
Audi Q3 Sportback

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 TDI 150 hk quattro Manuell Proline advanced 5,5 177/146 400.000 kr

35 TDI 150 hk S tronic Proline advanced 5,9 155/124 402.800 kr

45 TFSI 230 hk quattro S tronic S line 8,7 196/168 499.600 kr

För alla aktuella kampanjer, besök www.audi.se.

Modellversioner

S line + 44.300 kr

Inkluderar utöver Proline advanced dessutom:

> 18" aluminiumfälgar i 5-dubbelekrad design > S line-sportpaket

> Audi active lane assist > S line-exteriörpaket

> Audi connect nödsamtal > Interiörelement i Alcantara, stålgrå

> Automatisk 2-zons komfortklimatanläggning > Baksäte plus

> Dynamisk styrnings > Multifunktionratt plus, avplanad nedtill

> Elektriskt manövrerad bagagelucka > S linestol i läder/tyg

> Farthållare > Pedaler och fotstöd i rostfritt stål

> 4-vägs svankstöd för framsätena > Lastkantsskydd i rostfritt stål

> Glanspaket > Belysta instegslister med aluminiuminlägg och S-emblem

> Mittarmstöd fram > Dekorinlägg i borstad matt mörk aluminum

> Parkeringssensorer bak > Svart innertak

> Elektriskt manövrerad baklucka > Sportchassi

> Sport-komfortsäte fram > Svart innertak

> Audi Smartphone Interface > 3-ekrad Multifunktionsratt "Plus" avplanad nederdel

> S line stötfångare

> Grill i titansvart med inlägg i matt aluminium

> Sidoluftintag i Selenitsilver

> S line-emblem på framskärmarna

Populära tillval

Funktion & Komfort Pris

Alpinpaket 13.900 kr

Komfortpaket 11.900 kr

Design & teknologi

Svart optikpaket 4.300 kr

Audi Matrix LED-strålkastare 4.100 kr

Fler populära tillval

Audi sound system 3.500 kr

Tonade rutor 5.100 kr

Elektriskt inställbara 

framsäten 9.300 kr

Panoramaglastak 18.000 kr

Audi virtual cockpit plus 12,3" digital instrumentering för  visning av information 7.300 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.

Proline advanced 

> Ramen runt Single frame-grillen i blanksvart.

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

blanksvart.

> Komfortnyckel inklusive sensorstyrd bagageluckeöppning

> 3-zons komfortklimatanläggning

> Förvarings- och bagagerumspaket

> Fjärrstyrd parkeringsvärmare 

> Dragkrok infällbar

Tvådelat glastak, främre delen är öppningsbar/lutningsbar

Elektriskt inställbara framsäten 

Mörktonade rutor från B-stolpen och bakåt.

10 högtalare, 6-kanalsförstärkare. 180 watt.

LED placerade i en matris använder data insamlade av kameran, olika sensorer och 

navigationssystemet för att lysa upp omgivningarna på ett precist och selektivt sätt.


