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Audi Q3 Sportback 35 TFSI 110 kW (150 KM) S tronic

Kolor: szary Nano metalik
Wnętrze: czarna

193 010 PLNCena samochodu z VAT

Cena finalna z VAT 154 768 PLN

Teraz gwarancja Audi rozszerzona do 3 lat lub 90 000 km przebiegu (w tym pierwsze dwa lata bez limitu przebiegu)
Miesięczna rata leasingowa zostanie powiększona o opłatę za Pakiet "Usługi bez limitu" w wysokości 9,90 zł netto

Kolor nadwozia Cena Rata

G3G3 szary Nano metalik 3 600 PLN 47 PLN
Kolorystyka wnętrza Cena Rata

FZ Wnętrze: czarna 
Siedzenia: czarne 
Boki siedzeń: czarne 
Deska rozdzielcza: czarna-czarna 
Wykładzina: czarna 
Podsufitka: srebrna Moon

0 PLN 0 PLN

Wyposażenie dodatkowe Cena Rata

PG2 Alarm antywłamaniowy, centralny zamek z pilotem z funkcją Safelock 
Autoalarm nadzoruje drzwi, maskę silnika i pokrywę bagażnika. Zabezpieczenie Safe połączone z
zamkami w drzwiach uniemożliwia otwarcie drzwi od wewnątrz po zamknięciu ich kluczykiem.
Autoalarm obejmuje także ultradźwiękowe nadzorowanie wnętrza (z możliwością wyłączenia), czujnik
pochylenia zapobiegający kradzieży przez odholowanie oraz sygnał akustyczny z własnym zasilaniem.

2 220 PLN 29 PLN

Rok produkcji: 2022 
Rok modelowy: 2023



PHM Reflektory LED z diodowymi światłami tylnymi bez dynamicznych kierunkowskazów z tyłu 
Reflektory posiadają następujące funkcje: światła dzienne, światła mijania, światła postojowe,
kierunkowskazy, światła doświetlające zakręty (uzupełnienie bocznego oświetlenia na ostrych zakrętach
i przy skręcaniu w boczną drogę), światła na złe warunki atmosferyczne (minimalizują oślepianie
kierowcy przez własne reflektory), światła na autostrady (większy zasięg przy prędkości powyżej 110
km/h), światła do manewrowania (oświetlenie przestrzeni za samochodem przy cofaniu), funkcja
statycznego doświetlania zakrętów, automatyczna dynamiczna regulacja zasięgu światła, światła
doświetlające skrzyżowania (tylko w połączeniu z MMI Navigation plus).

Kierunkowskazy, światła stopu, tylne światła, światła cofania i oświetlenie tablicy rejestracyjnej w
technice LED; światła stopu LED reagują szybciej, dzięki czemu są lepiej widoczne dla jadących z tyłu
kierowców; białe światła cofania.

4 310 PLN 56 PLN

1XW Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna plus, obszyta skórą 780 PLN 10 PLN
4A3 Ogrzewanie foteli przednich 1 760 PLN 23 PLN
7X2 Audi parking system plus (przód i tył) 3 850 PLN 50 PLN
8T6 Tempomat 1 550 PLN 20 PLN

EA6 Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km 0 PLN 0 PLN
KA2 Kamera cofania 2 110 PLN 27 PLN
QL5 Szyby przyciemniane 2 060 PLN 27 PLN
QQ1 Pakiet oświetlenia Ambiente 1 300 PLN 17 PLN
S3Y kod sterujący 0 PLN 0 PLN
UH2 Asystent podjazdu z funkcją Auto Hold 420 PLN 5 PLN
UI2 Audi smartphone interface 2 750 PLN 36 PLN

Wyposażenie dodatkowe Cena Rata

Wyposażenie standardowe

9AK 2-strefowa klimatyzacja automatyczna 

QK1 Kamera współpracująca z systemem ostrzegającym przed opuszczeniem pasa ruchu 
0YC Kod sterujący 
L17 kod sterujący 
QV3 Odbiór stacji radiowych, cyfrowy 

Dane techniczne

Zawieszenie 
Kola: Obręcze kół ze stopu metali lekkich 7Jx17", 5 - ramienne, z podwójnymi ramionami z
oponami 215/65 R17. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. 
Opony: Opony 215/65 R17 99V o obniżonym oporze toczenia - 2 generacja. 3-letnie
ubezpieczenie opon w cenie. 

Pojemność 
Bagażnik: 530/1400 l 
Zbiornik paliwa, ok.: 58 l 

Osiągi 
Maksymalny moment obrotowy: 250 Nm przy obr. 1500 - 3500 1/min Nm przy obr. 
Moc maksymalna,: 110 kW przy obr. 5.000 - 6.000 1/min kW (KM) przy obr. 
Pojemność silnika,: 1498 cm3 

Osiągi 
Prędkość maksymalna: 208 km/h 
Przyspieszenie 0-100 km/h: 9,4 s 

Masa 
bez własnych hamulców: 750 kg 
Dopuszczalna masa całkowita: 2.025 kg 
Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy:
75/90 kg 
Masa własna: 1570 kg 
przy 12% wzniesieniu: 1800 kg 
przy 8% wzniesieniu: 2000 kg 

Rok produkcji: 2022 
Rok modelowy: 2023



Dane techniczne

Dane WLTP 
Zużycie paliwa - cykl niski (l/100km): - 
Zużycie paliwa - cykl średni (l/100km): - 
Zużycie paliwa - cykl wysoki (l/100km): - 
Zużycie paliwa - cykl bardzo wysoki (l/100km): - 
Zużycie paliwa - cykl mieszany (l/100km): 7.2 
Emisja CO2 – cykl mieszany (g/km): 162 
Zasięg - cykl mieszany (-): - 
Dane NEDC 
Klasa paliwa : - 

Od dnia 1 września 2018 r. WLTP w pełni zastąpił nowy europejski cykl jezdny (NEDC), który stanowił dotychczasową procedurę badania zużycia paliwa i emisji CO2. Ze względu na
bardziej realistyczne warunki badania wartości zużycia paliwa i emisji CO2 mierzone na podstawie WLTP są w wielu przypadkach w liczbach bezwzględnych wyższe od wartości 

mierzonych na podstawie NEDC.

Dane na podstawie świadectw homologacji typu.

Rok produkcji: 2022 
Rok modelowy: 2023



Nota prawna

Szanowna/y Pani/Panie,

w celu spełnienia norm emisji spalin stawianych przez prawo europejskie, branża motoryzacyjna musi podjąć odpowiednie kroki polegające na dostosowaniu oferty do nowych
wymagań. Audi nie pozostaje w tyle. Dokładamy wszelkich starań, aby produkowane przez nas samochody były bezpieczne oraz spełniały wszelkie normy emisyjne stawiane przez
Unię Europejską.

Tym samym pragniemy Panią/Pana uprzedzić, że istnieje możliwość, iż dane dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 obliczone dla Pani/Pana pojazdu będą różnić się od danych dla
pojazdu, który Pani/Pan zamówił/a, co uzależnione jest od terminu rozpoczęcia produkcji samochodu objętego ofertą. Audi dokłada wszelkich starań, aby dane dotyczące zużycia paliwa
i emisji CO2 zawsze były jak najbardziej aktualne, jednak ze względu na to, że dane te są zależne od wariantu, wersji, a także użytych w procesie produkcji komponentów i elementów
wyposażenia, narażone są na rozbieżności.

W przypadku, gdy dane dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 będą różnić się od zamówionych, niezwłocznie poinformujemy Panią/Pana o nowych danych technicznych samochodu.

W przypadku złożenia zamówienia prosimy o potwierdzenie zapoznania się z powyższymi informacjami i wyrażenie zgody na ewentualną zmianę zamówienia w ww. zakresie.

Niniejszym potwierdzam, że należycie zapoznałem/-am się z powyższymi informacjami i zgadzam się na ewentualną zmianę mojego zamówienia

………………………………………………… 
[Data i podpis klienta]
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krzysztof.szmigiera@cichy-zasada.pl
Tel. kom +48 785 566 833

Nr oferty: GOA-23-35628 
Data ważności: 2023-01-31 
Data utworzenia: 2023-01-25 

Rok produkcji: 2022 
Rok modelowy: 2023

Podane ceny obejmują podatek VAT (23%) i nie stanowią oferty w rozumienia art. 66 §1, kodeksu cywilnego. Zawartość domówionego pakietu lub opcji może zmienić elementy wyposażenia standardowego - w
niektórych przypadkach bezzwrotnie zastępując elementy wyposażenia standardowego. Zamieszczone informacje, w tym prezentowane graf iki mają wyłącznie charakter poglądowy. 4/8



Z powodu problemów technicznych lub problemów związanych z dostępem do danych – przedstawienie etykiety opon i karty informacyjnej produktu nie jest obecnie możliwe z poziomu
generatora informacji handlowej. Prosimy skontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki AUDI w celu uzyskania informacji o etykietach opon. Ogólne informacje na temat opon
można znaleźć również na stronie: https://www.audi.pl/pl/web/pl/modele/etykieta-opon.html
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Informacje zawarte na stronie nie są prawnie wiążące i nie mają charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zamieszczone na witrynie zdjęcia jedynie przykładowo obrazują
prezentowane treści. Niektóre elementy wyposażenia opisane i demonstrowane na stronie mogą być dostępne tylko w wybranych krajach lub wyłącznie za dodatkową opłatą. Dla
uzyskania aktualnych specyfikacji produktów w danym kraju należy kontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem marki Audi. Wszelkie wiążące ustalenia dotyczące
wyposażenia i specyfikacji pojazdu następują każdorazowo w indywidualnej umowie zawieranej przez strony. Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Audi są
wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami
homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów Audi sieci odbioru
pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 578) Więcej
informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: https://www.vw-group.pl/pl/volkswagen-group-polska#Ekologia

Krzysztof Szmigiera
Grupa Cichy – Zasada Oddział Volkswagen Centrum
Szczecin
ul. Południowa 6, 71-001 Szczecin

krzysztof.szmigiera@cichy-zasada.pl
Tel. kom +48 785 566 833

Nr oferty: GOA-23-35628 
Data ważności: 2023-01-31 
Data utworzenia: 2023-01-25 

Rok produkcji: 2022 
Rok modelowy: 2023

Podane ceny obejmują podatek VAT (23%) i nie stanowią oferty w rozumienia art. 66 §1, kodeksu cywilnego. Zawartość domówionego pakietu lub opcji może zmienić elementy wyposażenia standardowego - w
niektórych przypadkach bezzwrotnie zastępując elementy wyposażenia standardowego. Zamieszczone informacje, w tym prezentowane graf iki mają wyłącznie charakter poglądowy. 8/8


