.

15.500 kr.

15.500 kr.

632 kr.

632 kr.

PX2

WDF

LED-forlygter
Inkl. LED-baglygter m. dynamisk blinklys

Light Selection
Indeholder: LED-forlygter inkl. LED-baglygter m. dynamisk blinklys. + Bakspejl, automatisk nedblændeligt + Fjernlysassistent

9JC

Lighter og askebæger

6NQ

Loftbeklædning i sort stof

5.090 kr.

5.090 kr.

7P1

Lændestøtte på forsæder, el-indstillelig

5.730 kr.

5.730 kr.

34.520 kr.

34.520 kr.

38.555 kr.

38.555 kr.

2.705 kr.

2.705 kr.

PXC

PNR

5ZC

Matrix LED forlygter
Inkl. LED-baglygter samt dynamisk blinklys for og bag

MMI Navigation plus (ikke dansk tale) (9S1/9S8/9S9)
Indeholder kamerabaseret vejskiltevisning (QR9)

Nakkestøtter til forsæder, indstillige (N0S/N1D/N3N/N1M/N7U, WK8, 7HE, 5KR)

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
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Audi Q3 Sportback Ekstraudstyr
De i parentes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved.
"," skal læses som "og".
"/" skal læses som "eller".
Udstyr markeret med "-" angiver udstyr, der ikke kan tilkøbes den valgte model.
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover
påvirke den grønne ejerafgift.
Prisen er udregnet med udgangspunkt i 150% afgift.
Q3
Sportback

Q3
Sportback
S line

2.162 kr.

2.162 kr.

17.365 kr.

17.365 kr.

UG5

Nedkørselsassistent

KA6

Omgivelseskamera (6XE/6XK, 7X2/7X5/PCE)

QE1

Opbevarings- og bagagerumspakke

4.542 kr.

4.542 kr.

QJ1

Optikpakke, aluminiuminteriør

1.945 kr.

1.945 kr.

11.927 kr.

11.927 kr.

2.162 kr.

-

25.820 kr.

25.820 kr.

4ZD

Optikpakke, sort
Kan ikke kombineres med 3S1 (Blank tagræling)

VT4

Panellister med aluminiumsindlæg foran, belyste

3FB

Panoramaglastag (WK8/QQ1/QQ2)

7X5

Parkeringsassistent

8.500 kr.

8.500 kr.

7X2

Parkeringshjælp for og bag

6.500 kr.

6.500 kr.

KA2

Parkeringshjælp, kamera bag (7X2/7X5/PCE)

8.875 kr.

8.875 kr.

18.500 kr.

18.500 kr.

WAA

Prestige Selection
Indeholder: Adaptiv hastighedsassistent + Audi virtual cockpit + Audi smartphone interface + Forberedelse til MMI Navigation Plus.

QV3

Radiomodtagelse, digital

7.137 kr.

7.137 kr.

1G9

Reservehjul, pladsbesparende (1S1)

2.705 kr.

2.705 kr.

33.242 kr.

33.242 kr.

-

5.420 kr.

7.592 kr.

7.592 kr.

14.095 kr.

14.095 kr.

-

2.282 kr.

WQS

S line interiørpakke (5KR, 7HB/7HC/7HD/7HE)
Sportssæder foran, pedaler i edelstål, indstigningslister i aluminium med S line logo, dekorindlæg i mørk mat børstet aluminium, sort
taghimmel, sædeindtræk i stof/læder og multifunktionslæderrat high.

2JD

S line-stødfangere i fuldlakering (i bilens farve)

4X4

Sideairbags bag

6FQ

Sidespejle i Carbon

6FJ

Sidespejle i titansort højglans (4ZD)

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
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Audi Q3 Sportback Ekstraudstyr
De i parentes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved.
"," skal læses som "og".
"/" skal læses som "eller".
Udstyr markeret med "-" angiver udstyr, der ikke kan tilkøbes den valgte model.
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover
påvirke den grønne ejerafgift.
Prisen er udregnet med udgangspunkt i 150% afgift.

6XK

6XE

Sidespejle med elektrisk indklapning og med aut. afblænding (PU7)
Sidespejl sænkes automatisk i passagersiden når bilen sættes i bakgear.

Sidespejle, el. sammenklappelige, indstillige og opvarmelige
Sidespejl sænkes automatisk i passagersiden når bilen sættes i bakgear.

Q4H

Sportssæder foran

1JA

Standardundervogn

N5F

N7V

N0S

N1D

N1M

N1P

N3N

Sædeindtræk stof "Index" (Q4H)
til sportssæder

Sædeindtræk stof "Puls"/Kunstlæder (WQS, 5KR)
standard med S line interiør med sportssæder

Sædeindtræk stof "Syntax"/Kunstlæder (WK8, 7HE, 5KR)
til Interiør design selection med sportssæder

Sædeintræk i læder/kunstlæder (WK8, 7HD, 5KR)
til Interiør design selection med sportssæder

Sædeintræk i læder/kunstlæder (5KR, 7HE)
Ved indtrækskode FZ er tvangskoderne: 5KR, 7HB/7HC/7HD/7HE

Sædeintræk i læder/kunstlæder (WQS, 5KR)
til S line interiør

Sædeintræk i læder/kunstlæder (WK8, 7HE, 5KR)
til Interiør design selection med sportssæder

Q3
Sportback

Q3
Sportback
S line

6.375 kr.

6.375 kr.

4.755 kr.

4.755 kr.

6.707 kr.

6.707 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

5.420 kr.

5.420 kr.

20.632 kr.

20.632 kr.

5.420 kr.

5.420 kr.

5.420 kr.

5.420 kr.

QL5

Tonede ruder i bag

8.657 kr.

8.657 kr.

PG2

Tyverialarm

9.302 kr.

9.302 kr.

1PE

Tyverihæmmende hjulbolte med registrering af løst hjul

755 kr.

755 kr.

2Z0

Uden model- og teknologibetegnelse

0 kr.

0 kr.

2Z7

Uden teknologibetegnelse

0 kr.

0 kr.

PDE

Undervogn med støddæmperregulering inkl. Audi drive select (PX2/PXC)

21.270 kr.

21.270 kr.

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
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Audi Q3 Sportback Ekstraudstyr
De i parentes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved.
"," skal læses som "og".
"/" skal læses som "eller".
Udstyr markeret med "-" angiver udstyr, der ikke kan tilkøbes den valgte model.
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover
påvirke den grønne ejerafgift.
Prisen er udregnet med udgangspunkt i 150% afgift.

7Y5

Vognbaneskiftsadvarsel

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
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Q3
Sportback

Q3
Sportback
S line

13.150 kr.

13.150 kr.

Audi Q3 Sportback Lakfarver
Q3
Sportback

Q3
Sportback
S line

49.952 kr.

49.952 kr.

Q0Q0

Audi exclusive speciallak

Z7Z7

Chronosgrå Metallak

9.995 kr.

9.995 kr.

B9B9

Cosmosblå Metallak

9.995 kr.

9.995 kr.

6Y6Y

Daytonagrå Perleeffekt

-

9.995 kr.

N8N8

Dugsølv Metallak

9.995 kr.

9.995 kr.

L5L5

Florettsølv Metallak

9.995 kr.

9.995 kr.

2Y2Y

Gletsjerhvid Metallak

9.995 kr.

9.995 kr.

T9T9

Ibishvid

0 kr.

0 kr.

0E0E

Mythossort Metallak

9.995 kr.

9.995 kr.

G3G3

Nanogrå Metallak

9.995 kr.

9.995 kr.

M9M9

Pulsorange

7.467 kr.

7.467 kr.

Y1Y1

Tangorød Metallak

9.995 kr.

9.995 kr.

N6N6

Turboblå

-

7.467 kr.

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 08-04-2020 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

