
fotainment al mașinii venind cu funcție hotspot 
dacă se optează pentru MMI cu navigație și ac
ces la internet. Spațiul pentru pasageri este su
ficient, cu mențiunea că pe banchetă pot lua loc 
în condiții confortabile doar doi pasageri adulți. 
Să nu uităm totuși că vorbim despre o mașină cu 
o lungime mai mică de 4,4 m și o lățime de 1,59. 
Posibilitățile de personalizare ale habitaclului 
sunt enorme, de la ornamente cu diferite culori 
și realizate din aluminiu, lemn sau plastic până 
la mai multe opțiuni de tapițerie – stofă, piele 
și material textil, piele, Alcantara. Nu credem 
să existe vreun client de Q3 care să nu își poată 
găsi combinația perfectă dintre culoare exteri
oară, ornamente și tapițerie. 

Motorizările testate au fost 1.4 TSI ultra, 
2.0 TDI cu tracțiune integrală și 2.0 TDI cu trac
țiune față.  1.4 TSI ultra vine cu sistemul ce de-
cuplează doi cilindri în mers, la viteze constante,   
consumul de carburant fiind astfel redus sub
stan țial. Dotat cu o cutie manuală cu șase ra

poarte, acest motor pe benzină este un exemplu 
de rafinament, iar consumul obținut pe parcur
sul testului a fost de 7,0 l/100 km. 

Cel deal doilea motor testat, 2.0 TDI de  
185 CP, se dovedește a fi alegerea ideală pentru 
cei care vor și performanțe bune, și tracțiune in
tegrală, și consum decent. Cu ajutorul său, Q3 
poate emite chiar pretenții sportive datorită și 
raportului favorabil dintre putere și masă. Cutia 
de viteze DSG cu șapte rapoarte transmite fără 
probleme cuplul de 380 Nm către roți. Cine se 
mulțumește cu tracțiune față poate opta și pen
tru dieselul de 150 CP, care nu strălucește prin 
performanțe, ci prin consum. Noi am obținut  
o medie de 6,4 l/100 km pe parcursul testului. 

Prețurile pentru România ale noului Q3 nu 
au fost anunțate, însă în Germania pleacă de la 
29.600 de euro și merg până la 56.600 pentru 
RS, livrările urmând să înceapă în luna februarie. 
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Faceliftul lui Q3 atinge  
ceva mai mult decât 
designul și reușește 
să aducă în prim-plan 
motorizări mai eficiente și 
totodată mai puternice. 
Micul SUV are astfel șanse 
să se mențină la vârful 
segmentului său.

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 (kg)  

Date tehnice
1.4 TSI

L/4

1395

250/1500

150/5000

9.2

204

5,5

134

   1385

 2.0 TDI

L/4

1968

380/1800

184/3500

7.9

219

5,2

137

1605

 2.0 TDI

L/4

1968

340/1750

150/3500

9.6

204

4,6

126

1485

4388 x 1831 x 1590  

2603

460–1365

Complet echipat, un Audi Q3 
oferă o mulțime de sisteme 
demne de clasele superioare.

Motorul pe benzină cu patru cilindri poate decupla 
doi cilindri în mers pentru a reduce consumul.

Profilul mașinii este la fel, schimbările trebuie căutate la partea frontală.


