Q3 S Line 35 TFSI
Cod autovehicul HHHFNE

Pret
Q3 S Line 35 TFSI

Pret total

46.147,01 €

Valorile privind consumul și emisiile de CO2 au fost determinate în baza procedurilor de măsurare stabilite de lege. Începând cu 1 septembrie 2017, anumite
vehicule noi sunt omologate de tip folosind procedura de testare a vehiculelor ușoare armonizata la nivel mondial (WLTP - World Harmonised Light Vehicle
Test Procedure), care este o procedură de testare nouă și mai realistă pentru măsurarea consumului și a emisiilor de CO2. Începând cu 1 septembrie 2018,
WLTP înlocuiește progresiv noul ciclu de conducere european (NEDC – New European Driving Cycle). Datorită condițiilor de testare mai realiste, consumul și
emisiile de CO2 măsurate în cadrul WLTP sunt în multe cazuri mai ridicate comparativ cu cele măsurate în cadrul NEDC. Mai multe detalii despre procedura
WLTP, valorile de consum și emisii, precum și elementele care inﬂuențează aceste valori pot ﬁ obținute accesând pagina de
internet https://www.audi.ro/service-piese-si-accesorii/service-audi/mediu-si-tehnologie/wltp.
Informațiile nu se referă la un anumit vehicul și nu constituie parte integrantă a ofertei, ci sunt destinate exclusiv scopurilor comparative între diferitele tipuri
de vehicule. Valorile de consum și emisii de CO₂ ale unui vehicul sunt inﬂuențate și de conduita în traﬁc și de alți factori ce nu țin de domeniul tehnic (de
exemplu, condițiile de vreme sau condițiile de traﬁc). De asemenea, dotările opționale și accesoriile (de exemplu, pneuri mai late, instalație de climatizare
etc.), pot modiﬁca parametrii relevanți ai vehiculului, de exemplu, greutatea, rezistența la rulare și aerodinamica, rezultând astfel abateri ale datelor de
consum și emisii CO2 pentru modelul conﬁgurat. Valorile de consum și de emisii CO2 pot diferi usor fata de datele ce vor ﬁ inscrise in în certiﬁcatul de
conformitate furnizat la momentul livrării vehiculului.
Mai multe detalii privind caracteristicile vehiculului, inclusiv valorile de consum și emisii CO2 pot ﬁ obținute la dealerii autorizați.
Anumite imagini prezintă vehicule care sunt echipate cu dotări opţionale, disponibile contra cost și au rol exclusiv de prezentare a vehiculului. Toate
informaţiile cu privire la aspect, dotări sau date tehnice au exclusiv un caracter informativ, corespund datelor disponibile la momentul publicării acestora și nu
constituie o ofertă care să genereze obligații de a contracta în sarcina Porsche Romania sau a dealerilor autorizați. Ne rezervăm dreptul de modiﬁca la orice
moment informațiile prezentate, inclusiv cu privire la versiunile de echipare, datele tehnice, dotări și prețuri. În ciuda eforturilor noastre de a oferi informații
cât mai corecte, nu este exclus ca informațiile prezentate să conțină erori. Prețul aﬁșat este prețul de vanzare recomandat pentru acest produs si contine TVA.
Acest preț poate diferi de prețul efectiv de vânzare al produsului și se va achita în Lei folosind cursul de schimb stabilit potrivit contractului. Pentru mai multe
detalii, vă rugăm să vă adresați agenților de vânzări.
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Motor
1498 cmc Tractiune Fata S tronic 7 trepte
Putere 110 kW / 150 CP
Benzina:
Consum combustibil: 6,50 l/100km
Emisii dioxid de carbon (CO2) combinat: 147 g/km
Total
Emisii dioxid de carbon (CO2) combinat: 147 g/km
Emisie oxid de azot: 0,0159 g/km

Vopsea exterior
negru

Negru Mythos metalizat

Sitzbezug
Culori interior: Negru
Bord: Negru
Mocheta: Negru
Tapiterie Negru
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793,73 €

Dotari
Airbag-uri fullsize sofer si pasager
- posibilitate de dezactivare airbag pasager
Airbag-uri laterale fata si cortina
Bare longitudinale negre pe plafon
Scaune fata cu reglaj manual
Inchidere centralizata cu telecomanda
Geamuri spate standard
Tapiterie din stofa Argument
Jante aliaj usor 7J x 18; Design S
cu 5 spite in V - anvelope 235/55 R18
Ornamente interioare argintiu
micrometalic
Audi pre sense front
- Evalueaza cu ajutorul unui sistem radar situatii cu potential periculos in traﬁc
cauzate de autovehicule statice sau in miscare si avertizeaza soferul in mai multe
etape haptic, optic si acustic.
Limitator de viteza maxima reglabil
Mild-Hybrid
Oglinda exterioara convexa pe dreapta
Oglinzi exterioare electrice incalzite
Cotiera confort pentru locurile din fata
reglabila pe inaltime
Imobilizator electronic antifurt
Parbriz cu protectie termica
Interfata Bluetooth
- telefonul mobil poate ﬁ conectat confortabil cu autovehicul pentru a reda muzica
sau a efectua apeluri telefonice - Nota: Informatii despre terminalele mobile
compatibile pot ﬁ obtinute vizitand www.audi.ro/mobile
MMI Radio plus
- ecran digital HD de 8,8" (1.280 × 720) inclusiv MMI touch - 1x USB-A interfata cu
functie de incarcare - interfata Bluetooth (hands free si audiostreaming) - suprafete
evidentiate in jurul ecranului color MMI de culoare negru Glasoptik
Covorase textile fata si spate
Electronic Stability Control (ESC)
Kit reparatie anvelopa in caz de pana
- include compresor 12V si substanta de vulcanizare - Nota: nu este oferit in
combinatie cu roata de rezerva
Suspensie sport
Servodirectie electromecanica
Trusa de scule fara cric
Triunghi reﬂectorizant
Triunghi reﬂectorizant, trusa medicala
Discuri frana fata
Bare de protectie S line
- vopsire completa in culoarea caroseriei
Prag de protectie portbagaj otel inox
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Dotari
Indicare model, tehnologie si putere
Plafon standard fara trapa
Oglinda interioara cu reglaj antiorbire
- include senzor de lumina si ploaie
Pachet ornamente exterioare standard
negre
Eleron hayon
Bancheta spate Plus
- Spatarul se poate rabata in raport 40:20:40; bancheta se poate deplasa pe
lungime, iar spatarul poate ﬁ inclinat.
Tetiere pentru scaunele din fata
Carcase oglinzi in culoarea caroseriei
Lane departure warning
- evita, in limitele sistemului, parasirea neintentionata a benzii de rulare, cand nu
este activata semnalizarea. - sprijina soferul actionand asupra volanului pentru a
corecta directia si a evita trecerea peste marcajele de banda recunoscute. - soferul
poate activa optional vibratii care se transmit in volan. - intervalul de functionare
este intre 60-250 km/h.
Plafon interior din stofa
Oglinzi exterioare actionate electric
Monitorizare presiune anvelope
- avertizare optica si acustica la pierderea presiunii din una sau din mai multe
anvelope
Lumini de rulare pe timp de zi
Senzor de lumina si de ploaie
Sistem audio cu 6 difuzoare pasive
Bloc lumini spate
Fara scrumiera si bricheta
Extindere garantie 2 ani maxim 120.000km
Ornamente interioare aspect negru lucios
Caroserie model Q3
Fara camera video spate
Agent frigoriﬁc R1234yf
Scaune standard fata
Camera multifunctionala pentru sistemele
de asistenta
Receptor radio digital (DAB)
- receptie posturi radio cu emisie digitala terestra
Audi Music Interface cu 2x porturi USB-C
Hill Start Assist
- dupa o actionare prelungita a pedalei de frana, presiunea de franare ramane
constanta o scurta perioada dupa eliberarea pedalei, permitand astfel plecarea
confortabila din rampa.
Frana de parcare electromecanica
- Suplimentar cu functie de ajutor la plecarea de pe loc si frana de urgenta in timpul
mersului pe toate cele 4 roti
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Dotari
Functie de protectie activa a pietonilor
si biciclistilor
Ornamente praguri cu insertii aluminiu
- inscriptionare S si iluminare, pentru usile din fata
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Dotari optionale
Asistent de viteza adaptiv ACC
- Sistemul utilizează un senzor radar pentru a detecta
vehiculele din fata si in limitele sistemului, mentine viteza
respectiv distanta in intervalul de control cat mai constante
posibil. - Functioneaza in intervalul 0-200 km/h (transmisie
automata) si 30-200 km/h (transmisie manuala). - In traﬁc
Stop-and-Go autovehiculele cu cutie de viteze S-tronic
franeaza pana la oprire si in anumite conditii repornesc
automat.

784,21 €

Volan multifunctional plus cu 3 spite
imbracat in piele cu 12 taste multifunctionale

171,36 €

Audi connect apel de urgenta si service

0,- €

Termen de inmatriculare 31.08.2023

0,- €

Actiune Comfort Selection
Termen de inmatriculare 31.08.2023
Actiune Technology Selection

0,- €
-1.577,94 €

Parking control Plus
- sistem cu avertizare acustica si optica; cu senzori de
parcare fata si spate - masoara distanta fata de obstacole cu
ajutorul ultrasunetelor - aﬁsarea se realizeaza pe ecranul
MMI

853,23 €

Audi virtual cockpit plus
- moduri de aﬁsaj, clasic, sport si dinamic

477,19 €

Audi connect Navigatie & Infotainment
Asigura conectarea confortabila a vehiculului la internet.
Contine o multitudine de servicii ce permit o navigare
inteligenta, divertisment de calitate in timpul mersului si
ofera informatii utile despre locuri si destinatii: - points of
interest POI - cautare cu comanda vocala - informatii
calatorii - informatii locuri de parcare - ruta predictiva navigatie cu myAudi - stiri online - preturi carburant - vremea
- proﬁle utilizator NOTA: Informatii privind disponibilitatea
serviciilor si limitarile in functie de de tara pot ﬁ obtinute la
orice partener autorizat Audi.
Climatizare automata confort cu 3 zone
- include un ﬁltru combinat impotriva agentilor poluanti si
particulelor ﬁne, care ajuta la reducerea concentratiei
particulelor de praf, mirosurilor si alergenilor in interiorul
autovehiculului.
Faruri si stopuri LED
- Farurile LED asigura o iluminare a drumului similara cu
lumina naturala, pentru o mai mare siguranta si confort, cu
un consum redus de energie si o durata lunga de viata. Tehnologia LED pentru blocurile optice din spate determina
cresterea vitezei de reactie a participantilor la traﬁc in cazul
franarii datorita activarii mai rapide comparativ cu becurile
clasice.

0,- €

334,39 €

952,- €

Pachet MMI Navigation plus MIB3:
- Ornamente Glossy Black (GT6) - Top infotainment High MIB
3 (I8Y) - Recunoasterea semnelor de circulatie cu ajutorul
camerei (QR9) - MMI Navigation plus cu MMI touch (7UG)

2.227,68 €

Optica interioara de aluminiu
- Comutatoare si ornamente interioare cu aspect de aluminiu

102,34 €

Pachet lumini ambientale multicolore
- personalizare cu variante de culoare pentru luminile contur
si cele ambientale

398,65 €

Audi Music Interface cu 2x porturi USB-C
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-1.411,34 €

0,- €

Dotari optionale
Pachet Comfort Selection;
Contine: - Scaune fata incalzite - Oglinda interioara
antiorbire - Pachet depozitare - Hayon cu actionare electrica
NOTA: pachetul solicita selectia unor dotari suplimentare

1.374,45 €

Pachet Technology Selection;
Contine: - Audi sound system NOTA: pachetul solicita
selectia unor dotari suplimentare

Date tehnice
Tip motor

1.5 mild-Hybrid Benzina

Putere

110 kW 150 CP

Capacitate cilindrica

1498 cmc

Cutie de viteze

S tronic 7 trepte

Tractiune

Tractiune Fata

Numar usi

4

Numar scaune

5

Greutatea totala permisa

2075 kg

Masa pregatit de rulare

1605 kg

Consum combustibil combinat (Benzina)

6,50 l/100km

Emisii dioxid de carbon (CO₂) combinat

147 g/km

Emisii NOX

0,0159 g/km

Serie de sasiu

WAUZZZF35N1139350

Distribuitor
Nurvil
Str.Strandului Nr. 52A
240501 Ramnicu Valcea
+40 250 703 600
vanzari-audi@nurvil.ro
https://www.nurvil.ro
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328,44 €

