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Audi MediaInfo

Vijf sterren voor de Audi Q3 bij de Euro NCAP-test

 • Compacte gezins-SUV zet briljante prestatie neer tijdens belangrijke veiligheidstest

 • Moderne rijhulpsystemen aan boord, waarvan heel wat als standaarduitrusting

 • Passagierscel vervaardigd van een uiterst sterke combinatie van warm gewalst staal

De nieuwe Audi Q3 biedt veiligheid van bumper tot bumper: de compacte gezins-SUV behaalde 
een topscore van vijf sterren tijdens de Euro NCAP-tests (New Car Assessment Programme), een 
van de belangrijkste veiligheidstesten in Europa.

Om een score van vijf sterren te kunnen behalen, moet een voertuig hoog scoren in alle criteria 
die Euro NCAP als belangrijk aanduidt. De nieuwe Audi Q3 deed dat glansrijk, zowel voor wat 
betreft de bescherming van volwassenen en kinderen aan boord, het beschermen van kwetsbare 
weggebruikers als inzake rijhulpsystemen. De actief ondersteunende rijhulpsystemen zoals de 
automatische noodstop voor stadsverkeer en snelwegen worden opgenomen in het eindoordeel van 
NCAP met een gewicht van 40% voor wat betreft de bescherming van volwassen inzittenden, 20% 
voor kwetsbare weggebruikers en 20% voor veiligheidsondersteunende systemen.

De nieuwe Audi Q3 heeft deze technologie aan boord. De standaardsystemen Audi pre sense basic 
en Audi pre sense front behoren tot de standaarduitrusting. Dit laatste systeem geeft de bestuurder 
een visuele, auditieve en voelbare waarschuwing in kritische situaties waar voetgangers, fietsers 
of andere voertuigen bij betrokken zijn die binnen het bereik van zijn radar komen. Het systeem 
kan, indien nodig, zelfs een noodstop uitvoeren. Verder omvat de standaarduitrusting nog Audi 
side assist dat bij het wisselen van rijstrook een oogje in het zeil houdt en waarschuwt, net als Audi 
active lane assist. Dit laatste systeem zorgt er dan weer voor dat het voertuig niet ongewenst zijn 
rijstrook verlaat.

De nieuwe Audi Q3 presteert ook uitstekend als het op voetgangerbescherming aankomt. 
Onderdelen vervaardigd uit warm gewalst staal vormen de ruggengraat van de passagierscel. 
Ze worden vooral gebruikt op de plaatsen waar overlangse steunelementen vastzitten aan het 
schutbord, voor de middentunnel, de drempels, de A- en B-stijlen, het dakframe en de overlangse 
dwarselementen achteraan. De warm gewalste onderdelen, die een laag gewicht combineren met 
een uitzonderlijke weerstand, vormen 26% van het koetswerkgewicht. De combinatie van deze 
onderdelen vormt de grondslag van de hoogstaande botsveiligheid en stijfheid. 
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De Audi groep stelt wereldwijd ruim 90.000 personen tewerk, waaronder 2.525 in België. In 2017 verkocht het 
merk met de vier ringen wereldwijd ca. 1,878 miljoen nieuwe wagens, waarvan er 33.323 ingeschreven werden 
in België. In ons land bereikte Audi in 2017 een marktaandeel van 6,1%. Audi focust op de ontwikkeling van 
nieuwe producten en duurzame technologieën voor de mobiliteit van de toekomst.


