A3

Cenik
A3 Sportback/
Limuzina
S3/S3 Limuzina
A3 40 TFSI e
A3 g-tron

Št. ML2021/06, modelsko leto 2021, velja od 01.04.2021 do izdaje novega cenika

Internal

#

Audi A3 Sportback
Moč motorja
kW/ KM

Vrsta
menjalnika

Število valjev,
prostornina, cm3

Emisija
CO2, g/km

Kombinirana
poraba goriva,

Maloprodajna
cena A3 SB

Maloprodajna
cena Advanced

Maloprodajna
cena S line

l/100km

30 TFSI

30 TFSI

35 TFSI

35 TFSI

40 TFSI e

30 TDI

30 TDI

35 TDI

35 TDI

40 TDI quattro

81/ 110

81/ 110

110/ 150

110/ 150

110/ 150
*150/204

85/ 116

85/ 116

110/ 150

110/ 150

147/ 200

ročni

S tronic

ročni

S tronic

S tronic

ročni

S tronic

ročni

S tronic

S tronic

3
999

3
999

4
1498

4
1498

4
1395

4
1968

4
1968

4
1968

4
1968

4
1968

od 124

25.720 €

26.710 €

28.210 €

8YAAKCW1

8YABKCW1

8YACKCW1

od 5,4

od 116

27.670 €

28.660 €

30.160 €

8YAAKGW1

8YABKGW1

8YACKGW1

od 5,1

od 128

27.420 €

28.410 €

29.910 €

8YAAZCW1

8YABZCW1

8YACZCW1

od 5,6

od 127

29.370 €

30.350 €

31.860 €

8YAAZGW1

8YABZGW1

8YACZGW1

38.390 €

39.550 €

41.220 €

8YAAPXW1

8YABPXW1

8YACPXW1

27.730 €

28.720 €

30.220 €

8YAADCW1

8YABDCW1

8YACDCW1

29.690 €

30.680 €

32.180 €

8YAADGW1

8YABDGW1

8YACDGW1

29.320 €

30.310 €

31.810 €

8YAARCW1

8YABRCW1

8YACRCW1

31.280 €

32.330 €

33.770 €

8YAARGW1

8YABRGW1

8YACRGW1

36.120 €

37.620 €

8YABLYW1

8YACLYW1

Maloprodajna
cena Advanced

Maloprodajna
cena S line

od 5,6

od 24

od 1,0

od 115

od 4,4

od 121

od 4,6

od 112

od 4,3

od 120

od 4,6

od 147

od 5,7

Audi A3 Limuzina
Moč motorja
kW/ KM

Vrsta
menjalnika

Število valjev,
prostornina, cm3

Emisija
CO2, g/km

Kombinirana
poraba goriva,

Maloprodajna
cena A3 Lim

l/100km

30 TFSI

30 TFSI

35 TFSI

35 TFSI

30 TDI

30 TDI

35 TDI

35 TDI

40 TDI quattro

81/110

81/110

110/ 150

110/ 150

85/116

85/116

110/ 150

110/ 150

ročni

S tronic

ročni

S tronic

ročni

S tronic

ročni

S tronic

S tronic
147/ 200

3
999

3
999

4
1498

4
1498

4
1968

4
1968

4
1968

4
1968

4
1968

od 120

26.560 €

27.540 €

29.050 €

8YSAKCW1

8YSBKCW1

8YSCKCW1

od 5,3

od 113

28.510 €

29.500 €

31.000 €

8YSAKGW1

8YSBKGW1

8YSCKGW1

28.250 €

29.240 €

30.740 €

8YSAZCW1

8YSBZCW1

8YSCZCW1

30.210 €

31.190 €

32.700 €

8YSAZGW1

8YSBZGW1

8YSCZGW1

28.570 €

29.550 €

31.060 €

8YSADCW1

8YSBDCW1

8YSCDCW1

30.530 €

31.530 €

33.030 €

8YSADGW1

8YSBDGW1

8YSCDGW1

30.150 €

31.140 €

32.650 €

8YSARCW1

8YSBRCW1

8YSCRCW1

od 5,0

od 125

od 5,5

od 124

od 5,5

od 112

od 4,3

od 118

od 4,5

od 109

od 4,2

od 117

32.110 €

33.100 €

34.600 €

8YSARGW1

8YSBRGW1

8YSCRGW1

od 4,5

od 144

36.930 €

38.430 €

8YSBLYW1

8YSCLYW1

od 5,5

Poraba goriva in izpuh CO2 sta odvisna od izbrane dimenzije pnevmatik. To lahko vpliva tudi na spremembo cene zaradi spremembe zneska DMV.

#

Internal

Posebnosti A3
Sportback / Limuzina

> 16" platišča 5-kraki dvojni design, velikost 7Jx16, pnevmatike 205/55 R16
> serijsko podvozje
> pasivni zvočniki (6) in radio Audi, digitalni radijski sprejemnik
> ročna klimatska naprava
> dekorativni elementi z lakom platinasto sive barve
> opozorilo za zapuščanje voznega pasu, Audi pre sense front
> žarometa z LED tehnologijo, senzor za osvetljenost dež
> sedeža običajna, prevleke tkanina Index, ročno nastavljiva
> 3-kraki usnjen/športni/večfunkcijski volan ( za S tronic s prestavnima ročicama)

Posebnosti Advanced

> 17" platišča, večkraki design, velikost 8Jx17, pnevmatike 225/45 R17
> serijsko podvozje
> pasivni zvočniki (6) in radio Audi, digitalni radijski sprejemnik
> ročna klimatska naprava
> opozorilo za zapuščanje voznega pasu, Audi pre sense front
> vstopne letve na pragovih z aluminijastimi vstavki, osvetljene
> žarometa z LED tehnologijo, senzor za osvetljenost dež
> sedeža običajna, prevleke tkanina Index, ročno nastavljiva
> 3-kraki usnjen/športni/večfunkcijski volan ( za S tronic s prestavnima ročicama)
> dekorativni elementi z lakom platinasto sive barve

Posebnosti S line

> 17" platišča, 5-kraki design, velikost 8Jx17, pnevmatike 225/45 R17
> športno podvozje
> pasivni zvočniki (6) in radio Audi, digitalni radijski sprejemnik
> ročna klimatska naprava
> vstopne letve na pragovih z aluminijastimi vstavki, osvetljene z napisom S
> žarometa z LED tehnologijo, senzor za osvetljenost dež
> sedeža običajna, prevleke tkanina Index, ročno nastavljiva
> 3-kraki usnjen/športni/večfunkcijski volan ( za S tronic s prestavnima ročicama)
> dekorativni elementi z lakom platinasto sive barve
> opozorilo za zapuščanje voznega pasu, Audi pre sense front

#

Internal

Modeli Audi S3 SB/ S3 Lim
Vrsta
motorja

S3 SB 2.0 TFSI quattro

228/ 310

Vrsta
menjalnika

S tronic

Število valjev,
prostornina, cm3

4
1.984

Emisija
CO2,

Kombinirana
poraba goriva,

komb., g/km

l/100km

od 183

od 8,0

Maloprodajna cena

44.110 €
8YAS3YW1

S3 Lim 2.0 TFSI quattro

228/ 310

S tronic

4
1.984

44.850 €
od 177

od 7,8
8YSS3YW1

Posebnosti S3

> 18" aluminijasta platišča, 5-kraka paralelna,
> podvozje, športno,
> sedeža športna, prevleke blago/ usnje,
> volan športni, 3-kraki, usnjen, večfunkcijski, funkcija prestavljanja,
> dekorativni elementi matiran krtačen aluminij

Audi A3 Sportback g-tron
Moč
motorja

Vrsta
menjalnika

kW/ KM

30 g-tron

96/ 131

Gibna
prostornina,
cm

S tronic, 7-st.

3

4
1498

Emisija
CO2,

Kombinirana
poraba goriva,

Maloprodajna
cena A3 SB

Maloprodajna
cena Sport

Maloprodajna
cena Design

komb. g/km

m3/100km

Koda za naročilo

Koda za naročilo

Koda za naročilo

od 108

od 6,0

29.500 €

30.480 €

31.990 €

8YAAAGW1

8YABAGW1

8YACAGW1

Posebnosti g-tron

Oznaka g-tron pri znamki Audi predstavlja modele s pogonom na stisnjeni zemeljski plin (CNG). Ti so optimirani za delovanje na zemeljski

(serijska in dodatna oprema kot pri

plin, ki je v Evropi na voljo na pribl. 3500 bencinskih servisih (veljavnost podatkov: januar 2017). Zgorevanje zemeljskega plina je posebej

običajnih različicah A3 SB/ Advanced/

čisto. Pri samem zgorevanju plina CNG ne nastajajo fini prašni delci. Zanimivi pa so tudi z vidika varovanja okolja: glavna sestavina

S line)

zemeljskega plina je metan (CH4), za katerega so značilne najnižje specifične vrednosti emisij CO₂ med vsemi fosilnimi gorivi. Poleg tega je
metan mogoče proizvajati tudi iz organskih ostankov (biometan) ali iz CO₂, vode in čiste energije (v napravah za pretvorbo iz energije v
plin), kar Audi aktivno spodbuja s svojo ponudbo e-plina in s prvo industrijsko napravo na svetu za pretvorbo iz energije v plin. Modeli Audi
g-tron s svojimi lahkimi rezervoarji, visoko učinkovitostjo in dinamiko določajo novo stopnjo kakovosti na področju CNG-vozil in so zaradi
zelo nizkih stroškov goriva izjemno gospodarni.

> ne da se naročiti rezervnega kolesa
> na voljo le serijsko podvozje
> ni na voljo prezračevanje/ogrevanje mirujočega vozila
> velikost rezervoarja CNG skupaj 18 kg, rezervoar bencin 9 l
> ni možno z 19" platišči

#
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Notranjosti Audi A3 Sportback/Limuzina
AC

AI

AN

BA

BB
pergamentno
bež

Sedežne prevleke

črna

črno-srebrna

črno-modra

jekleno
siva

Stranice sedežev

črna

črna

črna

jekleno
siva

pergamentno
bež

Armatura zgoraj

črna

črna

črna

črna

črna

Armatura spodaj

črna

črna

črna

črna

črna

Šivi sedeži

Predpražniki

Stropna obloga

črna

črna

črna

črna

črna

jekleno
siva

jekleno
siva

jekleno
siva

jekleno
siva

jekleno
siva

N5G Sedeža običajna, prevleke tkanina
Index

+

N7B Sedeža običajna, prevleke tkanina
Debüt

+

+

N5BQ1D Sedeža športna, prevleke
tkanina Dynamik

+

+

N4F Sedeža običajna, kombinacija
usnje/umetno usnjemono.pur 550

+

+

+

N4FQ1D Sedeža športna, kombinacija
usnje/umetno usnje mono.pur 550

+

+

+

S line

EI

ET

Sedežne prevleke

črna

črna

Stranice sedežev

črna

črna

skalnato siv

antracitno siv

Armatura zgoraj

črna

črna

Armatura spodaj

črna

Predpražniki
Stropna obloga

Šivi sedeži

S3

EI/EX

ET/EY

AR/FT

Sedežne prevleke

črna

kamnito siva

črna

Stranice sedežev

črna

kamnito siva

črna

skalnato siva

antracitno siva

ekspres rdeča

Armatura zgoraj

črna

črna

črna

črna

Armatura spodaj

črna

črna

črna

črna

črna

Predpražniki

črna

črna

črna

črna

črna

Stropna obloga

črna/kamnito siva

črna/kamnito siva

črna/kamnito siva

N2Y Sedeža športna, kombinacija
tkanina Puls/umetno usnje mono.por
550

+

N4L Sedeža športna, kombinacija
usnje/umetno usnje mono.por 550

+

N2B Sedeža športna, kombinacija
Alcantara/umetno usnje mono.por 550

+

N4X Sedeža športna, usnje
Finnanappa

+

Šivi sedeži

N2Y Sedeža športna,
kombinacija tkanina
Puls/umetno usnje
mono.por 550

+

+

N4L Sedeža športna,
kombinacija
usnje/umetno usnje
mono.por 550

+

+

+

N2B Sedeža športna,
kombinacija
Alcantara/umetno usnje
mono.por 550

+

+

N4X Sedeža športna,
usnje Finnanappa

+

+
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Dodatna oprema Audi A3 Sportback/Limuzina

Posebna ponudba
WTK

Paket Technologie
> Navigacija MMI plus
> Audi smartphone interface
• Opcijska izbira volana: 1XW/1XX/2PF/2PK
• Opcijska izbira voznikovega informacijskega sistema: Virtualni prikazovalnik (9S1)/ Virtualni prikazovalnik PLUS (9S9)
• Opcijska izbira LED žarometov: LED žarometa (PX2) ali LED matrična žarometa (PXC)
• Opcijska izbira Audi Phone Boxa (9ZV ali 9ZE)

WCA

Opcija za A3 SB/Limuzina (akcijska cena, prihranek cca 30%)

2.534 €

Opcija za A3 SB/Limuzina (polna cena)

3.619 €

Opcija za S3 SB/Limuzina (akcijska cena, prihranek cca 30%)

1.758 €

Opcija za S3 SB/Limuzina (polna cena)

2.510 €

Paket Komfort
> Naslon za roke spredaj, ogrevanje prednjih sedežev, parkirni senzorji zadaj, tempomat, komfortna klimatska naprava 2-conska, notranja
ambientna osvetlitev.
• Opcijska izbira parkirnih senzorjev: 7X1/7X5/PCE (S tronic menjalnik)
• Opcijska izbira tempomata: 8T6-serijsko/8T8/PCE (S tronic menjalnik)
• Opcijska izbira klimatske naprave: 9AK/KH5
• Opcijska izbira ambientne osvetlitve: QQ1/QQ2
1.478 €

Opcija za A3 SB S line/Limuzina S line (polna cena)

9€

Opcija za A3 SB S line/ A3 Limuzina S line (akcijska cena, prihranek cca 90%)

1.983 €

Opcija za A3 SB in Limuzina/Advanced (polna cena)

363 €

Opcija za A3 SB in Limuzina/Advanced (akcijska cena, prihranek cca 80 %)
WQS

S line notranji športni paket
> športna sedeža spredaj, stropna obloga v tkanini črne barve, vstopne letve iz aluminija, osvetljene, z napisom S,
dekorativni elementi iz aluminija, naslon za roke spredaj, naslon za roke v vratih iz umetnega usnja
Potrebno je obvezno izbrati še opcijski volan (1XW/1XX/2PF/2PK) in oblazinjenje (N2B/N2Y/N4L/N4X).
1.601 €

Opcija za vse modele
WK8

Audi design selection
> notranji elementi z videzom aluminija, notranja ambientna večbarvna osvetlitev, vstopne letve z aluminijastimi vstavki, osvetljene,
dekorativni elementi iz brezovega lesa, ahatno sive barve, naslon za roke spredaj, nasloni za roke v vratih iz umetnega usnja
Potrebno je obvezno izbrati še opcijski volan (1XW/1XX/2PF/2PK) in oblazinjenje (N1D/N2U/N4F).
1.904 €

Opcija za vse modele
4ZE

Okrasne letve črne barve
serijska oprema

Serijska oprema za vse modele

Paketi
4ZD

Okrasne letve črne barve (s sijajem)
560 €

Opcija za A3 Advanced in S line
4ZB

Paket elementov s sijajem
224 €

Opcija za vse modele A3
YLD

Dekorativna folija daytona sive barve
363 €

Opcija za vse modele A3 SB
YKG

Paket zunanjih elementov iz karbona
1.568 €

Opcija za A3 Lim

Barve
Običajne zunanje barve
> Ibisno bela (T9), Briljantno črna (A2)

Brez doplačila

393 €

> Turbo modra (N6)
Opcija za vse modele

Kovinske zunanje barve
> Manhattan siva (H1), Floretsko srebrna (L5), Pitonovo rumena (R1), Tango rdeča (Y1), Mitično črna (0E), Ledeniško bela (2Y), Navaro
modra (2D)
784 €

Opcija za vse modele

Biserne zunanje barve
> Daytona siva (6Y)
784 €

Opcija za model A3 S line in S3
Q0Q0

Posebne barve - po izbiri stranke iz ponudbe quattro GmbH
2.576 €

Opcija za vse modele
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Dodatna oprema Audi A3 Sportback/Limuzina

Platišča in pnevmatike
C5X

Platišča iz lahke kovine, 5-kraki dvojni design, 7 J x 16, pnevmatike 205/55 R16
Serijska oprema za A3 SB/Lim

C5V

serijska oprema

Platišča iz lahke kovine, 5-kraki aero design, 7.5 J x 16, pnevmatike 205/55 R16
Serijska oprema za A3 40 TFSI e

CA6

serijska oprema

Platišča iz lahke kovine, večkraki design, 8,0 J x 17, pnevmatike 225/45 R17

Serijska oprema za A3 SB/Lim Advanced
41R

serijska oprema

Platišča iz lahke kovine, 5-kraki design, 8,0 J x 17, pnevmatike 225/45 R17
Serijska oprema za A3 SB/Lim S line

CL9

CG0

U72

U53

serijska oprema

Platišča iz lahke kovine, 5-kraki paralelni design, 8,0 J x 17, pnevmatike 225/45 R17
Opcija za Advanced, S line

224 €

Opcija za A3 SB/Lim

784 €

Platišča iz lahke kovine, 5-kraki W-design, 8,0 J x 17, pnevmatike 225/45 R17

Opcija za Advanced, S line

224 €

Opcija za A3 SB/Lim

784 €

Platišča iz lahke kovine, 5-kraki dinamični design, 8,0 J x 18, pnevmatike 225/40 R18

Opcija za Advanced, S line

1.008 €

Opcija za A3 SB/Lim

1.568 €

Platišča iz lahke kovine, 5-kraki Y-design, grafitno siva, polirana, 8,0 J x 18, pnevmatike 225/40 R18
617 €

Opcija za TFSI e S line

U52

Opcija za Advanced, S line

1.177 €

Opcija za A3 SB/Lim

1.737 €

Platišča iz lahke kovine, 5-kraki dvojni V-design (S-design), grafitno siva, 8J x 18, pnevmatike 225/40 R18
1.120 €

Opcija za S line

serijska oprema

Serijska oprema za S3
C1J

V29

U92

V98

C2T

Platišča iz lahke kovine, 5-kraki V-design, polirana, 8,0 J x 18, pnevmatike 225/40 R18
Opcija za Advanced, S line

1.120 €

Opcija za A3 SB/Lim

1.680 €

Platišča iz lahke kovine Audi Sport, 10-kraki zvezdasti design, 8,0 J x 18, pnevmatike 225/40 R18
Opcija za Advanced, S line

1.568 €

Opcija za A3 SB/Lim

2.128 €

Platišča iz lahke kovine Audi Sport, 5-kraki koničasti design, antracitno črna, polirana,8J x 18,pnevmatike 225/40 R18
Opcija za Advanced, S line

1.904 €

Opcija za A3 SB/Lim

2.464 €

Opcija za S3

1.456 €

Platišča iz lahke kovine Audi Sport, 5-kraki design zastavic, platinasto siva, polirana, 8J x 18, pnevmatike 225/40 R18
Opcija za Advanced, S line, ni možno za g-tron

1.948 €

Opcija za A3 SB/Lim

2.509 €

Opcija za S3

1.500 €

Platišča iz lahke kovine Audi Sport, 5-kraki dvojni ostri design, antracitno črna, polirana, 8J x 19, pnevmatike 235/35 R19
Potrebno je izbrati še športno podvozje (1JF)

C6H

Opcija za Advanced, S line (ni možno za 30 TDI/30 TFSI)

2.509 €

Opcija za A3 SB/Lim (ni možno za 30 TDI/30 TFSI)

3.069 €

Opcija za S3

2.060 €

Platišča iz lahke kovine Audi Sport, 5-kraki strukturni Y-design, matirana titanovo siva, polirana,
> velikost 8 J x 19, pnevmatike 235/35 R19
Potrebno je izbrati še športno podvozje (1JF)

C1I

Opcija za Advanced, S line (ni možno za 30 TDI/30 TFSI)

2.464 €

Opcija za A3 SB/Lim (ni možno za 30 TDI/30 TFSI)

3.024 €

Opcija za S3

2.016 €

Platišča iz lahke kovine Audi Sport, 5-kraki trapezoid design, matirana titanovo siva, 8J x 19, pnevmatike 235/35 R19
Potrebno je izbrati še športno podvozje (1JF)

U80

Opcija za Advanced, S line (ni možno za 30 TDI/30 TFSI/g-tron/40 TFSI e)

2.464 €

Opcija za A3 SB/Lim (ni možno za 30 TDI/30 TFSI)

3.024 €

Opcija za S3

2.016 €

Platišča iz lahke kovine Audi Sport, 5-kraki dvojni design, (S design), 8J x 19, pnevmatike 235/35 R19
1.120 €

Opcija za S3
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Dodatna oprema Audi A3 Sportback/Limuzina

Platišča in pnevmatike
1S1

Avtomobilska dvigalka (obvezno naročiti rezervno kolo)
28 €

Opcija za vse modele
7K1
1PE

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

serijska oprema

Kolesni vijaki z zaščito proti kraji
39 €

Opcija za vse modele
1G9

Manjše rezervno kolo
140 €

Opcija za vse modele, razen za 40 TFSI e

Luči
8G1

Asistenca za dolge luči
> znotraj sistemskih omejitev samodejno zaznava žaromete nasproti vozečih vozil, zadnje luči ostalih udeležencev v prometu in osvetlitev
naselij; dolga žarometa se avtomatsko vklapljata ali izklapljata glede na prometno situacijo.
112 €

Opcija za vse modele
8EX

Žarometa z LED tehnologijo
Serijska oprema za vse modele A3

PX2

serijska oprema

LED žarometa
> poskrbita za natančno osvetlitev cestišča, podobno dnevni svetlobi; za večjo varnost in udobje; manjša poraba energije, daljša življenjska
doba. LED-žarometa z naslednjimi funkcijami: dnevni luči, zasenčena žarometa, dolga žarometa, pozicijski luči, smernika, smerna
žarometa, univerzalna žarometa, statična smerna žarometa, avtomatsko-dinamično uravnavanje

PX2$PX

PXC

PXC$PX

brez doplačila

Opcija za vse modele s Technologie paketom
Opcija za vse modele

997 €

Serijska oprema za S3

serijska oprema

LED žarometa, matrična
> naprava za čiščenje žarometov, senzor za luči in dež, dinamični smerniki spredaj in zadaj. Inovativna tehnologija sistem kamer združuje z
LED-diodami in natančno optiko – za visoko prilagodljivo porazdelitev svetlobe. Pri nasproti in spredaj vozečih vozilih sistem osvetljuje vsa
ostala območja med vozili in poleg njih. Z avtomatskim zasenčenjem prometnih znakov se osvetlitev zmanjša, da ne zaslepi voznika; tako
je znotraj sistemskih omejitev vedno na voljo maksimalna osvetlitev. Žarometa in zadnji LED-luči z dinamičnimi smerniki. LED-žarometa s
funkcijami: zasenčena žarometa, dnevni luči, dolga žarometa, pozicijski luči, smernika, smerna žarometa, univerzalna žarometa, avtocestna
žarometa, statična smerna žarometa, avtomatsko-dinamično uravnavanje svetlobnega snopa.
784 €

Opcija za vse modele s Technologie paketom

1.781 €

Opcija za vse modele

499 €

Opcija za S3
8X8

8N6

Naprava za čiščenje žarometov
Opcija za vse modele

286 €

Serijska oprema za S3

serijska oprema

Senzor za osvetljenost/ dež
serijska oprema

Serijska oprema za vse modele

Ogledala in streha
4L2

Notranje vzvratno ogledalo z ročnim zasenčenjem

QQ5

Kozmetični ogledali, osvetljeni

4L6

serijska oprema

Opcija za vse modele

79 €

Serijska oprema za S3

serijska oprema

Notranje ogledalo z avtomatskim zasenčenjem
180 €

Opcija za vse modele
QQ1
QQ1$Q1

QQ2
QQ2$Q1

6FA

Notranja ambientna osvetlitev
brez doplačila

Opcija za vse modele s Komfort paketom
Opcija za vse modele

268 €

Opcija za S3

191 €

Notranja ambientna osvetlitev, večbarvna
Opcija za vse modele s Komfort paketom

125 €

Opcija za vse modele

393 €

Opcija za S3

314 €

Ohišji zunanjih ogledal v barvi vozila
Serijska oprema za vse modele A3

serijska oprema
brez doplačila

Opcija za S3
6FC

Ohišji zunanjih ogledal v videzu aluminija
Serijska oprema za S3

6FQ

serijska oprema

Ohišji zunanjih ogledal v videzu karbona
705 €

Opcija za vse modele
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Ogledala in streha
6FJ

Ohišji zunanjih ogledal v sijaj črni barvi
118 €

Opcija za Advanced, S line in S3
6XN

Zunanji ogledali električno nastavljivi/ ogrevani
Serijska oprema za vse modele

6XI

serijska oprema

Zunanji ogledali električno nastavljivi/ ogrevani/ električno poklopni
369 €

Opcija za vse modele
PV3

Prednja sedeža, električno nastavljiva s pomnilno funkcijo za voznikov sedež
Vsebuje: zunanji ogledali električno nastavljivi/ ogrevani/ električno poklopni/pomnilna funkcija (6XL)
Obvezno izbrati ledveno oporo (7P1/8I6) in notranje ogledalo z avtomatskim zasenčenjem)
1.344 €

Opcija za vse modele
3FB

Panoramsko strešno okno
> električno upravljanje steklenega segmenta, vgrajen element iz toniranega stekla, ročno nastavljiv s senčnik, komfortno
zapiranje z zunanje strani s pomočjo radijskega ključa.
Potrebno je izbrati še paket notranjih luči ali osvetljeni kozmetični
ogledali (QQ4/ QQ5).
1.232 €

Opcija za vse modele
3S1

Strešne letve iz eloksiranega aluminija
336 €

Opcija za vse modele A3 SB
3S2

Strešne letve črne
257 €

Opcija za vse modele A3 SB

Zasteklitev
4GH

4GF

Vetrobransko steklo, akustično s termoizolacijsko zasteklitvijo
Opcija za vse modele

112 €

Serijska oprema za S3

serijska oprema

Termoizolacijska zasteklitev
> zeleno tonirana za zadnje steklo, stekla vrat in zadnji stranski stekli. Ogrevano zadnje steklo s časovno omejitvijo delovanja.
Serijska oprema za vse modele

serijska oprema
brez doplačila

Opcija za S3

Senčnika
> za voznika in sovoznika, poklopna in premična, vklj. s kozmetičnima ogledaloma.
Serijska oprema za vse modele
QL5

serijska oprema

Zatemnjena stekla (zasteklitev Privacy)
> zadnje steklo, stekli v zadnjih vratih in zadnji stranski stekli zatemnjeni.
393 €

Opcija za vse modele

Odpiranje in zapiranje
4K5

Komfortni ključ brez varovala Safelock

505 €

Opcija za vse modele A3 SB, serijsko za 40 TFSI e
PG2/7AL

Alarmna naprava z zaščito pred odvleko

> nadzoruje vrata, pokrov motornega prostora in pokrov prtljažnika, vključen tudi nadzor notranjosti, ki ga lahko izključite in
zaščito pred odvleko.

PG3/4K6

Opcija za vse modele

481 €

Serijska oprema za S3

serijska oprema

Alarmna naprava in komfortni ključ z varovalom Safelock (pri limuzini je v paketu električno odpiranje/zapiranje prtljažnika)

986 €

Opcija za vse modele
PG4

Komfortni ključ s senzorskim krmiljenjem odklepa prtljažnika

481 €

Opcija za vse modele A3 Lim
2F1

Audi connect ključ (obvezno izbrati 4K5 ali PG3)
Samo za pametne telefone Android.
112 €

Opcija za vse modele
VC2

Sistem za odpiranje garažnih vrat
263 €

Opcija za vse modele
4E6 (PG3/PG4)

Električno odpiranje in zapiranje pokrova prtljažnika (obvezno izbrati 4K5 ali PG3)
404 €

Opcija za vse modele A3 SB
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Zunanja oprema
2Z0

Brez oznake modela in gibne prostornine motorja
brez doplačila

Opcija za vse modele A3, S3 in RS3
2Z7

Brez oznake gibne prostornine motorja
brez doplačila

Opcija za vse modele
1M5

Vlečna kljuka, predpriprava
191 €

Opcija za vse modele A3
1D2

Vlečna kljuka, mehansko pomična
896 €

Opcija za vse modele A3, pri TFSI e ni na voljo v kombinaciji s panoramsko streho
5J1

Usmernik zraka S nad zadnjim steklom
286 €

Opcija za A3 SB, Advanced
Serijska oprema za A3 S line in S3 SB
5J2

serijska oprema

Usmernik zraka na pokrovu prtljažnika iz karbona
1.065 €

Opcija za vse modele A3 Lim in S3 Lim
5J4

Usmernik zraka na pokrovu prtljažnika v barvi vozila
Serijska oprema za S3 Lim

5J5

serijska oprema

Usmernik zraka nad zadnjim steklom iz karbona
Opcija za A3 SB

1.849 €

Opcija za S3 SB

1.562 €

Dekorativni elementi
QJ1

5MA

Aluminijast videz notranjih elementov
Opcija za vse modele

101 €

Serijska oprema za S3

serijska oprema

Dekorativni elementi z lakom platinasto sive barve s svilnatim učinkom
Serijska oprema za vse modele A3

5MY

serijska oprema

Dekorativni elementi s satenastim lakom turbo modre barve
169 €

Opcija za vse modele A3
5TD

7HF

7TN

Dekorativni elementi iz temnega aluminja Spektrum
Opcija za vse modele

224 €

Serijska oprema za S3

serijska oprema

Naslon za roke v vratih iz umetnega usnja
Opcija za vse modele

180 €

Serijska oprema za S3

serijska oprema

Dekorativni elementi iz karbona Atlas

Obvezno izbrati S line notranji športni paket (WQS) in ambientno notranjo osvetlitev plus (QQ2)
505 €

Opcija za modele z S-tronic menjalnikom

Klima in prezračevanje
KH6

Klimatska naprava, ročna
Serija za vse modele A3, razen za 40 TFSI e

9AK
9AK$AK

serijska oprema

Klimatska naprava, komfortna avtomatska (2-conska)
brez doplačila

Opcija za vse modele s Komfort paketom

661 €

Opcija za vse modele
Serijska oprema za S3 in 40 TFSI e
KH5
KH5$9A

9M9

serijska oprema

Klimatska naprava, komfortna avtomatska (3-conska)
Opcija za vse modele s Komfort paketom

336 €

Opcija za vse modele A3, ni možno za 40 TFSI e

997 €

Opcija za S3

336 €

Ogrevanje in prezračevanje vozila z daljinskim upravljanjem
1.568 €

Opcija za vse modele A3, ni možno za 40 TFSI e, 40 TDI in g-tron

Notranja oprema
9JD

Prostor za odlaganje ter vžgalnik za cigarete in pepelnik spredaj
33 €

Opcija za vse modele
6E3

QE1

Naslon za roke na sredini spredaj
Opcija za vse modele

169 €

Serijska oprema za S3

serijska oprema

Shranjevalni in prtljažni paket
> mrežasta žepa na hrbtni strani naslonjal sprednjih sedežev, predal na voznikovi strani, 12-V vtičnica v sredinski konzoli zadaj, LED luči v
prtljažniku, prtljažna mreža, mreža na vdolbini levo (ne za g-tron), 12-V vtičnica v prtljažniku (ne za g-tron).
Opcija za vse modele

224 €

Serijska oprema za S3

serijska oprema
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Notranja oprema
6NQ

3NZ

Stropna obloga, črna
Opcija za vse modele

263 €

Serijska oprema za S3

serijska oprema

Naslonjalo zadnjih sedežev, poklopno
serijska oprema

Serijsko za vse modele
3NT

Zadnja sedežna klop deljiva in poklopna s sredinskim naslonom za roke
224 €

Opcija za vse modele

Volani
1XP

Volan, 3-kraki usnjen/ športni/ večfunkcijski
Serijska oprema za A3 z ročnim menjalnikom

2PD

serijska oprema

Volan, 3-kraki usnjen/ športni/ večfunkcijski/ prestavne ročice
serijska oprema

Serijska oprema za A3 z S tronic menjalnikom
1XW

Volan, 3-kraki usnjen/ športni/ večfunkcijski PLUS
Drugačna oblika volana pri izbiri opreme 6I2/6I6/PCE.

1XW$XW

Opcija za A3 z ročnim menjalnikom v kombinaciji s Komfort paketom

brez doplačila

134 €

Opcija za A3 z ročnim menjalnikom
1XX

Volan, 3-kraki usnjen/ športni/ večfunkcijski PLUS/ prestavni ročici ( za S tronic menjalnik)
Drugačna oblika volana pri izbiri opreme 6I2/6I6/PCE.

1XX$XW

brez doplačila

Opcija za A3 S z tronic menjalnikom v kombinaciji s Komfort paketom

134 €

Opcija za A3 S z tronic menjalnikom

serijska oprema

Serijska oprema za S3
2PF
2PF$XW

2PK
2PK$XW

Volan, 3-kraki usnjen/ športni/ večfunkcijski/ raven spodnji del
Opcija za A3 z ročnim menjalnikom v kombinaciji s Komfort paketom

129 €

Opcija za A3 z ročnim menjalnikom

263 €

Volan, 3-kraki usnjen/ športni/ večfunkcijski/ funkcija prestavljanja/ raven spodnji del (za S tronic menjalnik)
Opcija za A3 S z tronic menjalnikom kombinaciji s Komfort paketom

129 €

Opcija za A3 S z tronic menjalnikom

263 €

Opcija za S3

129 €

Sedeži
3L3

Sedež, sovoznikov, nastavljiv po višini
Serijska oprema za vse modele

3PQ

serijska oprema

Sedeža spredaj, nastavljiva po višini
serijska oprema

Serijska oprema za S3 in RS3
3PB

Sedež, voznikov, električno nastavljiv
431 €

Opcija za vse modele
3L5

Sedeža spredaj, električno nastavljiva
Obvezno izbrati še ledveno oporo (7P1/8I6)
784 €

Opcija za vse modele
4A3

Sedeža spredaj, ogrevana
380 €

Opcija za vse modele
N5G/$5G

Sedeža običajna, prevleke tkanina Index
> možna izbira barv prevlek: črno-srebrna (AI).
serijska oprema

Serijska oprema za vse modele A3
N2U

Sedeža običajna, kombinacija tkanina Torsion/umetno usnjemono.pur 550
> možna je izbira barv prevlek: limončelo/pergamentno bež/rumen šiv (BT).
Potrebno je izbrati zadnjo sedežno klop (3NT) ter paket Audi design selection WK8.
brez doplačila

Opcija za vse modele A3
N2UQ1D

Sedeža športna, kombinacija tkanina Torsion/umetno usnjemono.pur 550
> možna je izbira barv prevlek: limončelo/pergamentno bež/rumen šiv (BT).
Potrebno je izbrati zadnjo sedežno klop (3NT) ter paket Audi design selection WK8.
404 €

Opcija za vse modele A3
N4F

Sedeža običajna, kombinacija usnje/umetno usnjemono.pur 550
> možna je izbira barv prevlek: črna (AC), jekleno siva (BA), pergamentno bež (BB).
Potrebno je izbrati zadnjo sedežno klop (3NT).
1.065 €

Opcija za vse modele A3
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Sedeži
N4FQ1D

Sedeža športna, kombinacija usnje/umetno usnjemono.pur 550
> možna je izbira barv prevlek: črna (AC), jekleno siva (BA), pergamentno bež (BB).
Potrebno je izbrati zadnjo sedežno klop (3NT), Paket design selection notranji (WK8).
1.469 €

Opcija za vse modele A3
N7B

Sedeža običajna, prevleke tkanina Debüt
> možna izbira barv prevlek: črno-srebrna (AI), črno-modra (AN).
Potrebno je izbrati zadnjo sedežno klop (3NT).
90 €

Opcija za vse modele A3
N5BQ1D

Sedeža športna, prevleke tkanina Dynamik
> možna izbira barv prevlek: črno-srebrna (AI), črno-modra (AN).
Potrebno je izbrati zadnjo sedežno klop (3NT).
404 €

Opcija za vse modele A3
N2B

Sedeža športna, kombinacija Alcantara/umetno usnje mono.por 550
> možna izbira barv prevlek: črna (EI), črna-antracit šiv (ET).
Potrebno je izbrati zadnjo sedežno klop (3NT), Paket S line notranji športni (WQS).
617 €

Opcija za vse modele
N2Y

Sedeža športna, kombinacija tkanina Puls/umetno usnje mono.por 550
> možna izbira barv prevlek: črna (EI).
Potrebno je izbrati zadnjo sedežno klop (3NT), Paket S line notranji športni (WQS).

N4L

Opcija za vse modele

brez doplačila

Serijska oprema za S3

serijska oprema

Sedeža športna, kombinacija usnje/umetno usnje mono.por 550
> možna izbira barv prevlek: črna (EI), črna-antracit šiv (ET).
Potrebno je izbrati zadnjo sedežno klop (3NT), Paket S line notranji športni (WQS).
281 €

Opcija za vse modele
N4X

Sedeža športna, usnje Finnanappa
> možna izbira barv prevlek: črna (EI), črna-antracit šiv (ET).
Potrebno je izbrati zadnjo sedežno klop (3NT), Paket S line notranji športni (WQS).
1.456 €

Opcija za vse modele
7P1

Ledveni opori za sprednja sedeža, električno nastavljivi
303 €

Opcija za vse modele
8I6

Ledveni opori za sprednja sedeža z masažno funkcijo za voznika, električno nastavljivi
Obvezno izbrati še prednja sedeža električno nastavljiva (3L5/PV3)
505 €

Opcija za vse modele
YYB

Šivi, rdeče barve
Obvezno izbrati S line notranji športni paket (WQS)
538 €

Samo za modele z S-tronic menjalnikom

Informacijsko-razvedrilni sistemi
I8Y

Radio MMI plus
> 10,1-palčni barvni zaslon
Serijska oprema za vse modele

7UG

serijska oprema

Navigacija MMI plus z MMI touch z Audi connect
Obvezno izbrati Audi virtualni prikazovalnik (9S1/9S9).
2.005 €

Opcija za vse modele
IT4

Audi connect navigacija in Infotainment
> enostavna povezava vozila z internetom za uporabo storitev Audi connect preko integriranega podatkovnega modula, ki podpira omrežje
LTE/ UMTS. Potrebna je lastniška SIM kartica.
Potrebno je izbrati še MMI navigacijo (7UG/WTK).
brez doplačila

Opcija za vse modele
IT3

Audi connect Navigation & Infotainment PLUS
Obvezno izbrati MMI Navigacijo plus (7UG/WTK)
268 €

Opcija za vse modele
IU1

Audi smartphone interface
336 €

Opcija za vse modele
QR9

Prepoznavanje prometnih znakov
Obvezno izbrati MMI navigacijo plus ali paket asistenc z MMI navigacijo plus (7UG/PCE)
281 €

Opcija za vse modele
QV3

Digitalni radijski sprejem
> sprejema tudi radijske programe, ki se prenašajo digitalno, podpira DAB in DAB plus standard. V kolikor izberete še navigacijo, podpira
tudi sprejem DMB.
serijska oprema

Serijska oprema za vse modele
7J2

Voznikov informacijski sistem (velikost ekrana 10,25")
Serijska oprema za vse modele

9S1

serijska oprema

Virtualni prikazovalnik Audi
Obvezno izbrati opcijski volan (1XW/1XX/2PF/2PK) in navigacijo MMI plus (7UG)
brez doplačila

Opcija za vse modele
12/15

#

Internal
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Informacijsko-razvedrilni sistemi
9S9

Virtualni prikazovalnik Audi PLUS
Obvezno izbrati opcijski volan (1XW/1XX/2PF/2PK)
Obvezno izbrati navigacijo MMI plus (7UG)
268 €

Opcija za vse modele
8RL

Zvočniki pasivni (6)
serijska oprema

Serijska oprema za vse modele
9VD

Zvočni sistem Audi
> 10 zvočnikov, vključeni osrednji in globokotonski zvočnik in 6-kanalni ojačevalnik s skupno močjo 180 W.
325 €

Opcija za vse modele
9VS

Zvočni sistem Bang & Olufsen
> predvajanje zvoka s pomočjo 14 zvočnikov, vključeni osrednji in globokotonski zvočnik in 15-kanalni ojačevalnik s skupno močjo 705 W in
osvetlitev v pokrovih zvočnikov spredaj.
885 €

Opcija za vse modele

Telefon in komunikacija
9ZX

Bluetooth vmesnik
> poveže mobilni telefon z vozilom s pomočjo Bluetooth tehnologije; v vozilu je možno prostoročno telefoniranje preko mikrofona.
deželna oprema

Serijska oprema za vse modele
9ZV

Predal za telefon Audi (Audi Phone Box light)
Potrebno je izbrati še Audi smartphone interface (UI1).

9ZV$ZV

brez doplačila

Opcija za vse modele s Technologie paketom

169 €

Opcija za vse modele
9ZE

Predal za telefon Audi (Audi Phone Box)
Potrebno je izbrati še Audi smartphone interface (UI1).

9ZE$9Z

7B9

Opcija za vse modele s Technologie paketom

279 €

Opcija za vse modele

448 €

USB priključek s polnjenjem, zadaj
57 €

Opcija za vse modele

Asistenčni sistemi
6I3

Opozorilo za za zapuščanje voznega pasu
serijska oprema

Serijska oprema za vse modele
6I2

Prilagodljiva asistenca za vožnjo
Samo v kombinaciji z 8T8 in 1XW/1XX.
224 €

Opcija za vse modele
8T6

Tempomat
serijska oprema

Serijska oprema
8T8

Adaptive cruise control
314 €

Opcija za vse modele
7X1

7X1$X1

Parkirni sistem zadaj
Serijska oprema za A3 S line in S3

serijska oprema

Opcija za A3 SB/Lim, Advanced v kombinaciji s Komfort paketom

brez doplačila
505 €

Opcija za A3 SB/Lim, Advanced
7X5

KA2

Parkirni sistem s krmilno avtomatiko in selektivnim prikazom
Opcija za A3 S line in S3

391 €

Opcija za A3 SB/Lim, Advanced

896 €

Kamera za vzvratno vožnjo
Potrebno je izbrati še parkirni sistem (7X5/PCE).
459 €

Opcija za vse modele
KA6

Kamera za nadzor okolice (na voljo od 1.10.2020)
Potrebno je izbrati še parkirni sistem (7X5/PCE).
896 €

Opcija za vse modele
7W1

Audi pre sense basic
> v primeru nenavadnega voznega manevra poseže v delovanje vozila tako, da sproži različne preventivne ukrepe, kot je denimo
aktiviranje varnostnih pasov.
224 €

Opcija za vse modele
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Dodatna oprema Audi A3 Sportback/Limuzina

Asistenčni sistemi
7Y1

Audi side assist
> s signalom v zunanjem vzvratnem ogledalu opozori na kritično situacijo ob menjavi voznega pasu. Meri oddaljenost in razliko v hitrosti
glede na zaznana od zadaj približujoča vozila.
Potrebno je izbrati še notranje ogledalo s samodejnim zasenčenjem (PU7).
593 €

Opcija za vse modele
PCE

Paket asistenc z MMI navigacijo plus
> Parkirna asistenca, prilagodljiva asistenca za vožnjo in asistenca za zaustavitev v sili, Adaptive cruis control, MMI navigacija plus
Obvezno naročiti še 8G1/PXC in volan 1XW/1XX ter 9S1/9S9

PCE$X1$7U
PCE$X1

UH2

Opcija za modele z S-tronic menjalnikom s Komfort in Technologie paketom

1.164 €

Opcija za modele z S-tronic menjalnikom s Komfort paketom

3.171 €

Samo za modele z S-tronic menjalnikom

3.618 €

Cena za modele z S-tronic menjalnikom v kombinaciji z Technologie paketom

1.612 €

Samo za modele z S-tronic menjalnikom za S line različico

3.114 €

Cena za model TFSI e Basis/Advanced

3.787 €

Cena za model TFSI e S line

3.283 €

Cena za model TFSI e Basis/Advanced v kombinaciji s Technologie paketom

1.781 €

Cena za model TFSI e S line v kombinaciji s Technologie paketom

1.278 €

Speljevalna asistenca
> vozilo po zaustavitvi časovno neomejeno zadržuje na klancu, sistem se aktivira s pritiskom na tipko in omogoča preprosto speljevanje.
90 €

Opcija za vse modele
79H

Asistenca za menajvo voznega pasu z opozorilom pri izstopu in asistenca za stranski promet zadaj
Obvezno naročiti parkirno asistenco (7X5/PCE)
593 €

Opcija za vse modele
KS1

Projicirni sistem
896 €

Opcija za vse modele
KS4

Projicirni sistem (predpriprava)
213 €

Opcija za vse modele

Podvozja/ zavore
2H6

Audi drive select
> nastavitev karakteristik vozila s prilagoditvijo podpore pri krmiljenju, karakteristik motorja in nastavitev druge opcijske
opreme. Nastavitev karakteristik vozila s petimi različnimi načini sistema: comfort (udobno), auto (uravnoteženo), dynamic
(športno), effciency (učinkovito), individual (individualno).
Serijska oprema za vse modele

1N7

serijska oprema

Dinamično krmiljenje
281 €

Opcija za vse modele
Serijska oprema S3
1JA

serijska oprema

Podvozje, normalno
brez doplačila

Serijska oprema za A3 SB/Lim in Advanced
1JC/1JF

Podvozje, športno
Serijska oprema za A3 S line

serijska oprema

246 €

Opcija za A3 SB/Lim, Advanced/ ni možno za g-tron in TFSI e
1JE

Podvozje, športno S
Serijska oprema za S3

1JP

serijska oprema

Podvozje, z nastavljivim vzmetenjem
852 €
1.098 €

Opcija za vse modele A3 S line, razen za 30 TDI, g-tron, TFSI e
Opcija za modele A3 SB/Lim, Advanced, razen za 30 TDI, g-tron, TFSI e
PDE

Podvozje, z nastavljivim vzmetenjem in Audi drive select
852 €

Opcija za modele S3

Tehnika/ varnost
4UF

Zračne blazine za voznika in sovoznika z možnostjo deaktivacije na sovoznikovi strani
serijska oprema

Serijska oprema
3A5

ISOFIX za sovoznikov sedež
44 €

Opcija za vse modele
4X3

Stranski varnostni blazini spredaj
serijska oprema

Serijsko za vse modele
4X4

Stranski varnostni blazini zadaj in sistem varnostnih blazin za glavo
393 €

Opcija za vse modele
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Dodatne informacije Audi A3 Sportback/Limuzina
Vse navedene maloprodajne cene so neobvezujoče priporočene cene, ki vključujejo DDV in davek na motorna vozila (DMV). Ker je znesek davka na motorna
vozila odvisen od emisij ogljikovega dioksida, merjenih po postopku WLTP, lahko izbira različne dodatne opreme vpliva na končno vrednost emisij CO2, s tem pa
tudi na znesek davka na motorna vozila, kar ima lahko za posledico tudi manjše razlike v ceni vozila. Predlagamo vam, da se za preveritev cene vozila z izbrano
dodatno opremo poslužite konfiguratorja na spletnem naslovu www.audi.si oziroma za ceno povprašate vašega prodajnega svetovalca.

Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, zgradbi, opremi, tehničnih podatkih in cenah.
Podaljšano Jamstvo Porsche Slovenija - Audi
Audi veliko pozornost posveča ugodju in dobremu počutju svojih kupcev. K temu pa ne prispevata le varnost in izjemen občutek med vožnjo z vozili
Audi. Za popolno zadovoljstvo je potrebna celovita skrb za potrebe zvestih strank. Porsche Slovenija je tako za vas pripravil program, s katerim
obljubljamo, da bomo z vami ob vsaki morebitni nevšečnosti, ki bi jo lahko imeli z vozilom. Poleg osnovne dvoletne garancije, "Podaljšano Jamstvo
Porsche Slovenija" predstavlja inovativen program jamstev in storitev, s pomočjo katerih boste v brezskrbni vožnji uživali tudi v tretjem in četrtem letu
starosti vašega vozila.

Financiranje, zavarovanje in vzdrževanje
V sodelovanju s Porsche Finance Group Slovenia vam pri pooblaščenih Audi trgovcih v Sloveniji uredimo kredit, finančni ali operativni leasing z
ugodnimi pogoji, poskrbimo za ustrezno zavarovanje in vzdrževanje vašega novega vozila. Naše storitve prilagodimo vašim željam, potrebam in
finančnim možnostim. Izbirate lahko med različnimi oblikami financiranja in vzdrževanja.
Več informacij prejmete na www.audi.si in www.porscheleasing.si oziroma pri pooblaščenem Audi trgovcu.

Asistenca Porsche Slovenija - Audi
Ko potrebujete pomoč, nas pokličite. Dan in noč, doma in v tujini, skrbimo, da ste brezskrbno mobilni:
Asistenca Porsche Slovenija - Audi: 080 19 15
Klic iz tujine: +386 1 58 25 102

Varovanje okolja
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. CO2 kot toplogredni plin ter emisije iz prometa
poslabšujejo kakovost zraka. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti
k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Emisije CO2
Navedene vrednosti porabe in emisij izpušnih plinov so bile izmerjene v skladu z merilnim postopkom WLTP.
Več o tem si lahko preberete na spletni strani www.audi.si/modeli/wltp).
Če so vrednosti emisij navedene v razponih, se ne navezujejo na eno samo vozilo in niso sestavni del ponudbe. Namenjene so zgolj primerjavi med različnimi tipi
vozil. Dodatna in dopolnilna oprema (vgradni deli, oblika pnevmatik ipd.) lahko spremenita pomembne parametre vozila, kot so npr. masa, kotalni upor in
aerodinamika, ter poleg vremenskih pogojev, prometa in individualnega načina vožnje vplivata na porabo goriva, porabo električne energije, emisije CO2 in vozne
lastnosti vozila. Poraba goriva in emisije CO2 niso odvisne le od učinkovitega izkoristka goriva, temveč nanje vplivajo tudi način vožnje in drugi dejavniki, ki niso
tehnične narave.
Pojasnjevalni videi Audi
Vaš Audi ponuja številne možnosti upravljanja digitalnih in analognih sistemov, za več udobja na daljših vožnjah in višjo stopnjo varnosti pa vam na poti
pomagajo najrazličnejši Audi asistenčni sistemi. V teh video posnetkih si lahko ogledate, kateri vse so ti sistemi, kako delujejo in kako upravljamo z njimi.
Opomba: Prikazane funkcije in elementi opreme lahko odvisno od modela predstavljajo dodatno opremo, ki je na voljo za doplačilo. Prikaz je namenjen
izključno opisu funkcije in se lahko glede na model oz. linijo opreme razlikuje od tukaj prikazanega vozila in programske opreme.
Delovanje in obseg posameznih funkcij se lahko razlikuje od države do države.
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