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16. Película de proteção da linha do porta-malas
Película transparente, evita arranhões na área do
compartimento de carga.
17. Calhas de tenda de camping – para Q3
Calha especial de ajuste perfeito desenvolvida para o Audi Q3.
A calha especial cria uma ligação resistente às intempéries
entre o veículo e a tenda. Assim, a tenda e o veículo formam
uma unidade, aumentando o espaço interior utilizável.
17

01. Calhas de chuva – par dianteiro e traseiro
Proporcionam uma ventilação e circulação de ar ideal do habitáculo,
contribuindo para o aumento do conforto da condução. Não só
melhoram a temperatura, como proporcionam circulação de ar
fresco, mesmo em caso de chuva. Abrindo-se a janela até depois do
rebordo inferior do defletor de vento, a acumulação de calor devido
à incidência da luz solar direta é evitada. As calhas são fixadas
através de clipes que vão presos nas borrachas do vidro.
02. Tapetes de carpete ‘Premium Floor Mats’
4 peças (jogo dianteiro e traseiro)
03. Tapetes de borracha dianteiros e traseiros
Borracha de alta densidade, com encaixes de fixação no assoalho.
Suas bordas protegem o revestimento do veículo de líquidos e
detritos. Com logo Q3 nos tapetes dianteiros.
04. Rede de bagagem
A rede de bagagem ajuda a arrumar malas e outros objetos no
porta-malas do veículo, para evitar que deslizem durante a viagem.
Fixada através de 4 ganchos nas presilhas do porta-malas.
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05. Tapete reversível com protetor de para-choque
Revestido de um lado por carpete aveludado e do outro por
borracha, que evita o deslizamento durante o uso. Ideal para
que malas de viagem não arranhem a lataria do veículo quando
carregadas/descarregadas do porta-malas.
06. Tapete protetor do porta-malas
Bordas altas para evitar derramamento de líquidos no
porta-malas. Material robusto e lavável, com logo Q3.
07. Bandeja de proteção para o porta-malas
Bandeja de proteção do porta-malas, com altura lateral de
20 cm. Adequada para carregar itens que deixam rastros no
transporte. Com estrias que impedem o deslizamento da carga,
durável e de fácil limpeza.

07
08

08. Cruise Control System (piloto automático)
Sistema de controle de velocidade através de uma nova
alavanca na coluna de direção. Mantém a velocidade
programada, desde que acima de 30 km/h.
09. Telas de proteção solar
Para janelas laterais traseiras e vidro traseiro.
10. Capa de cobertura para ambientes internos
Capa de tecido durável e lavável para proteger o veículo em
ambientes internos. Acompanha bolsa de armazenamento na
mesma cor.
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18. Tenda de camping
Em cooperação com a empresa Heimplanet, foi desenvolvida
uma tenda independente que, ao mesmo tempo, pode
ser ligada ao porta-bagagem do automóvel através de um
“gancho” especial. A tenda foi projetada segundo o princípio
geodésico. A estrutura geodésica inflável é formada por
duas câmaras de ar independentes, o que garante uma
estabilidade extraordinária. Além disso, a montagem é
muito simples. Ou seja, é só desembalar, desenrolar, encher
e está pronta, visto que a montagem dos tubos de ar e
das tendas exterior e interior ocorre simultaneamente,
graças ao sistema One Pump. Particularidades: a calha
de ajuste perfeito desenvolvida especialmente para o Q3
forma uma ligação entre o veículo e a tenda que resiste
às intempéries. Assim, a tenda e o veículo formam uma
unidade, aumentando o espaço interior utilizável. Os dois
toldos independentes oferecem proteção nas áreas de
entrada adjacentes. Seis aberturas que podem ser fechadas
garantem uma boa ventilação. O piso pode ser separado por
meio de um fecho de correr. A tenda oferece um interior
espaçoso com altura para permanecer de pé. A cabine
separada e removível oferece lugar para 2-3 pessoas e bolsas
adicionais para o equipamento que se utiliza com maior
frequência. O material da tenda exterior suporta uma coluna
de água de 4.000 mm e o piso de 5.000 mm. Com a fixação
de 8 ganchos, suporta ventos até 70 km/h. Para uma maior
resistência ao vento, a tenda deve ser tensionada e fixada.
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19
19. Rack de teto
Em perfil de alumínio anodizado, com formato aerodinâmico
e simétrico. Apoios, capas de cobertura e revestimento em
plástico de alta qualidade, sistema mecânico em chapa metálica
galvanizada e revestida. Com trava antirroubo. Testado pelo
padrão City-Crash. Carga máxima: 75 kg.

20
20. Rack de bike
Feito em alumínio anodizado, com proteção
antidesbotamento nas partes plásticas. Possui
chave antifurto para maior segurança de sua
bike. Carga máxima: 17 kg.

Consulte a disponibilidade dos Acessórios Originais Audi em um concessionário autorizado.
A disponibilidade dos itens pode ser alterada sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.
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Parabéns por ter escolhido um veículo Audi! Essa decisão revela que você valoriza qualidade técnica, desempenho e eficiência
– além, é claro, da sofisticação e da modernidade associadas à marca Audi.
Para celebrar essa conquista e deixá-la ainda mais exclusiva, oferecemos neste catálogo uma série de itens de customização. Com
eles, você poderá aumentar o conforto e a funcionalidade de seu Audi Q3, ou então dar um toque personalizado à sua aparência.
11. Pedaleiras em aço escovado
Para câmbio automático, 2 peças: pedal do acelerador e freio.

Seja bem-vindo ao mundo Audi e aproveite tudo que ele tem a lhe oferecer!

14. Kit Offroad
Spoiler dianteiro
Spoiler dianteiro com design offroad e proteção contra
impactos em aço inoxidável. Na cor ‘cinza pedra’.

12. Ponteira de escapamento
Cromada.

Spoiler traseiro
Com protetor de impactos na parte inferior em aço
inoxidável.

13. Conjunto de lanternas traseiras LED com
lente transparente
Conjunto de luzes traseiras LED com lente transparente. O
design é mantido, e as lanternas ganham a lente Clear Glass.

Arcos de caixa de roda
Para-choque dianteiro
Cobertura do para-choque dianteiro com grelhas
laterais em design offroad.
Cobertura de porta
As tampas das portas sublinham o design offroad
marcante do veículo, além de proteger as laterais.
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Estribos laterais (soleiras)
Soleiras para apoio de pés, instaladas ao lado das
portas. Possuem pads de borracha.
12
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15

Grade do radiador – offroad
15. Para-barros dianteiros e traseiros
Protegem a pintura de pedriscos e lama
arremessados pelos pneus contra a carroceria.
Em plástico de alta densidade.
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Em perfil de alumínio anodizado, com formato aerodinâmico
e simétrico. Apoios, capas de cobertura e revestimento em
plástico de alta qualidade, sistema mecânico em chapa metálica
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Consulte a disponibilidade dos Acessórios Originais Audi em um concessionário autorizado.
A disponibilidade dos itens pode ser alterada sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.
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