
 

 
 

 
 

 
Típus: Audi Q3 SB 40 S line TFSI quattro S tronic 5-ajtós 
Motor: 1968 ccm 
Teljesítmény: 140 KW / 190 LE 
Szín: Daytona-szürke gyöngyház (6Y6Y) 
Kárpit: EI (EI) 
 
 
 
 
 
 
 



Az autó alapfelszereltsége: 
 

"Isofix" gyermekülés rögzítési pontok 
"Micrometál" dekorbetét 
12V-os csatlakozó a középkonzolban elöl 
3 pontos aut. bizt. öv hátul ECE- 
4 passzív hangszóró elöl 
7 sebességes automata váltó, quattro 
Ablakmosószer-állapot kijelző 
Állítható sebességhatárolás (LIM gomb) 
Alumínium küszöbborítás S emblémával, 
Audi connect segélyhívás 
AUDI drive select 
Audi pre sense basic: a különböző 
Audi pre sense front gyalogos- 
Belső tükör: mechanikusan elsötétíthető 
Belső világítás: elöl és hátul 
Biztonságiöv kontroll, överő-szabályozó 
Csomagtérajtó manuálisan nyitható, 
Dekorbetét: Szálcsiszolt, matt alumínium 
Digitális műszeregység 10,25" kijelzővel 
Elektromechanikus parkolófékrendszer 
Elektromos ablakemelők elöl-hátul 
Elektronikus indításblokkoló 
Elsősegély-csomag és elakadásjelző 
ESP (Elektromos stabilitásprogram) 
Fedélzeti irodalom magyarul 
Fedélzeti kéziszerszám autóemelő nélkül 
Fejtámlák elöl és hátul (2-3) 
Fékbetétek elöl 17" 
Fékbetétek hátul 17" 
Fény- és esőszenzor 
Futómű: Sportfutómű, feszebb 
Függönylégzsák elöl/hátul oldallégzsákok 
Fűthető ablakmosófúvókák 
Fűthető hátsó ablak ablaktörlővel 
Gumiabroncs 235/55 R18 100V 
Gumiabroncs javító készlet 
Gumiabroncsnyomás-ellenőrző kijelző 
Hátsó lámpa 
Hátsó spoiler 
Hátsó üléssor plusz 
Hegymenetei asszisztens 
Jelölés: modell és teljesítmény 
Keréktárcsa: alumíniumöntvény 5-V-küllős 

Kétszólamú kürt 
Kibővített gyalogos- és 
Kiegészítő felületek a műszerfalon: matt 
Kontraszt lakkozás: S-line specifikus 
Kormány: 3 küllős multifunkciós, bőr 
Kormányoszlop magasság- és axiális 
Ködzárófény hátul 
Könyöktámasz elöl 
Központi zár rádiótávirányítással 
Krómozott díszlécek az ablakkeretekben 
Külső tükörházak a jármű színére 
Külső tükrök: bal aszférikus 
Külső tükrök: elektromosan állítható, 
Külső tükrök: jobb konvex 
LED főfényszóró 
Magasságállítható első ülések 
Magasságállítható fejtámlák: elöl 2 db, 
Manuális klímaberendezés 
MMI Rádió 
Nappali fény 
Nem dohányzó kivitel 
Normál ülések elöl 
Por- és pollenszűrő 
Progresszív kormányzás: közvetlen és 
Q3 Sportback 
quattro meghajtás 
Rakodóperem védő nemesacélból 
Rögzítőszemek: 4 db rögzítőszem a 
S line külső elemek: 
Sávelhagyás és sávváltás figyelmeztetés: 
Sávtartó-asszisztens: a 
Standard kerékcsavarok 
Start/Stop automatika, és 
Szőnyegbetétek elöl/hátul 
Telefon: Bluetooth-csatlakozás 
Tetőkárpit szövet (holdezüst) 
USB-A típusú csatlakozó külső 
Ülésfoglaltság-felismerés 
Üléshuzat: Argument szövet üléshuzat 
Üvegezés 
Vezető és utasoldali légzsák 
Világítás fénytartományának ellenőrzése 
Zöld hővédő üvegezés a szélédőn 

 
 
 
A gépkocsi ajánlott fogyasztói ára extra felszereltség nélkül:  12 792 290,- HUF  

 

Színe: Daytona-szürke gyöngyház fényezés  269 240,-- HUF 
  

Árengedmény:  



 
Akciós komfort csomag: (WSU) 770 890,-- HUF 
- Ülésfűtés elöl (4A3) 
- Parkolóradar hátul (7X1) 
- Automata klímaberendezés (9AK) 
- Komfortkulcs (4I3) 
- LED főfényszóró (PX2) 
 
Akciós technikai csomag: (WKR) 610 870,-- HUF 
- Multifunkciós bőr kormánykerék (1XW) 
- Tempomat (8T6) 
- Connectivity csomag (PNV) 
- Virtuális cockpit (9S1) 
- Hat hangszóró (passzív) (8RL) 
- Telefon: Audi connect Navigáció és Infotainment (IT2) 
- Audi smartphone interface (UI2) 
 

Az Ön által választott gyári kiegészítő felszereltségek:     
 
12V-os csatlakozó és 2 USB-C-csatlakozó (7B6)  29 210,-- HUF  
a hátsó üléseknél 
 
Alumíniumoptika a belső térben: a (QJ1)  34 290,-- HUF  
tükörállító kapcsolók, az ablakemelő kapcsolók, a parkolófék kezelője 
 
Asszisztens csomag - technikai ($EC)  0,-- HUF  
csomaghoz: 
- közlekedési táblafelismerő 
- parkolássegítő plusz funkció szelektív kijelzővel 
- adaptív vezetőasszisztens, vészfék asszisztens, sávelhagyásra figyelmeztető 
jelzés 
- követésitávolság-tartó tempomat (adaptive cruise control) bővített 
működési sebességtartománnyal (kézi kapcsolású sebességváltó esetén 30-tól 
200 km/h sebességig, S tronic esetén 0-tól 200 km/h sebességig) 
 
Audi connect segély- és szervizhívás (NZ4)  0,-- HUF  
 
Audi connect segély- és szervizhívás (EL5)  0,-- HUF  
Súlyos baleset bekövetkezésében a rendszer automatikusan hív segítséget. 
Az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: 
Segélyhívás és szerviz 
- Online meghibásodás bejelentés 
- Audi kárbejelentés 
- Audi online szervizidőpont 
Járművezérlés: 
- Jármű stűtusz riport 
- Parkolási pozíció 
- Riasztóberendezés jelzése 
 
Audi virtuális cockpit plusz: digitális ($S9)  91 440,-- HUF  
műszeregység 12,3˝ kiegészítő funkciókkal: 
- Sport és klasszikus kijelző kivitelek 
- Integrált MMI funkciók 



- A vezetési igényeknek megfelelő kijelzési lehetőségek: térkép nézet, 
Audi Connect szolgáltatások, Média és rádió megjelenítés, Sebesség és 
fordulatszám 
Beépített "view" gombbal átméretezhető 2 kör alakú kijelző az MMI tartalom jobb 
megjelenítése érdekében 
- MMI navigációs Plus rendelése esetén 3D-s térképtartalom megjelenítése 
 
Autóemelő és szerszámkészlet (1S1)  10 160,-- HUF  
 
Belső tükör automatikus elsötétítéssel (4L6)  67 310,-- HUF  
keret nélkül 
 
Csomagtérajtó elektromos nyitás és zárás (4E7)  190 500,-- HUF  
 
Elindulást segítő rendszer (UH2)  30 480,-- HUF  
megállást követően időkorlátozás nélkül rögzíti a járművet, és automatikusan 
megakadályozza a jármű elgurulását emelkedőkön illetve lejtőkön 
 
Gyári vezérlőkód a Phone Box-hoz (9ZE) (GB1)  0,-- HUF  
 
Hangrendszer: AUDI (9VD)  113 030,-- HUF  
6 csatornás erősítő, 180W összteljesítmény, 10 hangszóró 
Kötelezően rendelendő: MMI Rádió Plusz, Navigáció előkészítés, vagy Navigációs 
Rendszer 
 
Hátsó üléssor plusz pohártartóval (5KR)  46 990,-- HUF  
- támladőlés-szög állítással, hátsó könyöktámasz italtartóval 
- a hátsó ülés 40:20:40 arányban osztható vagy kompletten dönthető 
- csúsztatható ülések 
- rakodónyílás 
 
Keréktárcsa: alumínium-öntvény 20-küllős (V72)  407 670,-- HUF  
V-dizájn, kontrasztszürke, részben polírozott 7Jx19, 235/50 19 
gumiabroncsok 
 
Komfort automata klímaberendezés 2 zónás ($AK)  0,-- HUF  
- elektromosan állítja a befújt levegő mennyiségét, elosztását és hőmérsékletét 
- vezető és utasoldali fűtés 
- napállásától függő vezérlés 
- por és szagszűrő 
- légkiömlő a középkonzolon hátul 
- külön kiolvasztó gomb a szélvédőre és a átsó ablakra 
 
Komfortkulcs: kényelmes bejutás és ($I3)  0,-- HUF  
motorindítás a kulcs használata nélkül.  
Az opciónális elektromos csomagtérfedéllel együtt rendelve a 
nyitás testmozgásra reagálással is elérhető 
 
Kontur/Ambiente-világítás: (QQ2)  135 890,-- HUF  
kiegészítésként az Ambiente világítás- csomaghoz: 
- Ambiente- és kontúrvilágítás 30 rendelkezésre álló színnel 
- kontúr világítása az ajtókon elöl/hátul (színben megegyező) 
- belépővilágítás 



- Ambiente világítás az ajtók szövet részénél (színben megegyező) 
- oldalsó Ambiente világítás a középkonzolon (színben megegyező) 
- a műszerfal alatti rakodrész (színben megegyező) 
- megvilágított quattro jelvény, vagy Audi karikák a műszerfal jobb oldali 
részénél (színben megegyező)  
 
Kormány: 3-küllős bőrkormány ($PF)  43 180,-- HUF  
multifunkció plusszal, alul egyenesített Maniuálisan állítható horizontálisan és 
vertikálisan. A könnyű kezelhetőség érdekében 12 nyomógombbal felszerelve. 
 
Kormány: 3-küllős bőrkormány (2PF)  102 870,-- HUF  
multifunkció plusszal, alul egyenesített Maniuálisan állítható horizontálisan és 
vertikálisan. A könnyű kezelhetőség érdekében 12 nyomógombbal felszerelve. 
 
Külső tükör: Elektromosan behajtható, (6XE)  85 090,-- HUF  
elektromosan állítható, fűthető, valamint az utasoldalon járdaszegély 
figyeléssel; fűthető ablakmosófúvókák 
 
LED főfényszóró és hátsó lámpák ($P2)  0,-- HUF  
dinamikus irányjelzőkkel: 
- távolsági fény, a nappali világítás, autópályavilágítás, dinamikus index, 
statikus kanyarfény, minden időjárás fény LED technológiával 
- automatikus dinamikus fényszórómagasság-szabályozás 
- autópályavilágítás:  automatikusan növeli a fényszóró távolságot 110 km/h felett 
- LED hátsó lámpák dinamikus irányjelzőkkel 
 
Lopásgátló kerékcsavarok (1PE)  13 970,-- HUF  
 
MMI Navigációs rendszer plusz MMI touch ($NR)  563 880,-- HUF  
funkcióval 
- közlekedési tábla felismerés 
- 10,1" nagyfelbontású színes kijelző (1.540x720) 
- 3D térképmegjelenítés 
- személyes útvonalasszisztens:  
felügyeli a közlekedés helyzetét a gyakran megtett útvonalakon (pl. 
munkahely és otthon között), legalább 7 perces késés esetén új alternatív 
útvonalat javasol 
- TMC közlekedési információk 
- Intelligens MMI keresés, javaslatokkal 
- MMI touch a gyors és intuitív használathoz (pl. kézírás felismerés, 
zoomolás az ujjakkal)  
- Infotainment hangvezérléssel 
- Navigáció adatainak felhasználása a gazdaságos vezetés érdekében 
- Országspecifikus információk megjelenítése (sebességkorlátozás, 
matrica kötelezettség, határátkelés)  
 
Műbőr borítású kartámasz az ajtóban (7HC)  0,-- HUF  
 
Pótkerék: Helytakarékos pótkerék (1G9)  48 260,-- HUF  
 
S line belső kivitel (WQS)  593 090,-- HUF  
- Sportülések elöl S nyomattal: Puls szövet/műbőr mono.pur.500 kombináció, az 
első és szélső hátsó ülések kozépső része fekete-ezüst vagy fekete-vörös 



Puls szövet, az oldalsó részek belső részei fekete bőr, az oldalsó részek 
külső részei, a középső hátsó ülés és az első könyöktámasz fekete műbőr 
mono.pur.500 kombináció, kiegészítő elemek az üléseken fekete Alcantara, 
sziklaszürke kontrasztvarrással 
- 3-küllős, sport bőrkormány, multifunkciós, krómaplikációkkal, 
perforált váltókarborítással  
- Dekorbetét: matt szálhúzott alumínium, sötét 
- Feinlack palaszürke kiegészítő elemek a középkonzolon és a ajtóbehuzók elöl 
- Fekete tetőkárpit 
- Első küszöblécek alumínium berakással, megvilágított, S emblémával 
- Nemesacél rakodóélvédő 
- Nemesacél pedálok és lábtartó 
- Fekete lábszőnyegek elöl és hátul sziklaszürke kontrasztvarrással 
- Hátsó üléssor plusz (kötelezően hozzárendelendő!) 
 
Távolsági fényszóró asszisztens: (8G1)  52 070,-- HUF  
felismeri a szembejövő forgalom, a települések és más forgalomban résztvevő 
fényforrásokat és ennek megfelelően ki- és bekapcsolja a távolsági fényszórót a 
rendszerhatárain belül 
 
Telefon (IT2): Audi connect Navigáció és (IT2)  0,-- HUF  
Infotainment 
Tartalmazza: 
- POI keresése beszédvezérléssel 
- Online közlekedési információk 
- Út- és parkolásinformációk 
- Prediktív útvonalszmítás 
- WLAN-hotspot 
- Veszélyek megjelenítése 
- SMS, E-mail megjelenítés 
- Hírek, időjárás, média streaming 
 
Telefon: Audi Phone Box (9ZE)  154 940,-- HUF  
- a mobiltelefont a középkonzolban kialakított rekeszbe helyezve lehetővé 
teszi a telefonálást a járműben 
- kihangosító berendezéssel és beszédvezérléssel a telefonfunkciókhoz 
- kapcsolódik a jármű külső antennájához 
- vezeték nélküli töltés (Qi-standard) 
- USB-csatlakozón keresztül töltési lehetőséget biztosít 
 
Tolatókamera (KA2)  158 750,-- HUF  
az autó mögötti terület ábrázolása az MMI®-kijelzőn 
 
Ülések: Elektromos állítású vezetőülés (3PB)  148 590,-- HUF  
Együtt rendelendő: Elektromos gerinctámasszal! 
 
Ülések: Elektromos gerinctámaszok elöl (7P1)  102 870,-- HUF  
 
Üléshuzat: S line Puls szövet/műbőr (N7V)  0,-- HUF  
mono.pur 500-kombináció, sportülések elöl 
- fekete-ezüst vagy fekete-vörös Puls szövet ülésfelület elöl és a hátsó 
szélső üléseknél 
- fekete bőr az ülések oldalának belső része 



- fekete műbőr mono.pur 500-kombináció az ülések oldalsó részének  
külső része és a hátsó középső ülés, valamint az első könyöktámasz 
- fekete Alcantara kiegészítő felületek az üléseken 
- sziklaszürke kontrasztvarrás 
- S-nyomat az első üléseken hátoldalán 
 
 

  

A gépkocsi ajánlott fogyasztói ára extrafelszereltséggel: 17 667 820,- HUF 
 
 

 
Az ajánlati ár regisztrációs adót és a 27% ÁFA-t tartalmazza. 
 
Szállítási határidő: raktárról 1-2 hét. 


