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2Audi Q3  »  Inhoud

De krachtige uitstraling van 
de Audi Q3 springt in het oog 
en zijn ruime interieur met 
talrijke praktische details 
levert veel gebruiksgemak op. 
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4Audi Q3  »  Exterieur

De Audi Q3 heeft 
een stoere voorkant 
met een octagonale 
singleframe-grille en 
grote luchtinlaatvlakken 
in de bumper. 



5Audi Q3  »  Exterieur

De niet in kleur gespoten 
spatbordranden benadrukken 
het offroadkarakter. De brede 
achterstijlen en sportieve 
achterspoiler maken het 
fraaie beeld compleet. 



6Audi Q3  »  Exterieur

De sportieve welving boven de flanken is een rechtstreekse 

verwijzing naar de quattro-vierwielaandrijving waarmee de 

Audi Q3 is uit te rusten.

Bij de optionele Matrix-LED-

koplampen, past de lichtbundel 

zich voortdurend aan op de 

rest van het verkeer en de 

veranderende omgeving.



7Audi Q3  »  Exterieur

Met de optionele 
comfortsleutel 
opent en sluit 
de achterklep 
met een 
voetbeweging.



8Audi Q3  »  Carrosserievormen

De Audi Q3 oogt krachtig 
en sportief en het interieur 
behoort tot de ruimste in 
zijn segment.



9Audi Q3  »  Carrosserievormen

De Audi Q3 Sportback combineert 
moeiteloos de vlotte looks en 
sportieve uitstraling van een coupé 
en hij biedt de kracht en praktische 
eigenschappen van een SUV. 



10Audi Q3  »  Interieur

De lange wielbasis levert 
veel beenruimte op en 
ook in de hoogte en 
breedte is de Q3 royaal 
met centimeters.
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Slimme achterbank.
Meer beenruimte 
of bagageruimte? 
Dan kunt u de 
achterbank 
vijftien centimeter 
verschuiven. 

Achterbankleuning

7standen

Van schuin tot meer rechtop

Bagageruimte maximaal

1.525 liter

Met neergeklapte leuning

Audi Q3  »  Interieur



12Audi Q3  »   Infotainment en connectiviteiten

De standaard Audi virtual cockpit 
is volledig digitaal.



13Audi Q3  »   Infotainment en connectiviteiten

Het optionele Bang & Olufsen Premium Sound 

System met 3D sound zorgt met behulp 

van vijftien high-end luidsprekers voor 

een concertwaardige luisterervaring. 

Met de topversie MMI navigatie 

plus groeit het touchscreen in de 

middenconsole naar 10,1 inch. 



14Audi Q3  »  Rijeigenschappen en assistentiesystemen

De grote wielbasis 
helpt om oneffenheden 
comfortabel te verwerken. 
Met de zes profielen van de 
optionele Audi drive select 
varieert het onderstel 
zich van comfortabel 
tot sportief. 

Ook nuttig: de optie hill descent 

control, die de ingestelde snelheid 

bergaf vasthoudt. 



15Audi Q3  »  Rijeigenschappen en assistentiesystemen

De adaptieve rijassistent 
is met name prettig 
voor iedereen die in de 
ochtend- en avondspits 
over drukke snelwegen rijdt 
en voor degenen die lange 
afstanden afleggen.



16Audi Q3  »  Lakkleuren en velgen

Ibiswit Pulsoranje

Unilakken

Metalliclakken

S line kleuren

Turboblauw Daytonagrijs pareleffect

Met dit kleurenpakket geeft u  

uw Audi een sportief karakter.

Chronosgrijs Metallic Floretzilver metallic Gletsjerwit metallic Mythoszwart metallic Nanogrijs metallic Navarrablauw metallic Tangorood metallic

Pareleffect lakken

Kies de lakkleur die uw persoonlijkheid het 

beste reflecteert. Zit uw tint er niet bij? 

Met Audi Exclusive lakkleuren kunt u iedere 

gewenste kleur kiezen.

Goodwoodgroen pareleffect Merlin pareleffect



17Audi Q3  »  Lakkleuren en velgen

Met Audi velgen onderstreept
u de eigen stijl en het karakter
van de Audi Q3.

Deze weergave toont slechts een selectie van het assortiment velgen. 

Kijk voor het volledige aanbod op audi.nl
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Bescherm het interieur van uw Audi tegen 

vocht en vervuiling met de Audi All-weather 

voetmatten.

De instap-led projecteert de Audi-ringen op de 

bodem bij het openen van de voorportieren. 

De hoge bagageruimtekuip is zeer robuust en 

kan makkelijk worden afgewassen.

Audi Q3  »  Audi Originele Accessoires

Met Audi Originele 
Accessoires kunt u 
allerhande extra’s 
aanschaffen die het 
gebruiksgemak van  
uw auto vergroten.

De hoogwaardige Audi  

achterbanktas biedt ca. 27 liter  

aan opslagruimte.

Kijk voor het complete aanbod Audi Originele Accessoires  

op audi.nl/webshop
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Wanneer u een caravan bezit of vaak gebruik 

maakt van een aanhanger of fietsendrager, 

kunt u niet zonder trekhaak.

Ski- en bagagekoffer verkrijgbaar in diverse 

uitvoeringen en modelspecifieke dakdragers. 

De laadrandbescherming van doorzichtig folie 

beschermt de rand tegen beschadigingen bij 

het in- en uitladen.

Audi Q3  »  Audi Originele Accessoires

Bagagekoffers in verschillende  

maten zijn allemaal eenvoudig  

op de Audi dakdragers te monteren.

Kijk voor het complete aanbod Audi Originele Accessoires  

op audi.nl/webshop



Audi Q3  »  4 jaar garantie 20

Uw Audi
heeft standaard
4 jaar garantie.

Een geruststellend idee.

Met de aankoop van een Audi kiest u voor 

een hoogwaardig technisch product waar 

u jaren mee vooruit kunt. Dat bewijzen 

wij graag en daarom heeft u op uw Audi 

maar liefst 4 jaar garantie. Zo hoeft u zich 

gedurende deze periode geen zorgen te 

maken over onverwachte reparatiekosten en 

kunt u onbezorgd genieten van uw Audi.

U kunt aanspraak doen op fabrieksgarantie 

zolang het onderhoud van de auto volgens de 

fabrieksvoorschriften is uitgevoerd. U kunt bij 

elke Audi Servicepartner binnen Nederland 

de garantiewerkzaamheden laten uitvoeren. 

De fabrieksgarantie blijft van kracht als de 

auto gedurende de garantietermijn wordt 

doorverkocht aan een opvolgende eigenaar. 

2 Jaar fabrieksgarantie

Als zich binnen de garantietermijn een defect 

voordoet als gevolg van een materiaal- en/

of fabricagefout, dan garandeert uw Audi-

dealer dat dit kosteloos wordt hersteld of 

vervangen. Wanneer een defect optreedt, 

dient u dit uiterlijk binnen één maand 

na constatering (en uiterlijk binnen de 

garantieperiode van de auto) van het gebrek 

per e-mail of schriftelijk kenbaar te maken 

aan uw Audi-dealer. De klacht moet tevens 

binnen de garantietermijn geconstateerd en 

gemeld zijn.

2 Jaar Extra Garantie

2 jaar Extra Garantie is van toepassing op 

nieuwe Audi auto’s die door Pon’s

Automobielhandel B.V. zijn geïmporteerd 

en die in Nederland te naam zijn gesteld. 

Extra Garantie is geldig gedurende een 

periode van 24 maanden, direct aansluitend 

op de eerste twee jaar fabrieksgarantie. 

Voor de Extra Garantie geldt wel een 

kilometerbeperking tot 100.000 km. 

Eventuele gebreken die ontstaan terwijl u in 

het buitenland bent, dienen eerst gemeld te 

worden bij uw Audi-dealer in Nederland. 

Omdat de 2 jaar Extra Garantie een specifieke 

toevoeging is voor de Nederlandse markt, 

dient u de reparatie eerst te betalen en de 

reparatiefactuur vervolgens in te dienen bij 

uw Audi-dealer in Nederland. Voorts zijn 

uitgezonderd de kosten voor reparaties die 

tot normale slijtage en onderhoud worden 

gerekend. De 2 jaar extra garantie is niet van 

toepassing op elektrische voertuigen van 

Audi. Op de elektrische voertuigen is 6 jaar 

onderhoud inclusief.

Bekijk de volledige garantie-  

voorwaarden op audi.nl of  

scan de QR-code. Benieuwd  

naar de resterende garantie  

op uw Audi? Neem hiervoor  

contact op met uw dealer. 



Audi Voorsprong door techniek

Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden. 

Gemiddeld brandstofverbruik:

4,7 - 9,3 l/100 km, 21,3 - 10,8 km/l. 

Gemiddelde CO2-emissie: 123 – 210 g/km.
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