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Specifikace vozidla 
 
 
 
 

Tovární značka: Audi 
Model: Q3 SB 35 TDI 110 kW F3NARG23 
Objem motoru: 1968 ccm Barva vozu: Bílá Gletscher 
Výkon kW/k:  110/150  Barva potahů: Černá 
Převodovka: STT-Automatická převodovka- Kód barvy: 2Y2Y / FZ 
Číslo karoserie:  Číslo komise:  

 
Palivo: Diesel 
Spotřeba - kombinovaná (WLTP): 5,1 l/100km 
Hodnota CO2 - kombinované (WLTP): 133 g/km 
Hodnota CO2 - kombinovaná (NEDC): 119 g/km 
Spotřeba - kombinovaná (NEDC): 4,5 l/100km 
 
Není-li v této nabídce stanoveno výslovně jinak, je tato nabídka platná 2 dny od jejího vytvoření. 
 
Poznámky:  

 
Cena vozidla ze sériové produkce výroby v CZK včetně 21% DPH: 
 
 
Základní cena vozidla 1 095 900,-- 
 
Barva vozidla / obj. kód: Bílá Gletscher / 2Y2Y 28 300,-- 
 
Zvláštní výbava / obj. kód:   
Akční paket Gravity / WAJ 31 700,-- 

V paketu jsou obsaženy následující výbavy: 
- Vyhřívání sedadel vpředu 
- Elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru 
- Bederní opěrka elektricky nastavitelná 
- Audi Parking system (samostatná položka) 
- Automatická klimatizace (samostatná položka) 
- LED světlomety a LED zadní světla s dynamickým osvětlením (samostatná položka) 
- Paket LED osvětlení (samostatná položka) 
- MMI rádio Plus (samostatná položka) 
- Advanced key (samostatná položka) 
- Audi Virtual Cockpit (samostatná položka) 
- Multifunkční kožený volant plus (samostatná položka) 
- Zvýhodnění paketu je 35 700 Kč s DPH. 
- Samostatně objednatelné položky lze rozšířit vyšší výbavou dle nabízeného výběru. 
- Na některé z výbav obsažených v paketu se mohou vázat další výbavy, které je nutné objednat z důvodu 
vyrobitelnosti vozu. 

Audi connect Navigation & Infotainment / IT4 0,-- 
- připojení k internetu přes ve voze zabudovanou SIM kartu 
- hotspot, online & hybridní rádio, online dopravní informace 

Audi connect Remote & Control / EL5 0,-- 
- služby Audi connect Remote & Control spojují vozidlo s chytrým telefonem a díky aplikaci myAudi umožňují 
funkce: 
- dálkový přístup k vozidlu 
- poslední poloha parkovaní 
- aktuální stav vozidla -> hladina nádrže a oleje, počet ujetých km, informace o stavu dveří a oken 
- dálkové otevírání a zavírání 
- dálkové ovládání pomocného topení 
- v kombinaci s přípravou pro MMI Navigaci plus nebo MMI navigací plus s MMI touch displejem 

Audi Parking system plus(vpředu a vzadu) / 7X2 22 000,-- 
- akustická a optická podpora při parkování 
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- ukazatel odstupu od překážky/okolních stojících vozů na displeji 
- nelze s rádiem MMI 

Audi smartphone interface / UI2 15 700,-- 
– spojení smartphonu s Audi Q3 přes USB rozhraní 
- 2x USB port pro nabíjení elektronických zařízení, přenos dat a hudby z USB, chytrého telefonu nebo MP3 
- ovládání vybraných funkcí chytrého telefonu skrze MMI systém nebo hlasovým ovládáním 
- nelze s rádiem MMI 

Audi Virtual Cockpit / 9S1 5 300,-- 
- 10, 25" plně digitální displej s větším množstvím funkcí oproti standardně dodávanému digitálnímu cockpitu 
- navíc zobrazuje počet otáček, mapy, connect služby, informace o médiích, rádio / média s dobou trvání skladby 
a obrázek alba 
- možnost nastavení zobrazení "Klasik" a "Sport" 
- ovládání funkcí ovládacími prvky na volantu 
- ve spojení s MMI Navigací plus možnost 3D zobrazení map 

Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče / 3PB 11 300,-- 
- elektricky výškově a podélně nastavitelné sedadlo řidiče včetně elektricky nastavitelného sklonu sedáku a 
opěradla 
- sedadlo spolujezdce výškově nastavitelné 
- pouze v kombinaci s elektricky nastavitelnou bederní opěrkou 7P1 

Komfortní klíč / 4I3 12 100,-- 
- bezklíčové spuštění a vypnutí motoru tlačítkem start/stop na středovém panelu 
- otevření zavazadlového prostoru tlačítkem nebo bezdotykově pohybem nohy 
- zamykání/odemykání vozidla zvenčí přes dotykový senzor na klikách předních dveří 

Komfortní klimatizace 2zónová / 9AK 17 300,-- 
- automatická 
- elektronicky reguluje teplotu a distribuci vzduchu 
- oddělené řízení teploty pro řidiče a spolujezdce vpředu 
- s ovládáním závislým na intenzitě slunečního světla 
- obsahuje alergenový filtr, který eliminuje prach a pachy 
- výdechy vzduchu i v zadní části vozu 
- samostatné tlačítko pro odmražení předního skla a bočních oken 

LED světlomety a LED zadní světla s / PX2 26 100,-- 
dynamickým osvětlením 

Paket LED osvětlení / QQ1 7 400,-- 
- osvětlené make-up zrcátko u řidiče a spolujezdce – osvětlení prahu dveří vpředu 
- osvětlená rukojeť dveří vpředu i vzadu 
- prostorové osvětlení předních a zadních dveří 
- osvětlený prostor pro nohy vpředu 
- osvětlený odkládací prostor pod přístrojovou deskou 
- nelze s rádiem MMI 

Příprava pro MMI Navigace plus / PNC 24 200,-- 
- MMI rádio plus 
- 10, 1" barevný dotykový HD displej 
- příprava MMI navigace plus 
- příprava služby Audi Connect 

 
Akční nabídka: 

 
Cena vozidla a výbavy včetně 21% DPH: 1 297 300,-- 
 
 
  
Zvolená příplatková výbava nahrazuje sériovou výbavu stejného charakteru, i když to není u jednotlivých položek 
uvedeno. 
 
Vezměte prosím na vědomí, že hodnoty spotřeby paliva a exhalace emisí ve výfukových plynech uvedené v 
dokumentaci k vozidlu jsou platné pro konkrétní vozidlo v konfiguraci, jak bylo dodáno výrobcem. Jakákoliv 
dodatečná montáž příslušenství (včetně doplňkové výbavy na základě dodatečné objednávky zákazníka) do/na 
vozidlo může tyto hodnoty ovlivnit. Vzhledem k přechodu na nový měřící cyklus WLTP mohou být hodnoty spotřeby a 
emisí v dříve vydaných propagačních materiálech k vozidlu uvedeny rozdílně. 
 
Kyjov 1, dne: 04.08.2022 
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Sériová výbava vozu Audi Q3 SB 35 TDI 110 kW: 
 

- 17" litá kola - dvojitý 5paprskový 
 design 
 - velikost 7J x 17 
 - pneumatiky 215/65 R17 

- 6 pasivních reproduktorů 
 - vpředu a vzadu, 80 W 

- Akustické čelní sklo 

- Asistent hlídání mrtvého úhlu 
 - asistent pro změnu jízdního pruhu s 
 hlídáním mrtvého úhlu 
 - aktivní v rychlostním rozmezí cca 15 - 
 250 km/h 
 - LED kontrolky ve vnějších zpětných 
 zrcátkách 

- Asistent rozjezdu do kopce 

- Audi connect Remote & Control 
 - služby Audi connect Remote & Control 
 spojují vozidlo s chytrým telefonem a 
 díky aplikaci myAudi umožňují funkce: 
 - dálkový přístup k vozidlu 
 - poslední poloha parkovaní 
 - aktuální stav vozidla -> hladina 
 nádrže a oleje, počet ujetých km, 
 informace o stavu dveří a oken 
 - dálkové otevírání a zavírání 
 -  dálkové ovládání pomocného topení 
 - v kombinaci s MMI rádiem Plus 

- Audi drive select 
 - nastavení různých charakteristik 
 vozidla dle dostupných režimů: 
 auto, comfort, dynamic, offroad, 
 efficiency a individual 
 - dle nastaveného režimu se upraví 
 posilovač řízení, řazení (u S tronic) 
 - režim "efficiency" upravuje činnost 
 motoru, převodovky, klimatizace za 
 účelem snížení spotřeby 
 - režim "individual" umožňuje vlastní 
 nastavení příslušných systémů 

- Audi music interface 
 - možnost  propojení multimediálního 
 přehrávače nebo chytrého telefonu k 
 vozidlu 
 - 2 USB sloty s funkcí nabíjení a 
 přenosu dat 

- Audi pre sense basic 
 - preventivní ochrana cestujících 
 - napnutí pásů předních sedadel a 
 dovření oken při hrozícím střetu 

- Audi pre sense front 
 - nepřetržitá kontrola provozu před 
 vozidlem 
 - v případě hrozícího střetu s vpředu 
 jedoucím vozidlem (situační důvod nebo z 
 důvodu nepřiměřené rychlosti) 
 - systém je aktivní přibližně od 5 km/h; 
 chodce dokáže systém rozeznat do cca 85 
 km/h a vozidla do cca 250 km/h 
 - při zjištění hrozícího střetu je řidič 
 varován vizuálně, akusticky a hapticky; 
 v další fázi následuje automatické 
 varovné přibrzdění a posléze plné 
 brždění 

- Bez závěsného zařízení 

- Boční airbagy vpředu 

- Centrální dálkové zamykání 

- Čalounění stropu tkanina stříbrná Mond 

- ČR 

- Deaktivace airbagu sedadla spolujezdce 

- Dekorační prvky na přístrojové desce 
 - stříbrná 

- Digitální cockpit 
 - 10,25" displej zobrazující rychlost, 
 čas, stav ujetých kilometrů, venkovní 
 teplotu, zbývající dojezd, doporučení 

 řazení (u manuální převodovky) 
 - dále zobrazuje aktuální rozhlasovou 
 stanici, hudební titulek, seznam rádií 
 - ovládání funkcí ovládacími prvky na 
 volantu 

- Digitální příjem rádia (DAB) 

- E-Call (nouzové volání) 
 - nouzové volání lze spustit manuálně 
 tlačítkem ve střešním modulu, kdy dojde 
 ke spojení s linkou tísňového volání 
 - v případě vážné dopravní nehody 
 proběhne nouzové volání automaticky a 
 dojde k přenosu dat o vozidle 

- Elektricky ovládaná dětská pojistka 

- Elektromechanická parkovací brzda 

- Elektronický imobilizér 

- Kontrolní systém tlaku vzduchu v pneu 

- Kryty vnějších zrcátek v barvě vozu 

- Manuální klimatizace 

- MMI rádio Plus 
 - digitální přístrojový panel 10,25" 
 - 8,8" barevný dotykový displej 
 - čtečka SD karet 
 - USB port 
 - rozhraní Bluetooth, AM / FM 
 - hlasové ovládání pro telefonování a 
 média 
 - 6 reproduktorů (4 vpředu, 2 vzadu) 
 - nastavení hlasitosti závislé na 
 rychlosti vozu 
 - přístrojová deska v černé lesklé 
 optice 

- Multifunkční kožený volant plus 
 - 3ramenný design 
 - 12 multifunkčních tlačítek 

- Nářadí 

- Nekuřácké provedení 

- Paket lesklé optiky 
 - střešní a okenní lišty z eloxovaného 
 hliníku, rámy B a C sloupků v lesklé 
 černé barvě 

- Pohon předních kol 

- Prodloužená záruka výrobce 4 roky 
 - prodloužení o 2 roky nad zákonnou 
 záruku a max. do nájezdu 120 000 km 

- Progresivní řízení 

- Přední sedadla manuálně nastavitelná 

- Přístrojová deska v lesklé skleněné 
 černé optice 
 - MMI displej a plocha okolo displeje 
 - orámování v hliníkové optice 

- Rohožky vpředu a vzadu 

- Rozhraní Aux-in a USB (pouze pro 
 nabíjení; datový přenos s výbavou Audi 
 smartphone/music interface) 

- Rozhraní Bluetooth 
 - možnost propoení mobilního telefonu s 
 podporou Bluetooth 
 - možný hands free hovor ve vozidle 

- Sada na opravu pneumatik 

- Sedadla standardní - tkanina Argument 
 - středová část sedadel ve tkanině 
 Argument 
 - boční opěrky sedadel, opěrky hlavy, 
 středová loketní opěrka vpředu v černé 
 tkanině 

- Sedadla standardní vpředu 

- Standardní nárazník 
 - metalické lakování šedá Manhattan 

- Standardní podvozek 

- Středová loketní opěrka vpředu 
 - posuvná, nastavitelná 
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 - s odkládacím prostorem 

- SUV Sportback 

- Světelný a dešťový senzor 

- Světlomety s technologií LED 
 - dálková, denní a potkávací světla v 
 technologii LED 
 - halogenová směrová světla 
 - zadní světlo se zabudovaným mlhovým 
 světlem (halogen) 

- Tempomat 

- Trojúhelník s lékárničkou a varovnými 
 vestami 

- Uchycení dětské sedačky ISOFIX 
 pro sedadlo spolujezdce včetně 
 deaktivace airbagu spolujezdce 

- Uchycení dětské sedačky ISOFIX - vnější 
 zadní sedadla 

- Uchycení dětské sedačky ISOFIX pro 
 sedadlo spolujezdce 

- Upozornění na opuštění jízdního pruhu 
 - funkční rozsah 60km/h-250km/h 
 - systém pomáhá zabránit neúmyslnému 
 vybočení z jízdního pruhu pomocí 
 nápravného zásahu 
 - aktivace/deaktivace přes MMI 

- Vnější zpětná zrcátka elektricky 
 nastavitelná a vyhřívaná 

- Vnější zpětné zrcátko vlevo asferické 

- Vnější zpětné zrcátko vpravo konvexní 

- Vnitřní zpětné zrcátko 

- Zadní sedadlo plus 
 - zadní lavice v poměru 40:20:40, lze 
 podélně posouvat i sklápět do vodorovné 
 pozice 
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Obrázky 
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Upozornění / výhrada k hodnotám spotřeby paliva a emisím CO2 
  
Uvedené údaje o spotřebě a emisích byly zjištěny na základě měřících procedur předepsaných právními předpisy, 
nicméně se v současné době ověřují v následujícím smyslu: 
  
Vozidla jsou výrobcem homologována dle nového standardu WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test 
Procedure) resp. WLTP2. Vzhledem k realističtějším podmínkám tohoto standardu jsou hodnoty spotřeby paliva a emisí 
CO2 zjištěné při něm v mnoha případech vyšší než u dřívějšího standardu NEDC (New European Driving Cycle). 
  
V České republice jsme dle požadavků správních orgánů nicméně stále po přechodnou dobu, povinni uvádět hodnoty dle 
dřívějšího standardu NEDC. Hodnoty dle NEDC jsou proto zpětně vypočítány z hodnot dle WLTP.  
  
Vzhledem ke stále probíhající homologaci jednotlivých konfigurací vozidel se nové (přepočtené) hodnoty dle NEDC u 
vozidla dle této nabídky mohou nepatrně lišit od hodnot uvedených v dřívějších propagačních materiálech či technickém 
průkazu dodaného vozidla. Prodejce, dovozce ani výrobce nenese žádnou odpovědnost za skutečnost, že se v budoucnu 
nově komunikované hodnoty (např. v době uzavření smlouvy či registrace vozidla) budou lišit. 
  
Dále je třeba vzít na vědomí, že dodatečná výbava vozu a příslušenství (např. vestavěné díly, formáty pneumatik atd.) 
mohou měnit relevantní parametry vozidla jako hmotnost, valivý odpor a aerodynamiku a ve spojitosti s povětrnostními a 
dopravními podmínkami a individuálním stylem jízdy mohou ovlivnit spotřebu paliva, spotřebu elektrické energie a emise 
CO2 jakož i výkonnostní ukazatele vozidla. 
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Aktuální seznam možných energetických štítků pneumatik 
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Poskytnutí informací o pneumatikách je splněním informační povinnosti stanovené právními předpisy, která však nedává 
kupujícím možnost vybrat si na objednávané vozidlo konkrétní pneumatiku. Konkrétní pneumatiky, jimiž bude vozidlo 
vybaveno, určuje výrobce s ohledem na aktuální dodávku ze strany výrobců pneumatik v době výroby vozidla. 
 
 


