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Motorização
O Audi Q3 Black oferece um motor bicombustível. Desenhado especialmente 
para o mercado brasileiro, o propulsor 1.4 de 150 cv acelera de 0 a 100 km/h 
em 8,9 segundos. O motor turboalimentado e a tecnologia FSI®, surpreendem 
em relação ao desempenho e eficiência.

Transmissão
A transmissão de dupla embreagem S tronic combina a conveniência 
da mudança automática de marchas com o dinamismo e a eficiência da 
transmissão manual.

Áudio e Comunicação 
Com a preparação para Bluetooth do Audi Q3 Black, você pode aproveitar
todas as funcionalidades do seu celular sem precisar tocá-lo. O Audi Music 
Interface junto com o rádio e o MMI garantem o entretenimento a bordo.

Conforto
O teto solar panorâmico Open Sky não só enfatiza o design do veículo, como 
também deixa o interior com aparência muito mais espaçosa, inclusive para 
os passageiros dos bancos de trás.

Segurança 
O modelo oferece uma extensa lista de equipamentos de segurança, entre 
eles, o Auto Hold, que segura o carro em aclives e o Parking assist com câmera 
de ré. Há, ainda, a prática função keyless entry, que reconhece a proximidade 
da chave e destrava automaticamente as portas.
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Capacidade do tanque de combustível (L)

Capacidade do porta-malas (L)

Q3

 1.4 Flex Turbo FSI

 

4 em linha

1.395cc

150 @

5.000 - 6.000

250 @ 

1.500 - 4.000

S tronic 

(6 velocidades)

dianteira
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Hoje aqui. Amanhã em qualquer lugar. Um estilo de vida que privilegia 
a mobilidade exige um automóvel versátil: ágil ecompacto no trânsito 
urbano e, ao mesmo tempo, robusto e confortável para uma escapada 
à praia ou à montanha. Se somarmos a isso um design arrojado, uma 
dirigibilidade fora de série e um motor altamente eficiente, o resulta-
do só pode ser um: Audi Q3 Black.

No interior do modelo, o condutor tem à sua disposição muito conforto e 
tecnologia. O sistema de som premium Bose Surround, com seus 14 alto-
falantes de alto rendimento e 465 Watts de potência, proporcionam uma 
experiência acústica semelhante à de uma apresentação ao vivo.

A exclusividade destaca-se em cada linha do Audi Q3 Black. 
Com itens pensados especialmente para essa versão, o modelo 
esbanja elegância e esportividade nas ruas. Os frisos e grades 
em High Gloss Black, o kit S line e as rodas de liga leve de 18 
polegadas dão a ele uma aparência ainda mais esportiva, refi-
nada, aventureira e única.

SOFISTICAÇÃO 
EM EVIDÊNCIA.

Q3
Audi Q3 Black

IMPRESSIONE-SE.
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