Audi Q3 Sportback 40 TDI quattro
Код на автомобила HJMTKR

Цена
Audi Q3 Sportback 40 TDI quattro

Listenneupreis BGN 119 084,42
Ценово
BGN 7 600,предимство
Специална
BGN 111
цена
484,42

Информация за потребителите относно разхода на гориво и емисиите на CO2: считано от 1 септември 2017 г., някои нови автомобили ще спазват
световна хармонизирана тестова процедура за превозни средства (WLTP), нов, по-реалистичен метод за измерване на разхода на гориво и CO2 Емисии,
типово одобрени. От 1 септември 2018 г. WLTP е заменил предишната процедура за изпитване, новия европейски цикъл на движение (NEDC). По време
на тази преходна фаза към WLTP стойностите на NEDC продължават да се изискват от закона. Поради по-реалистичните условия на изпитване, разходът
на гориво и емисиите на СО2, измерени от WLTP, в много случаи са по-високи от тези, измерени от NEDC. Повече информация за WLTP можете да
намерите на адрес https://www.audi.bg/serviz/audi-serviz/tehnologii-okolna-sreda#50047-434952

Оферта от 09.01.2023

Оферта от 09.01.2023

Двигател
1968 куб. см 4x4 S tronic 7-ст.
Мощност 0 кВт / 0 к.с.
:
Разход на гориво: 6,30 null
Емисии на въглероден диоксид (CO₂) комбинирано: 165 г/км
Общо
Емисии на въглероден диоксид (CO₂) комбинирано: 162 г/км
Емисии на азотен оксид 0,0000 г/км

Външен цвят
Ibis White

Тапицерия
Интериорен цвят: черен Black, шев Roc
Табло: черен Black
Подово покритие: черен Black
Тапицерия: черен Black, шев Roc

Оферта от 09.01.2023

BGN 0,-

Оборудване
Предна решетка в Titanium black,
рамка в Aluminium silver matt
Предни въздуховоди в Manhattan grey,
matt
Елемент в дифузора в Platinum grey matt
Отделение за вещи под таблото
с инструменти
Основа на дифузора в grained black matt
Вградени мигачи в страничните огледала
с LED система
Отделения за напитки в централната
конзола
Отделения за вещи във вратите отпред и
отзад
LED осветление на задния номер
Велурени стелки за предните и задни
места
Електронeн контрол на стабилността ESC
включва; - АBS - ситема против блокиране на колелата; - ЕBV - елекртонно
рапределение на спирачното усилие; - ЕDS - електронно блокиране на
диференциала; - АSR - система против приплъзване на колелата;
Резервно колело с намален размер
Спортно окаччване
Предни дискови спирачки
Progressive steering
Инструменти и крик
Аптечка и авариен триъгълник
(включително две светлоотразителни жилетки)
Задни дискови спирачки
Audi drive select
- промяна в характеристиките на автомобила, например чрез адаптиране на
електромеханичното управление (волана), педала на газта, скоростната кутия и
др. Налични режими: comfort, auto, dynamic, eﬃciency, individual и oﬀroad.
Брони и защита под предната и задната
броня, прагове и арки на калниците в Manhattan grey metallic
Товарен кант на багажника от пластмаса
Мултифункционален кожен волан с три лъча
- регулируем по височина и дълбочина; - 6 мултифункционални бутона за
управление на инфотейнмънт системите
Означение за модела и технологията
Подготовка за детско столче ISOFIX
и Top Tether за задните външни седалки
Предни седалки с настройка по височина
Подглавници за всички седалки
Триточкови колани с регулиране по
височина
Норма на отработени газове EU6 AP
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Оборудване
Акустично предно стъкло
Електрическо заключване на задните врати
за деца
Централно заключване с дистанционно
управление
Вътрешно огледало за обратно виждане
с бленда
Въздушни възглавници "Fullsize"
за водача и пътника до него с двустепенна логика
Странични въздушни възглавници и
въздушни възглавници за глава
Пакет "Гланц"
- алуминиеви лайстни на страничните прозорци; - външна част на В и C - колони
черна "High gloss"
Спойлер над задното стъкло
Делима падаща облегалка на задната
задната седалка (в съотношение седалка (в съотношение 40:20:40 или изцяло),
регулиране на седалката по по дължина и наклона на облегалката
Декоративни елементи Micrometalic silver
Сл. код
Комфортен подлакътник
между предните седалки
Външни огледалa в цвета на автомобила
Audi Pre Sense front - предупреждение
базирано на информация от камера) завиващи или спиращи автомобили,
велосипедисти и пресичащи пешеходци. Ако е идентифицирана потенциална
опасност системата предупреждава шофьора и може да инициира прилагане на
спирачно усилие, така че сблъсъкът да бъде избегнат или негативните
последствия при удар да бъдът намалени.
Таван в плат в lunar silver
Външни огледала с електрическо
регулиране и подгряване
Електронен имобилайзер
Допълнително електрическо подгряване
на въздуха в купето / само за дизелови ДВГ /
Индикация за спадане на налягането в
гумите
Автоматична Start-Stop система с
рекуперация
Прагове на вратите с пластмасови
лайстни
Audi Pre sense basic
- обвързаност между различни системи в автомобила за индикация при критични
ситуации и подготовка при потенциална опасност - обтегачи на коланите на
места, автоматично затваряне на прозорци прозорците и ел. люк (ако е поръчан),
активиране на на предупредителната задна светлина
Lane departure warning
(активен от 60 км/ч) and lane change assistant
LED светлини (basis)
- къси, дълги и дневни светлини в LED технология; - мигачи в халогенна
технология
Оферта от 09.01.2023

Оборудване
Сензор за светлини и дъжд
- автоматично включване на къси светлини и чистачки
Ограничител на скоростта
Задни светлини - халогенни
Двузонален климатроник с датчик за
за положението на слънцето, рециркулация въздуха, разпознаване на ключа
10.25" digital instrument cluster
информация за: - скорост, час, пробег, индикация за налично гориво; препоръчителна предавка (за модели с ръчни скорости и за автоматични
скорости в режим manual) - активната радио станция; - меню phone (в
комбинация с мултифункционален волан); - програма за ефективност и функция
Time for a brake
Bluetooth interface (възможност за
свързване на два телефона), Bluetooth Audiostreming
Алуминиеви джанти 7J x 17,
дизайн с пет двойни лъча, с гуми 215/65 R17
Audi connect Remote & Control
- online roadside assistance,emergency call, Audi incident assistance, Audi service
request, - vehicle status report, remote lock & unlock, car ﬁnder, remote auxiliary
heating (ако е поръчан 9M9), theft alarm notiﬁcation. ^Обхватът на предлаганите
от Audi connect услуги е различен за съответната страна.
Седалки с плат "Argument"
Audi connect Emergency Call
Подготовка за закрепване на детско
столче /ISOFIX/ на седалката до шофьора с възможност за деактивиране на
въздушната възглавница
Стандартни предни седалки
Вътрешно осветление: модул на тавана
отпред и отзад, включително светлини четене,осветена жабка, багажно
отделение (отдясно)
Дигитален радиоприемник
MMI Radio plus с 10.25" digital
instrument cluster и с 8.8 " MMI touch display; - елемент в таблото в high gloss
black, с кант в алуминиева оптика; - 8.8 " дисплей включително MMI touch; - 6
пасивни говорителя с обща с обща мощност 60 W (4 отпред и и 2 отзад); - Audi
music interface с два извода USB C; - гласов контрол за Telephony и Media; озвучителна настройка на силата на звука в зависимост от скоростта;
сл.код
Audi hill hold assist
Електромеханична ръчна спирачка
Активен преден капак (система
за защита на пешеходците и велосипедистите)
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Допълнително
оборудване
Без спортно окачване
Секретни болтове за джанти

BGN 77,-

Мултифункционален, спортен, кожен волан
plus с три лъча, скосен в долната си част; - регулируем по
височина и дълбочина; - 12 мултифункционални бутона за
управление на инфотейнмънт системите

BGN 578,-

Ел.регулиране на шофьорската седалка

BGN 839,-

Функция "Advanced Key"
със сензорно отваряне на багажника (в комбинация с
Електрическо отваряне отваряне на багажника /4Е7/ и
сензорно затваряне на багажника)

BGN 895,-

Пакет "Черна оптика" - "Audi exclusive"
- рамката на предната решетка в черно; - предни
въздуховоди в черно; - лайстни около прозорците и
външна част на B и С -колони в High gloss black - елементи
в предната и задната броня в черно

BGN 1 202,-

Делима падаща облегалка
на задната седалка с подлакътник - регулиране по
дължина на седалката; - регулиране наклона на
облегалката; - падаща, делима в съотношение 40:20:40
или напълно, облегалка; - подлакътник с поставка за чаши

BGN 262,-

Подглавници за предните седалки
с X регулиране

BGN 274,-

Външни огледала с ел.регулиране
и подгряване, с функция прибиране

BGN 480,-

Подлакътници във вратите
в изкуствена кожа
Лумбални опори на предните седалки
с електрическо регулиране
Акустична система за паркиране
с датчици на предната и задната броня, включително cross
traﬃc assistant
Премахване на Lane change assist
(серийно оборудване)

BGN 0,BGN 578,BGN 1 638,-

BGN -1 000,-

Асистент за дългите светлини
- автоматично включване на къси и дълги светлини

BGN 295,-

Cruise Control
(поддържа постоянно желаната скорост в диапазон от 20
до 250 км/ч)

BGN 655,-

Audi virtual cockpit plus - 12.3"
- информация за скорост, карта, Audi connect services
радио/медия; - в допълнение на "classic" дисплея и
дисплей "sport"; - интегрирани функции на MMI; функция "Time for a brake"; - визуализация на 3D
навигационна карта; Audi virtual cockpit се управлява от
мултифункционалния волан

BGN 916,-

Алуминиеви джанти 7J x 18
Arm-дизайн пет двойни лъча, с гуми 235/55 R18
Удължена гаранция с 3 години
до общ пробег 150 000 км
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BGN 0,-

BGN 1 528,BGN 737,-

Допълнително
оборудване
Audi connect Remote & Control
- online roadside assistance,emergency emergency call, Audi
incident assistance Audi service request, myCarManager vehicle status report, remote lock & unlock, car ﬁnder,
remote auxiliary heating (ако е поръчан 9M9), theft alarm
notiﬁcation. Обхватът на предлаганите от Audi connect
услуги е различен за съответната страна.

BGN 0,-

Audi connect Navigation & Infotainment
Свързване на автомобила с Интернет чрез вградена SIMкарта и поддръжка на функциите на Audi connect - Pointof-interest търсене с гласов контрол; -Traﬃc information
online; Информация за свободни места за паркиране; myAudi navigation; -News online; -Weather; -Twitter; Online media streaming; -Calendar; Обхватът на
предлаганите от Audi connect услуги е различен за
съответната страна.

BGN 0,-

Камера за обратно виждане

BGN 895,-

Комфортен климатроник
с тризонално регулиране

BGN 643,-

Салон с пeрфорирана Alcantara/mono.pur
с надпис "S line"

BGN 873,-

Навигационна система MMI Navigation plus
- 10.1" touch display, включително MMI touch; - MMI
Navigation plus; - Enhanced 3D city display; - Система за
разпознаване на пътните знаци; безплатен ъпдейт на
навигационните данни до 5 години след края на
производството на съответната инфотейнмънт система

BGN 3 906,-

LED светлини с динамични мигачи
на задните светлини - LED къси, дълги и дневни светлини;
- LED светлини за шофиране по магистрала (автоматично
повишаване на дължината на светлинния сноп при
скорост над над 110 км/ч.); - Функция за шофиране при
лоши метеорологични условия (мъгла, дъжд, сняг); junction light при поръчана навигация; - Автоматично /
динамично регулиране дължината на светлинния сноп; Динамични мигачи на задните светлини

BGN 1 942,-

Алуминиева оптика в интериора
- шалтери за електрически стъкла, огледала, ръчната
спирачка, както и допълнителни елементи във вратите

BGN 197,-

Задно и странични стъкла затъмнени
след B-колоната

BGN 873,-

Контурен/ Амбиентен светлинен пакет
multi coloured В допълнение на QQ1: - контурно
осветление във вратите, отпред и отзад - осветление в
долната част на вратите отзад - амбиентно осветление в
централната конзола, отпред - контурно осветление за
надпис quattro или лого Audi на таблото с инструменти от
страната на пътника до шофьора - амбиентно осветление
в отделението за вещи под таблото с с инструменти амбиентно осветление във вложките на вратите, отпред и
отзад Възможност за избор от 30 цвята.

BGN 766,-

Audi hold assist

BGN 176,-

Audi smartphone interface
Свързване на смартфон с автомобила. Информацията от
смартфона се прехвърля чрез usb директно на MMI
дисплея. Комфортно управление на навигация, телефон и
избрани приложения чрез контролера на MMI, както и
чрез системата за гласов контрол.
Оферта от 09.01.2023

BGN 1 168,-

Допълнително
оборудване

Оферта от 09.01.2023

Пакет "Comfort"
- Подгряване на предните седалки - Вътрешно огледало за
обратно виждане с автоматична бленда, без рамка - Пакет
"Отделения за вещи и багажно пространство" Електрическо отваряне и затваряне на багажника Изисква
поръчката на: -Акустична система за паркиране с датчици
на предната и задната броня включително cross traﬃc
assistant(7X2) - Cruise Control (поддържа постоянно
желаната скорост в диапазон от 20 до 250 км/ч) (8T6) Светлинен пакет (QQ1)

BGN 2 650,-

Пакет "Technology"
- Audi Sound System Изисква поръчката на: - LED светлини
с динамични мигачи на задните светлини (PX2) Навигационна система MMI Navigation plus (PNB) Мултифункционален, спортен кожен волан plus с три лъча
(1XW) - Audi virtual cockpit - 10.25" (9S1) - Audi connect
Navigation & Infotainment (IT4) - Audi connect Remote &
Control (EL5)

BGN 633,-

"S line" Sportpaket
- Декоративни елементи "Aluminium matt brushed", dark; Спортни предни седалки (емблема S line на предните
седалки); - Педали и подпора за левия крак в в алуминий;
- Осветени прагове на предните врати с емблема "S line"; S line спортен кожен волан с три лъча Multifunction plus с
емблема S line, хромирани апликации и перфорирана
кожа в участъците за захващане (поръчва се допълнително
срещу заплащане); - Ръкохватка на лоста за скоростите в
перфорирана кожа; - Елементи в централната конзола и
дръжки за отваряне на вратите в Slate grey, paint ﬁnish; Черен цвят на тавана

BGN 3 340,-

Пакет "Perfect" изисква поръчката на:
- Пакет "Comfort" (WCA) - Пакет "Technology"(WCB) - Audi
smartphone interface (IU2) - Audi virtual cockpit plus - 12.3"
(9S9) - Лумбални опори на предните седалки с
електрическо регулиране(7P1) - Камера за обратно
виждане (KA2) - Външни огледала с електрическо
регулиране и подгряване, с функция прибиране(6XE) Задно и странични стъкла - затъмнени след B-колоната
(QL5) - Предни спортни седалки (Q4H) - Audi hold assist
(UH2) - Алуминиева оптика в интериора (QJ1) Декоративни елементи; - Функция "Advanced key" със
сензорно отваряне на багажника(4I3) - Подглавници за
предните седалки с Х регулиране (5ZC) - Делима падаща
облегалка на задната седалка с подлакътник (5KR) - LED
светлини с динамични мигачи на задните светлини (PX2)

BGN 0,-

Технически данни
Двигател - тип

1.97 дизел

Мощност

0 кВт 0 к.с.

Работен обем на двигателя

1968 куб. см

Трансмисия

S tronic 7-ст.

Задвижване

4x4

Брой на вратите

4

Брой на местата

5

Комбиниран разход на гориво ()

6,30 null

Емисии на въглероден диоксид (CO₂)
комбинирано

162 г/км

Емисии на азотен оксид

0,0000 г/км

Номер на рама

WAUZZZF30N1080675

Дилър
Порше Варна
бул. Ян Хунияди № 2
9000 Varna
+359 52 598 010
audi_varna@porschebulgaria.bg
https://www.porschevarna.bg
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