
Audi Q3

Prislista modellår 2020
Gäller fr.o.m. 15 augusti 2019

Modellpriser

Motor Växellåda Modellversion

Förbrukning blandad 

l/100 km (WLTP)

CO2 g/km 

(WLTP/NEDC) Pris

35 TFSI  150 hk Manuell Proline advanced 6,7 153/132 339.000 kr

40 TFSI quattro 190 hk S tronic Proline advanced 8,8 198/166 383.200 kr*

45 TFSI quattro 230 hk S tronic S line 8,7 197/168 480.500 kr

35 TDI quattro 150 hk Manuell Proline advanced 6,7 176/146 376.600 kr

35 TDI 150 hk S tronic Proline advanced 5,8 153/124 359.100 kr

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

Modellversioner

Proline advanced

Inkluderar utöver Proline advanced dessutom:

> > 20" Audi Sport i 5-ekrad V-stjärndesign i matt titanium

> Audi Smartphone Interface > Audi Matrix LED-strålkastare

> Automatisk 2-zons komfortklimatanläggning > Audi-ringar och modellbeteckning i glanssvart

> Automatiskt avbländande innerbackspegel > Exteriörlackering i Pulsorange

> Läderklädd multifunktionsratt, 3-ekrad > S line-exteriörpaket med med stötfångare i kontrastfärg 

> Elektrisk baklucka > Svart optikpaket

> Farthållare > Audi design selection-interiör

> LED-strålkastare > Alcantarapaket i orange

> Parkeringssensorer bak > Flerfärgat kontur- och miljöbelysningspaket

> Sportsäten med svankstöd > Sätesklädsel i läder/konstläder med orangea sömmar

> Kontrastlackering

> Audi active lane assist

S line + 35.500 kr

Inkluderar utöver Proline advanced dessutom:

> S line-sportpaket

> S line-exteriörpaket

> Alcantara läderpaket

> Avplanad sportratt och växelspak i perforerat läder

> Svart innertak

>Klädsel i tyg/läder med S line-prägling i ryggstöden

> S-line exteriörpaket med bl.a. S line stötfångare

> Sportchassi

> Framspoiler, hjulhuslist och sidokjolar i bilens färg

> Dekorinlägg i borstad mörk matt aluminum

> Belysta instegslister med aluminiuminlägg och S-emblem 

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

Edition one Chronosgrå/Pulsorange + 105.000 kr / 102.000 kr



Populära tillval

Funktion & Komfort Pris

Alpinpaket 14.900 kr

Assistanspaket Bas 7.900 kr

Design & teknologi Pris

Svart optikpaket 6.700 kr

Evolutionspaket 4.100 kr

Fler populära tillval Pris

Audi sound system 3.500 kr

Tonade rutor 4.900 kr

Hellackering
3.000 kr

Panoramaglastak 15.900 kr

Backkamera 12,3" digital instrumentering för  visning av information 5.000 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.

Elektroskt öppning/stägning av främre glassektionen.

Elektriskt inställbara framsäten 

Mörktonade rutor från B-stolpen och bakåt.

10 högtalare, 6-kanalsförstärkare. 180 watt.

> Adaptiv farthållare

> Parkeringssensorer fram och bak

> Helljusassistent

> Assistanspaket bas (Adaptiv farthållare, parkeringssensorer fram och bak, 

helljusassistent)

> MMI-navigation plus                                                                                                                       

> Audi virtual cockpit plus                                                                                                           

>Led-stråkastare

> Ramen runt Single frame-grillen i blanksvart.

> Dekorlisten runt sidorutorna, B-stolpen och det trekantiga dekorinlägget vid 

C-stolpen i blanksvart.

> Fjärrstyrd parkeringsvärmare 

> Dragkrok infällbar


