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nu-i oferea cele mai incitante senzații celui aflat la 
volan. Audi a luat în serios aceste critici și a modi-
ficat serios direcția și suspensiile. Rezultatul e că 
mașina parcurge virajele cu mai multă ușurință 
și precizie, oferindu-i feedback șoferului. A3 
Sportback este însă și o foarte bună mașină pe 
distanțe lungi datorită suspensiilor ce absorb în 
mare măsură denivelările și rafinamentului mo-
torizărilor. Pentru cei care parcurg totuși multe 
zeci de mii de kilometri pe an, cea mai bună 
opțiune ar fi un diesel, mai ales cel de 2,0 l, oferit 
în două trepte de putere (150 și 184 CP), care 
debordează de putere, dar e și destul de zgomo-
tos în sarcină, în ciuda eforturilor făcute de in-
gineri pentru a îmbunătăți antifonarea mașinii.  
Pentru început, gama de motorizări cuprinde și 
versiuni mai ieftine. Totul pleacă de la propul-
sorul 1.4 TFSI de 122 CP, dar există oricând și 
alternativa economică, 1.6 TDI, iar pe viitor va 
fi, cu siguranță, disponibilă și o versiune RS. Cei 
care își doresc un model quattro trebuie să se în-
drepte deocamdată exclusiv către TDI-ul de 2,0 l 
cu 150 sau 184 CP. 

Audi A3 Sportback face o impresie foar-
te bună fiindcă se poate metamorfoza atât în 
mașină dedicată celor care preferă un stil de 
condus dinamic, cât și în mașină de familie, cu 
condiția ca familia să nu fie prea numeroasă. 
Aceste calități se îmbină cu interiorul extrem de 
bun calitativ și cu tehnologiile moderne pentru 
a face din A3 Sportback un adevărat allrounder.
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Deși designul este doar 
o evoluție subtilă, dacă 
ne raportăm la vechea 
generație, noul A3 
Sportback reprezintă un 
salt calitativ important și 
o propunere interesantă 
din punctul de vedere  
al calității fabricației și al 
motorizărilor. 

C ONCLUZIE

Tip motor/nr. cilindri

Cilindree (cmc)

Cuplu maxim (Nm/rpm)

Putere maximă (CP/rpm)

0–100 km/h (s)

Viteză maximă (km/h)

Consum mediu (l/100 km)

Emisii CO2 (g/km)

Dimensiuni L x l x h (mm) 

Ampatament (mm)   

Volum portbagaj (l)  

Masă proprie/sarcină utilă (kg)  

Preț de bază (euro)

DATE TEHNICE
1.4 TFSI

L/4

1395

200/1400–4000

122/5000–6000

9.5

203

5,2

120

25.280

1.4 TFSI

L/4

1395

nc./nc.

140/nc.

nc.

nc.

nc.

nc.

27.100

1.8 TFSI

L/4

1798

250/1250–5000

180/5100–6200

7.3

232

5,6

130

31.200

1.6 TDI

L/4

1598

250/1500–2750

105/3000–4000

10.9

195

3,8

99

25.900

2.0 TDI

L/4

1968

320/1750–3000

150/3500–4000

8.7

216

4,1

106

28.400

4310 x 1785 x 1425

2636

380–1220

1280–1385

Un exemplu de funcționalitate și design, comenzile 
climatizării eficiente trezesc admirație.

Simplu și precis – așa poate fi descrisă dispunerea 
comenzilor. Calitatea interiorului este greu de egalat 
de către oricare dintre competitori. 


