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De nieuwe Audi Q3 – Feiten & Cijfers 
 
Maten en ruimteconcept 

● aanzienlijk gegroeid vergeleken met voorganger: lengte 4.484 mm (+ 96), 
wielbasis 2.680 mm (+ 77), breedte 1.849 mm (+ 18, gemeten met 17 en 18 inch 
wielen), hoogte 1.585 mm (- 5, gemeten zonder antenne) 

● zeer ruim interieur, comfortabele instap, goed overzicht 
● veelzijdig: achterbank over 150 mm te verschuiven, verstelbare rugleuningen 
● bagageruimte met een inhoud van 530 tot 1.525 liter. Elektrische bediening en 

voetbewegingsbediening van de achterklep optioneel 
 
Exterieurdesign 

● front met grote en brede Singleframe grille in octagon-design 
● LED-koplampen standaard, volledig LED incl. dynamische knipperlichten 

optioneel. On top of, Matrix LED met adaptief grootlicht optioneel 
● lage daklijn, grote dakspoiler, sterk aflopende D-stijlen; krachtige schouderlijn 

met contouren boven de wielkasten als verwijzing naar het quattro-DNA; 
koplampen en achterlichten met symmetrische lichtgrafiek  

● elf exterieurkleuren en drie lines (basis, advanced, S line exterieur) voor 
maximale personalisering  

● introductiemodel “edition one“ in Pulsoranje of Chronosgrijs en exclusieve 
uitvoering   

 
Interieur 

● design met strakke lijnen, ontwerp en bedieningsconcept in balans 
● standaard MMI touch-display in glas-optiek 
● drie uitvoeringen: Basis, Interieur design selection en Interieur S line 
● stoelen uit een hogere klasse, elektrische verstelling optioneel; Interieur design 

selection en Interieur S line standaard met sportstoelen  
● interieurbekleding en accentstrepen in de stoelbekleding van Alcantara als optie 

beschikbaar  
● contour-/ambientelicht voor gerichte lichteffecten, dertig verschillende kleuren 

(standaard bij Interieur design selection) 
 
Bediening en weergave 

● standaard digitaal dashboard, uit te breiden tot  Audi virtual cockpit plus met 12,3 
inch display en tot 10,1-inch MMI touch-display 

● top-infotainmentsysteem MMI Navigatie plus met eenvoudige menustructuur, 
natural voice bediening en online-routeberekening via HERE 

 
Infotainment en Audi connect 

● MMI Navigatie plus inclusief Audi connect met LTE Advanced en WLAN-Hotspot,  
Car-to-X-diensten zoals verkeerstekenherkening en waarschuwing bij gevaar 

● optie: Audi connect Navigatie & Infotainment plus met Google Earth, Hybride 
radio en dubbele spraakbediening (online en onboard) 

● myAudi App om auto en smartphone eenvoudig met elkaar te verbinden en 
bediening van autofuncties op afstand mogelijk te maken  

● als optie verkijgbaar: Audi phone box, Audi smartphone interface en Bang & 
Olufsen Premium Sound System met 15 luidsprekers en virtuele 3D-sound 
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Assistentiesystemen 

● veiligheidssysteem Audi pre sense basic, Audi pre sense front en Audi side 
assist, rijbaanassistent Audi active lane assist en instelbare snelheidsbegrenzer 
standaard 

● optioneel: Adaptieve rijassistent (met S tronic), Parkeerassistent, cross traffic 
assistent achter en omgevingscamera’s 

 
Andrijving en onderstel  

● bij de marktintroductie drie TFSI-motoren en een TDI, vermogens van 110 
kW/150 pk tot 169 kW/230 pk 

● meeste motoren in combinatie met zeventraps  S tronic en elektronisch 
aangestuurde quattro vierwielaandrijving; extra dynamiek door variabele 
aandrijfkrachtverdeling  

● evenwichtige onderstelafstemming, optioneel: sportonderstel of onderstel met 
dempercontrole 

● meer opties: Audi drive select met zes rijprofielen, Progressive steering en 
afdaalassistent 

● wielen: van 17 tot 20 inch 
 
 


