
Audi Q3

Prislista modellår 2019

Gäller fr.o.m. 1 april 2019

Modellpriser

Motor Växellåda Modellversion

Förbrukning från 

l/100 km / Co₂ 

(WLTP)

CO2 g/km 

(NEDC grund 

för 

fordonsskatt) Pris

35 TFSI 150 hk S tronic Proline advance 7,2 / 164 131 332.000 kr*

4.0 TFSI quattro 190 hk S tronic Proline advance 8,8 / 198 165 383.200 kr*

45 TFSI quattro 230 hk S tronic S line 8,7 / 197 168 480.700 kr

35 TDI quattro manuell Proline advance 6,7/ 176 145 357.700 kr*

40 TDI quattro 190hk S tronic Proline advance 7,0 / 184 146 383.200 kr*

¹ Ett urval av motoralternativ. För fullständigt utbud, besök www.audi.se eller kontakta din Audi-återförsäljare.

² Pris markerat med asterisk avser "Proline Edition"-kampanjpris. För alla aktuella kampanjer, besök www.audi.se.

Modellversioner

Proline Advanced S line

Inkluderar utöver Proline advanced dessutom:

> 18" aluminiumfälgar > S line exteriörpaket

> Sportsäten fram med svankstöd > S line sportpaket

> Kontrastlackering > Alcantara läderpaket 

> LED-strålkastare fram > Hellackering (kontrastfärg valbart)

> Digital instrumentbräda > Svart innertak

> Elektrisk baklucka > S-line Klädsel i tyg/läder

> Apple Carplay    > Pedaler och fotstöd i rostfritt stål

> Parkeringssensorer bak > Fotmattor i svart med kontrastsömn

> Automatisk 2-zons klimatkomfortanläggning > Dekorinlägg i borstad mörk matt aluminum

> Avbländbar innerbackspegel utan ram    > Avplanad sportratt  

> 3-ekrad multifunktionratt plus

> Parkeringssensorer bak

> Farthållare  

För fullständig standardutrustning, besök www.audi.se eller kontakta din Audi-återförsäljare



Populära tillval

Funktion & Komfort Pris

Assistanspaket Bas 7.900 kr

Alpinpaket 14.900 kr

Design & teknologi Pris

Evolutionspaket 29.900 kr

Fler populära tillval Pris

Förvaringspaket 2.600 kr

Miljöbelysning 3.000 kr

Audi sound system 3.500 kr

Tonade rutor 4.900 kr

Svart optikpaket 4.300 kr

För fullständig tillvalsöversikt, besök www.audi.se eller kontakta din Audi-återförsäljare.

Teknisk data, priser och utbud gäller vid trycktillfället och kan variera för olika motoralternativ och specifikationer.

Aud Sverige förbehåller sig rätten till ändringar i konstruktion och utrustning, samt reserverar sig för eventuella

ändringar och tryckfel. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning.

> Adaptiv farthållare

> Parkeringsensorer fram och bak

> Helljusassistent

> Dragkrok

> Parkeringsvärmare

> MMI navigation plus

> Audi virtual cockpit

> LED-strålkastare inklusive dynamiska blinkers bak

> Assistanspaket bas (Adaptiv farthållare, 

Parkeringsensorer

fram och bak, Helljusassistent)

Mörktonade rutor från B-stolpen och bakåt

10-högtalare, 6-kanals förstärkare och med total 

watteffekt om 180 watt

Belysta delar av interiören (handtag, omgivande belysning i

dörrar, mittkonsol m.m)

Förvaringsnät på baksidan av de främre ryggstöden,

förvaringsfack under passagerar sätet fram, elastisk nät i

bagageutrymme, 12-volts uttag i bagageutrymmet



> Dekorinlägg i borstad mörk matt aluminum


