Sériová výbava Q3 advanced 35 TFSI STR:





















































12-ročná záruka na prehrdzavenie karosérie
2-ročná záruka bez obmedzenia najazdených kilometrov
3-ročná záruka na lak karosérie
3-ročný bezplatný servis vozidla
4 reproduktory vpredu
ABS s antiblokovacím a antipreklzovacím systémom (ASR)
Airbag na strane vodiča a spolujazdca
ASR protipreklzový systém
Audi drive select
Audi hill hold assist systém zabezpečuje plynulý rozbeh pri stúpaní
Audi hold assist (plynulý rozbeh pri stúpaní bez použitia ručnej brzdy)
Audi pre sense front s rozpoznávaním chodcov
Audi side a active lane assist
Automatická prevodovka
Automaticko-statická kontrola nastavenia svetiel
Bez Alu-Optik v interiéri
Bez automatického ovládania diaľkových svetiel
Bez bedernej opierky
Bez diaľkového otvárania garáže
Bez klimatizovaných sedadiel
Bez multimediálneho systému
Bez strešného okna
Bez ťažného zariadenia
Bez vyhrievania sedadiel
Bezpečnostné skrutky
Bluetooth rozhranie
Bočné airbagy vpredu vrátane hlavových airbagov
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
Detská poistka
Digitálna prístrojová doska
plne digitálny 10,25" displej pre zobrazenie tachometra, stavu a spotreby paliva, času,
vonkajšej teploty a ďalších funkcií palubného počítača - druh zobrazenia "Klassik"
Disky Alu 7Jx18, 5-ramenné, pneu 235/55 R18
Doživotná garancia Audi mobility
EBV brzdy s elektronickým rozdelovaním brzdnej sily
eCall - núdzové volanie
EDS elektronická uzávierka diferenciálu
Elektromechanická parkovacia brzda
Elektromechanické servoriadenie
Elektronický imobilizér
ESC elektronický stabilizačný program
Funkcia denných stretávacích svetiel
Integrálny systém hlavových opierok
Interiérové prvky bez koženej výbavy
Interiérové prvky na palubnej doske - Matná čierna
ISOFIX s deaktiváciou airbagu spolujazda
Klimatizácia komfortná automatická s reguláciou závislou od slnečného jasu
Klimatizácia manuálna
Koberčeky vpredu a vzadu
Kontrastné lakovanie
Kontrola obsadenosti sedadla
Kontrola tlaku v pneumatikách
Krajina schválenia
Kryty vonkajších zrkadiel lakované vo farbe karosérie
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Manuálne otváranie/zatváranie kufra
MMI Radio
Multifunkčná kamera
Nakladacia hrana batožinového priestoru z ušľachtilej ocele
Náradie
Nástupné lišty vpredu - hliníkové
Návod po slovensky
Nefajčiarska výbava, 12V zásuvka vpredu a vzadu a bez popolníka
Nezatmavené sklá
Obklad interiéru - micrometallic silber (strieborný)
Obmedzovač rýchlostí
Ochranná fólia
Okná elektricky ovládané
Opierka na nohu
Ozdobné lišty okolo okien = čierne
Označenie modelu podľa nového typu značenia
Podvozok - štandardný
Poťahy - látka Argument
Pozinkovaná karoséria
Predĺžená záruka 2+1 do 90.000km
Prídavné prístroje
Sedadlá vpredu - manuálne výškovo nastaviteľné
Sedadlá vpredu štandardné
Sériové svetlomety
Sklá - determálne, čelné zvukovoizolačné so sivým pásom
Start-Stop-System
Stredová opierka rúk vpredu
Strešné nosiče - ČIERNE
Strešný spojler
Strop vozidla v látkovom poťahu
SUV
Systém rozpoznávania chodcov a cyklistov
Tire mobility system - lepiaca sada
Typový štítok
USB rozhranie typu A
Variabilný servisný interval (30 000km alebo 2 roky)
Vnútorné osvetlenie
Volant - kožený, multifunkčný, 3-ramenný
Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, vyhrievané
Vonkajšie spätné zrkadlo pravé asférické
Výstražný trojuholník
Zadné sedadlá plus
nastaviteľné (sklon a vzdialenosť); operadlo zadných sedadiel delené a sklápateľné
v pomere 40:20:40
Zadné svetlomety
Zásuvka 12V na stredovej konzole
Zrkadlo vnútorné manuálne zacloniteľné
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