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Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 54.
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Design #novalegenda #novalegenda strana 06 

Infotainment a Connectivity #nynibudoucnost #nynibudoucnost strana 18 

Interiér #soukromepodium #soukromepodium strana 22 

Jízdní dynamika #dobrodruzstvijiste #dobrodruzstvijiste strana 26 

Styly a pakety výbavy #kontrastyladi #kontrastyladi strana 32 

Špičková výbava a příslušenství #jednoznacnavsestrannost #jednoznacnavsestrannost strana 48 

    Zásadně nezaměnitelné: 

        S novým Audi Q2 je mnohé jinak. Je chytré, individuální, sebevědomé a nelze 

zařadit do žádné škatulky. Je #untaggable. 

        Protože jeho nápady udávají směr, ve městě i mimo hlavní proud, ve všední den 

i ve svátek. Jako novinka přichází koncepce vozu 

    s mnoha inovativními technologiemi a novou, působivou řečí tvarů. 

        Doprovoďte ambiciózní Q2 na cestě Skandinávií, 

                 která je stejně neobvyklá jako Q2 samotné.

Sledujte Audi Q2 pod #untaggable.

Q2_15_Print_2016_09.indd 03 31.10.16 11:19



Audi Q2

#spontanniplany
Cesta Audi Q2 severní částí Evropy je objevitelskou cestou 

                     plnou neobvyklých setkání. 

             Na místech, která nám umožní vidět svět z jiné perspektivy a vzdát se toho, co známe. 

         Tato místa jsou perfektní pro auto, 

                 které dokáže okouzlit bez velkých hesel.

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 54.
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   Hashtag #nejmensihotel se ke kouzlu hotelu Central Hotel & Café v Kodani 
 nehodí. I když se tu můžete ubytovat jen v jediném pokoji, je atmosféra 
 tohoto hotelu otevřenější než v hotelích mnohých velkoměst.  tohoto hotelu otevřenější než v hotelích mnohých velkoměst. 
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Audi Q2

Design

    Rålis Skatepark ve Stockholmu je místem, které vlastně žádným místem není. 
 Obyvatelé se rozhodli, že nevyužitá plocha pod mostem má mít nějaký smysl, a skateři 
 zde získali prostor, o kterém se jim ani nesnilo.  zde získali prostor, o kterém se jim ani nesnilo. 
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#novalegenda
Stačí letmý pohled, abychom v Audi Q2 rozpoznali skutečné Audi – 

                     a přesto nás nutí podívat se znovu. 

    Jeho nepřehlédnutelný vzhled je plný síly a dynamiky. 

 Polygonální boční linie akcentují velké podběhy kol 

            a společně jednoznačně vyzařují sílu: quattro¹. 

Ať se Q2 vydá kamkoli, vždy to udělá jedinečným způsobem.

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 54. ¹ K dostání na přání.
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Audi Q2

Design
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#tocitarovinka

Proč se nechat svazovat očekáváními ostatních, když můžeme mít svá? Kodaňská 
 čtvrť Superkilen na tuto otázku odpovídá tím, že spojuje nejrůznější kulturní vlivy 
 do kreativní koláže architektury a vesnických staveb.  do kreativní koláže architektury a vesnických staveb. 

       Audi Q2 je svoboda sama o sobě – z každé perspektivy. 

Hra linií poprvé použitá u Q2 je završena

      v napjaté zadní partii. Celek je sportovnější. 

    Zachovat věrnost svému stylu můžeme i tím, že se vydáme neobvyklými cestami.

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 54.
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Audi Q2

Design

Chceme-li bořit tradice, musíme si věřit. 

         Audi Q2 si věří na první pohled. Osmiúhelníkovou jednodílnou mřížkou chladiče Audi Singleframe otevírá novou kapitolu 

     designu Audi, který dodává přední části vozu specifický vzhled. Mnohoúhelníkový design mají 

          i kompletní LED světlomety dodávané na přání. Ve výbavě Audi Q2 Edition #1¹ (dodávané na přání) zajišťují jedinečný vzhled 

prvky výbavy z paketu titanově černé optiky 

  Audi exclusive² a nový lak šedá Quantum. Stylový doplněk k exteriérovému paketu S line v kontrastní barvě a 19palcovým litým kolům 

Audi Sport v 5ramenném designu Rotor v antracitově černé barvě.², ³ Společně spojují tvary a barvu do silného výrazu, kterému nejde uniknout. 

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 54. ¹ O přesném termínu uvedení na trh se informujte u prodejce Audi. ² Nabídka quattro GmbH. 
³ Respektujte specifika kol uvedená na straně 55.
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#typickyjine
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Audi Q2

Design

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 54.
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#untaggable také znamená, že z vlastní individuality vznikne měřítko. 

Například s barevně odlišeným krytem C-sloupku dodávaným na přání, 

             jenž zdůrazňuje charakter kupé, který Audi Q2 má. 

    V Audi Q2 Edition #1¹ je k dostání v černé Brillant a podle zvoleného stylu výbavy 

         i v bílé Ibis, ledově stříbrné metalíze, matné titanově šedé barvě nebo 

             metalíze šedá Manhattan.

12 13

¹O přesném termínu uvedení na trh se informujte u prodejce Audi.
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Audi Q2

Design

          Otevírají se Vám nové možnosti. 

Například elektricky ovládaná kapota zavazadlového prostoru (na přání) 

   umožňuje pohodlné a snadné otevírání a zavírání. 

Objem zavazadlového prostoru Audi Q2 flexibilně zvětšuje dělené zadní sedadlo.

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 54.
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    Mohlo by se zdát, že elektrárny si nekladou žádné estetické nároky. 
 Ale ve Stockholmu se na to dívají jinak. Nápadné zelené zdi jsou vyrobeny speciální 
 metodou lisování, aby bylo dosaženo zajímavého trojrozměrného efektu. Protože 
 nudných věcí je přeci jen dost.  nudných věcí je přeci jen dost. 

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 54.

Audi Q2

Design
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Audi Q2

Infotainment/Connectivity

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 54.
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#nynibudoucnost
    Je obtížné představit si budoucnost. 

Ale v Audi Q2 získáte konkrétní představu o tom, 

    čím se vyznačuje moderní cestování. 

        Například větším komfortem jízdy díky moderním službám a funkcím 

Audi connect,¹, ² se kterými je jízda propojenější 

       a inteligentnější, například s Google Street View™³, 

             Twitterem nebo aktuálními informacemi o počasí. 

    Díky WiFi hotspotu (dodávanému na přání) využíváte svá koncová zařízení tak, 

jak jste zvyklí. A každou jízdu Vám ještě více zpříjemní široká 

    nabídka infotainmentu a Bang & Olufsen Sound System².

¹ Právní informace a pokyny k používání naleznete na straně 57. ² K dostání na přání. ³ Google a logo Google jsou registrované značky Google Inc.
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Audi Q2

Infotainment/Connectivity

#skutecnavize
Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 54.
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    Nesoustřeďte se na to, co říkají ostatní, 

             ale na to, co je podstatné. 

        S Audi virtual cockpitem dodávaným na přání je to možné intuitivně a plně digitálně. 

              Všechny informace máte k dispozici tam, kde je potřebujete: vždy na očích. 

    Umožňuje to i na přání dodávaný head-up displej, 

 který promítá nejdůležitější informace a zobrazení přímo do zorného pole řidiče. 

    3D zobrazení map navigačního systému MMI Plus (dodávaný na přání) poskytuje na barevném 

8,3palcovém displeji dokonalý přehled. Audi smartphone interface¹, ² (na přání)

             Vás k oblíbeným aplikacím přibližuje na jedno kliknutí. 

    Zatímco se ostatní stále ještě snaží Audi Q2 někam zařadit, Vy už dávno znáte svou cestu.

¹ Za veškeré funkce a obsah zobrazený ve vozidle přes Audi smartphone interface zodpovídá výrobce smartphonu. 
² O dostupnosti v příslušné zemi se prosím informujte u prodejce Audi.
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Audi Q2

Interiér

Auto, které nelze definovat, 

             a přesto je definovatelné v každém detailu. 

        Interiér Audi Q2 žije individuálními nápady. 

    Čekají na Vás styly a palety výbavy na přání 

  s mnoha možnostmi individualizací. 

Na výběr jsou různé druhy a barvy kůží, s nimiž bude 

interiér ještě exkluzivnější. 

    Rozhodněte se například pro sportovní sedadla s novým 

        designem kůže a barevně odlišnými designovými proužky. 

      Protože svébytný charakter se vyznačuje mnoha detaily.

#soukromepodium

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 54.
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Audi Q2

Interiér

Q2_15_Print_2016_09.indd   24 31.10.16   11:19

24 25

         Audi Q2 čerpá v interiéru ze široké nabídky. 

Dekorace jsou k dostání v nejrůznějších variantách, 

         například v oranžovém, červeném, žlutém nebo bílém eloxovém laku, 

          a elegantně doplňují vnější lak. V provedení v matném kartáčovaném hliníku dodávají 

    dekorace interiéru velmi sportovní charakter. 

Výjimečnou atmosféru v Audi Q2 vytváří inovativní dekorace Lichtgrafik Format s paketem osvětlení Ambiente. 

      Nadchnou zde osvětlené aplikace, které propůjčují přístrojové desce a středovému panelu 

            odlišný denní a noční design. 

     Díky LED technologii září interiér Audi Q2 ve zcela osobitém světle.

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 54.
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Audi Q2

Jízdní dynamika

#dobrodruzstvijiste
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             I když je Audi Q2 otevřené řadě interpretací, 

    pocit z jízdy je extrémně precizní. Progresivní řízení dává vozu větší 

                 agilitu a snižuje náročnost řízení v úzkých zatáčkách a při parkování. 

      Se stálým pohonem všech kol quattro (dodávaným na přání) je jízda ještě více pod kontrolou, 

             protože zvýšení trakce přináší vyšší bezpečnost 

    a sportovnost. Hnací síla se variabilně rozděluje na nápravy. 

        Ať se vydáte jakýmkoli směrem, zažijete naprostou nezávislost.

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 54.
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Audi Q2

Jízdní dynamika

    Při průjezdu průmyslovou zónou Rågsved nemají oči chvilku oddechu. Protože nejlepší 
 švédští graffiti umělci zde vytvořili něco jako vzrušující švédskou galerii.  švédští graffiti umělci zde vytvořili něco jako vzrušující švédskou galerii. 
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#technikaumeni
        Jedete-li v Audi Q2, zažijete, jak může být dynamika vzrušující. 

Zejména díky Audi CES podvozku (na přání) a systému Audi drive select, 

    který přizpůsobí charakter vozu Vašim představám 

           a umožňuje nastavení intenzivnějších nebo 

   efektivnějších jízdních vlastností. 

Protože #untaggable znamená, 

        že máte vždy na výběr.

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 54.
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Audi Q2

#dalekablizkost

        Audi Q2 vyjadřuje vášeň pro cestování. 

Protože s každou další cestou 

             necháváme staré kategorie o další kousek za sebou. 

    S Q2 vstupuje na scénu automobil, který spojuje klasické silné stránky 

        Audi s novými, vzrušujícími nápady – 

jak v designu, tak v technice. 

       Audi Q2 bychom mohli dát mnoho jmen, ale vlastně jde jen o to, 

             jak se cítíme, když ho řídíme.
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Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 54.
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Audi Q2 

Styl výbavy design

#kontrastyladi
V Audi Q2 je dostatek prostoru pro vlastní nápady. Například se stylem výbavy Q2 design, 

   jehož výrazné akcenty odrážejí osobnost, 

             a s nimiž je výjimečný vůz ještě výjimečnější. 

      Stylově se to podařilo ve velkém výběru individuálních designů ráfků, 

které podtrhují elegantní a exkluzivní vzhled vozidla. 

      Kontrastní lakování dodává Audi Q2 zcela jedinečný charakter 

   a s vybavením Audi design selection vyjádříte své vysoké nároky na design.

U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu. Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi. 
Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 54.
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Audi design selection

 #1    #1   Sportovní kožený volant v 3ramenném designu včetně multifunkční výbavy a dekorací v matném kartáčovaném hliníku 

 #2    #2   Sportovní přední sedadla s nastavováním výšky v kůži jemná Nappa v šedé Granit 
 s designovými proužky a kontrastními švy v hnědé Amaretto  s designovými proužky a kontrastními švy v hnědé Amaretto 

 #3    #3   Paket kožené výbavy v hnědé Amaretto 
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Audi Q2 

Styl výbavy sport

#vytrvalysprinter
Varianta výbavy Q2 sport ukazuje svou sportovní stránku 

    na celé čáře. Detaily, které působivě podtrhují temperament Vašeho Audi Q2 

             a na první pohled prozrazují jeho výkonnost. S plným lakováním 

    v mnoha vzrušujících barvách vůz vypadá, že je blíž k vozovce. Zajímavým optickým prvkem je také kontrastní 

prvek v ušlechtilé ledově stříbrné metalíze. Sportovní paket S line ještě více zdůrazňuje sportovní charakter vozu.

U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu. Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi. 
Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 54.
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S line sportovní Paket

 #1    #1   Sportovní kožený volant S line v 3ramenném designu v černé kůži 
 s kontrastními švy a emblémem S (věnec volantu v perforované kůži), 
 včetně multifunkční výbavy a dekorací z matného kartáčovaného hliníku  včetně multifunkční výbavy a dekorací z matného kartáčovaného hliníku 

 #2    #2   18palcová hliníková litá kola v 5paprskovém Y-designu (design S)  #3    #3   Individuální spodní část nárazníku lakovaná v barvě vozu 
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Audi Q2

Exteriérový paket S line

#sportovneelegantni
Sportovní charakter Audi Q2 můžete nejen zdůraznit, ale i zvýšit. Exteriérový 

      paket S line dodává dynamickému vedení linií 

  Audi Q2 ještě úchvatnější vzhled a vzrušujícími 

      detaily dodává výjimečné akcenty.

 #1    #1   Mřížka chladiče v platinově šedé, přední nárazník a boční 
 lišty prahů ve výrazně sportovním designu a emblém S line 
 na předních blatnících  na předních blatnících 

U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu. Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi. 
Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 54.
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 #2    #2   Zadní nárazník a vložka difuzoru lakované v platinově šedé, chromované lemy koncovky výfuku (podle motorizace 
 jednoduché nebo dvojité)  jednoduché nebo dvojité) 

 #3    #3   Osvětlené nástupní lišty s hliníkovými prvky 
 a emblémem S  a emblémem S 

 #4    #4   Boční lišty prahů ve výrazně sportovním designu 

Q2_15_Print_2016_09.indd 37 31.10.16 11:19



Audi Q2

Audi originální příslušenství

¹ Respektujte specifika kol uvedená na straně 55. U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu. 
Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi, který Vám sdělí i termín uvedení na trh. 
Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 54.

#rozmaniteindividualni
         Jít vždy vlastní cestou! Filozofie, kterou vyjadřuje Audi originální příslušenství. 
Na této dvoustránce Vám přinášíme výběr doplňků a dekoračních fólií
               pro exteriér a interiér. Ve městě i v přírodě – výrazné detaily podtrhují charakter 
     Audi Q2 a zdůrazňují jeho vedení linií. K dostání jako zvláštní výbava ze závodu nebo dodatečně u partnera Audi. 

 #1    #1   Paket offroad style plus 
 (podrobnosti viz vpravo #2)  (podrobnosti viz vpravo #2) 
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 #2    #2   Paket offroad style plus s předním a zadním nárazníkem, plastovými ochranami podběhů kol, 
 krycími lištami dveří, dekoracemi, kryty vnějších zpětných zrcátek a kontrastními prvky v platinově 
 šedé; selenitově stříbrné akcenty na ochraně podvozku, mřížce chladiče, přívodech vzduchu a vnějších 
 zpětných zrcátkách; střešní spoiler v barvě vozu; hliníková litá kola v 5ramenném designu Latus.¹ 
 Na přání jsou pro nejrůznější místa na karoserii k dostání designové fólie (na obrázku je sada fólií pro 
 boční prahy quattro v matné platinově šedé barvě)  boční prahy quattro v matné platinově šedé barvě) 

 #3    #3   Dekorační kryty v interiéru (přístrojová 
 deska, vnitřní zpětné zrcátko a středový 
 panel) a dekorační kryty v interiéru plus 
(obložení dveří a madla dveří) vždy v červené 

 Misano s perleťovým efektem nebo v dalších 
 barvách a provedeních  barvách a provedeních 

 #4    #4   Paket carbon style s karbonovými 
 kontrastními prvky a kryty 
 vnějších zpětných zrcátek  vnějších zpětných zrcátek 
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Audi Q2

Laky

U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu. Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi. 
Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 54. 
¹ Nabídka quattro GmbH. ² O přesném termínu uvedení na trh se informujte u prodejce Audi.

#durazneduraz
Vyberte si barvu, která se k Vám nejlépe hodí. 

                 Můžete se přitom spolehnout na vynikající kvalitu. 

         Protože Audi Q2 nelakujeme pouze jednou, ale hned čtyřikrát. 

   Zajišťuje to vysoký lesk a navíc chrání před povětrnostními vlivy a opotřebením. 

     Pro zachování jedinečného vzhledu po celou dobu životnosti vozu.

     Další lakování naleznete na www.audi.com.

 #1  #1 Červená Tango metalíza 

 #2  #2 Modrá Ara s křišťálovým efektem 

 #3  #3 Žlutá Vegas 

 #4  #4 Bílá Gletscher metalíza 

 #5  #5 Korálově oranžová metalíza 

 #6  #6 Individuální lak Audi exclusive v zelené barvě¹,, ²  ² 

 #1  #1 
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Audi Q2

Kola

#hranatazaobleni
         Koly Audi podtrhnete individuální styl a charakter Audi Q2. 

Necháte vyniknout svůj oblíbený design. 

             A přitom budete mít vždy jistotu. Protože kola Audi se testují speciálními metodami, 

jsou dokonale prověřená a maximálně kvalitní.

 #1  #1 

 #2  #2 

U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu. Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi. 
Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 54. 
¹ Nabídka quattro GmbH. ² Respektujte specifika kol uvedená na straně 55.
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 #3  #3 

 #4  #4 

 #5  #5 

 #1  #1  18palcová litá kola Audi Sport v ramenném designu turbíny, s hořčíkovým vzhledem, 
 částečně leštěná¹ částečně leštěná¹, , ². ². 

 #2  #2  18palcová litá kola Audi Sport v ramenném designu Rotor, v lesklé antracitově šedé, 
 částečně leštěná¹ částečně leštěná¹, , ² ² 

 #3  #3  17palcová hliníková litá kola v 5paprskovém V-designu 

 #4  #4  18palcová hliníková litá kola v 5ramenném designu Dynamik, v kontrastní šedé, 
 částečně leštěná²  částečně leštěná² 

 #5  #5  18palcová hliníková litá kola Audi Sport v 5ramenném designu Offroad, s matným 
 titanovým vzhledem, částečně leštěná¹ titanovým vzhledem, částečně leštěná¹, , ² ² 

Mnoho dalších kol naleznete na www.audi.com.
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Audi Q2

Dekorace

U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu. Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi. 
Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 54.

 # #Světelná grafika 
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#prekvapivedecentni
Exkluzivní atmosféra je otázkou stylu. Osobní styl, 

         který je možné vyladit do posledního detailu. S exkluzivními dekoracemi Audi 

    můžete dodat viditelné akcenty. Fascinace vybranými materiály – 

   individuálně kombinovanými podle osobního vkusu.

 # #Eloxový lak červený 

 # #Eloxový lak žlutý 

 # #Kartáčovaný matný hliník 

 # #Eloxový lak oranžový 

 # #Eloxový lak bílý 
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Audi Q2

Sedadla / potahy sedadel

U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu. Podrobné informace o sériové a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi. 
Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 54.

#exkluzivitauvnitr
     Posaďte se na výjimečné místo. Na předních a zadních sedadlech 

         je cítit exkluzivní komfort: 

díky kvalitním materiálům a prvotřídnímu zpracování. Vyberte 

             si jakýkoli potah sedadel, vždy se Vám bude sedět dobře.

 #1    #1   Sportovní přední sedadla v černé kůži Milano 
 s designovými proužky v červené Tango 
 a kontrastními švy v červené Express 
 (k dostání pro styl výbavy sport)  (k dostání pro styl výbavy sport) 

 #   #  Tkanina Aspekt, petrolejově šedá / oranžová 
 s kontrastními oranžovými švy  s kontrastními oranžovými švy 

 #   #  Kůže jemná Nappa, šedá Granit s designovými 
 proužky a kontrastními švy v hnědé Amaretto  proužky a kontrastními švy v hnědé Amaretto 

 #   #  Kůže jemná Nappa, šedá Rotor s černými 
 designovými proužky a antracitovými 
 kontrastními švy  kontrastními švy 

 #   #  Tkanina Chiffre / černá kůže s designovými proužky 
 a kontrastními švy v hnědé Amaretto  a kontrastními švy v hnědé Amaretto 
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 #2    #2   Normální přední sedadla v tkanině Aspekt, petrolejově šedá / oranžová 
 s kontrastními oranžovými švy (k dostání pro styl výbavy design)  s kontrastními oranžovými švy (k dostání pro styl výbavy design) 

 #   #  Kůže Milano, hnědá Nugát s designovými proužky 
 a kontrastními švy ve skalní šedé  a kontrastními švy ve skalní šedé 

 #   #  Kůže Milano, černá s designovými proužky 
 v červené Tango a kontrastními švy v červené 
 Express  Express 

 #   #  Kůže Milano, petrolejově šedá s designovými 
 proužky a kontrastními švy ve žluté Vegas  proužky a kontrastními švy ve žluté Vegas 

 #   #  Kůže Milano, skalní šedá s designovými proužky 
 a kontrastními švy v petrolejově šedé  a kontrastními švy v petrolejově šedé 
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Audi Q2

Highlights

 #1    #1   Paket titanově černé optiky 

 #2    #2   Audi phone box s bezdrátovým nabíjením 

 #3    #3   Audi connect¹ – digitální propojení: 
 buďte v kontaktu se světem i na cestách  buďte v kontaktu se světem i na cestách 

 #4    #4   Zadní parkovací kamera² – s dynamickými zobrazovacími 
 prvky pro vypočtenou jízdní stopu  prvky pro vypočtenou jízdní stopu 

 #5    #5   Audi virtual cockpit – plně digitální kombinovaný přístroj 
 s 12,3palcovým barevným displejem s vysokým rozlišením  s 12,3palcovým barevným displejem s vysokým rozlišením 

 #6    #6   Head-up displej – na přání promítá relevantní informace na 
 přední okno do přímého zorného pole řidiče  přední okno do přímého zorného pole řidiče 

 #7    #7   Paket asistenčních systémů s asistentem pro jízdu 
 v dopravních zácpách²  v dopravních zácpách² 

 #8    #8   Parkovací asistent² – zjednodušuje parkování a manévrování 
 #1 #1 

 #2 #2  #3  #3  #4  #4 

#jednoznacnavsestrannost
Audi Q2 je výjimečný automobil, který přesvědčuje vysokou 

       kvalitou a rozmanitostí výbavy. Dokládá 

    to i mnoho dalších inspirativních prvků špičkové výbavy.

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 54. ¹ Právní informace a pokyny k používání naleznete na straně 57. 
² Upozornění: Systémy mají své hranice a mohou podporovat řidiče. Zodpovědnost za bezpečnost silničního provozu nese i nadále řidič.
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Volný příjezdVolný příjezd

Předání asistentu 
řízení při parkování

Asistent při parkování vpřed, popř. vzad Podporuje proces 
zaparkování v několika 
krocích

Asistent při parkování a vyjíždění
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 #5  #5  #7  #7 

 #8  #8 

 #6  #6 

U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu. Podrobné informace o sériové 
a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi.
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Audi Q2

Audi originální příslušenství

      Čím je Audi Q2 tak nezaměnitelné? Vlastními nápady. 

             Díky Audi originálnímu příslušenství je lze rozvinout ještě více. Na dobrodružné jízdě 

Skandinávií máte s dokonalými řešeními k dispozici veškeré možnosti. Můžete si užívat vysokého komfortu 

    i v divoké přírodě nebo profitovat z vysoké funkčnosti produktů příslušenství v ruchu velkoměsta – samozřejmě 

vždy ve fascinujícím designu Audi. Podrobné informace k těmto a dalším prvkům výbavy Vám poskytne prodejce Audi.

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete od strany 54. ¹ Respektujte specifika kol uvedená na straně 55.

 #1    #1   Nafukovací kempingový stan s napojením 
 k vozidlu, box na lyže a zavazadla v různých 
 provedeních a základní nosiče Q2 jsou 
 k dostání na přání  k dostání na přání 

Další informace naleznete 

v katalogu příslušenství Audi Q2, 

na www.audi.cz a u prodejce Audi.

#dusledneflexibilni
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 #4    #4   Hliníková litá kola v 5ramenném designu Latus, 
 ve velikosti 8 J x 19 pro pneumatiky 235/40 R19¹  ve velikosti 8 J x 19 pro pneumatiky 235/40 R19¹ 

 #5    #5   Program dětských autosedaček. Různá provedení 
 pro malé pasažéry až do 36 kg (0 až 12 let)  pro malé pasažéry až do 36 kg (0 až 12 let) 

 #3    #3   Ochranná vložka v zavazadlovém 
 prostoru; na míru, omyvatelná 
 a robustní  a robustní 

 #2    #2   Espresso mobil. Skutečná chuť espressa 
 včetně stylové pěny na cestách  včetně stylové pěny na cestách 
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Audi Q2

Fascinace Audi

#offlineonline
Objevte svět Audi Q2. Více informací, větší individualita 

a větší exkluzivita. Nyní na www.audi.com. 

A jak cesta Q2 pokračuje, najdete na #untaggable.

Naskenujte smartphonem 

nebo tabletem QR kód 

a objevte svět Audi Q2.
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Model Audi Q2 1.4 TFSI

(110 kW)

Audi Q2 1.6 TDI

(85 kW)

Audi Q2 2.0 TDI 

(110 kW)¹, ²

Audi Q2 2.0 TDI

(140 kW)¹, ²

Druh motoru řadový čtyřválcový zážehový motor s přímým 

vstřikováním benzinu, turbodmychadlem 

a technologií Audi cylinder on demand

řadový čtyřválcový vznětový motor se systémem 

vstřikování common-rail a s přeplňováním 

turbodmychadlem

řadový čtyřválcový vznětový motor se systémem 

vstřikování common-rail a s přeplňováním 

turbodmychadlem

řadový čtyřválcový vznětový motor se systémem 

vstřikování common-rail a s přeplňováním 

turbodmychadlem

Zdvihový objem v cm³ (ventily/válec) 1 395 (4) 1 598 (4) 1 968 (4) 1 968 (4)

Max. výkon³ v kW při min¯¹ 110/5 000–6 000 85/3 250–4 000 110/3 500–4 000 140/3 500–4 000

Max. točivý moment v Nm při min¯¹ 250/1 500–3 500 250/1 500–3 200 340/1 750–3 000 400/1 900–3 300

Přenos sil

Druh pohonu pohon předních kol pohon předních kol stálý pohon všech kol quattro stálý pohon všech kol quattro

Převodovka 6rychlostní manuální převodovka 

[7stupňová převodovka S tronic]

6rychlostní manuální převodovka 

[7stupňová převodovka S tronic¹]

[7stupňová převodovka S tronic] [7stupňová převodovka S tronic]

Hmotnosti/objemy   

Pohotovostní hmotnost⁴ v kg 1 340 [1 355] 1 385 [1 395] [1 550] [1 555]

Celková přípustná hmotnost v kg 1 825 [1 840] 1 870 [1 880] [2 035] [2 040]

Přípustné zatížení střechy/nosiče v kg 60/75 [60/75] 60/75 [60/75] [60/75] [60/75]

Přípustná hmotnost přívěsu⁵ v kg

nebrzděný

při 12 % stoupání

při 8 % stoupání

670

1 500

1 700

[670]

[1 500]

[1 700]

690

1 500

1 700

[690]

[1 500]

[1 700]

[750]

[1 800]

[1 800]

[750]

[1 800]

[1 800]

Objem nádrže v l (cca) 50 [50] 50 [50] [55] [55]

Jízdní výkony / spotřeba⁶

Maximální rychlost v km/h 212 [212] 197 [197] [211] [218]

Zrychlení z 0 na 100 km/h v s 8,5 [8,5] 10,3 [10,5] [8,1] [7,3]

Pohonné hmoty bezolovnatý benzin OČ 95⁷ nafta bez obsahu síry⁸ nafta bez obsahu síry⁸ nafta bez obsahu síry⁸

Spotřeba paliva⁹, ¹⁰ v l / 100 km 

město

mimo město

komb. provoz

6,8–6,7

5,1–4,8

5,8–5,5

[6,5–6,3]

[4,9–4,6]

[5,5–5,2]

5,0–4,9

4,4–4,1

4,6–4,4

[4,5–4,3]

[4,3–4,0]

[4,3–4,1]

[5,8–5,6]

[4,6–4,3]

[5,0–4,8]

[5,9–5,7]

[4,6–4,4]

[5,1–4,9]

Emise CO₂⁹, ¹⁰ v g/km

komb. provoz 130–124 [125–119] 120–114 [114–109] [131–125] [134–128]

Emisní norma Euro 6 [Euro 6] Euro 6 [Euro 6] [Euro 6] [Euro 6]

Audi Q2

Technická data

Vysvětlivky ¹ až ¹⁰ na straně 55.
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Vysvětlivky

¹  O přesném termínu uvedení na trh se prosím informujte u prodejce Audi.

²  Doplňování samostatné nádrže AdBlue® dle upozornění na displeji přístrojové desky. AdBlue je registrovaná 
známka Svazu německého automobilového průmyslu (VDA).

³  Uvedené hodnoty byly zjištěny podle předepsaného způsobu měření (ECE R-85 v t. č. platném znění).

⁴  Pohotovostní hmotnost vozidla s řidičem (75 kg) a palivovou nádrží naplněnou z 90 %, zjištěno podle nařízení 
Komise (EU) 1230/2012 v t. č. platném znění. Hmotnost a hodnota odporu vzduchu se mohou zvýšit zvláštní 
výbavou vozidla, stejně se pak sníží užitečná hmotnost, popř. nejvyšší rychlost.

⁵  S rostoucí nadmořskou výškou klesá výkon motoru. Od nadmořské výšky 1 000 metrů a na každých dalších 
1 000 metrů to znamená snížení zátěže o 10 % (přípustná hmotnost přívěsu + přípustná hmotnost tažného 
vozu). Hodnota hmotnosti přívěsu platí pro továrně montované tažné zařízení. Při používání vozidla s tažným 
zařízením pro podnikatelské účely potřebujete za určitých předpokladů kontrolní zařízení ES.

⁶  Údaje ke spotřebě pohonných hmot a k emisím CO₂ v závislosti na použité sadě pneumatik/kol.

⁷  Je doporučeno používání bezolovnatého benzinu s OČ 95 dle ČSN EN 228. Pokud není k dispozici: bezolovnatý 
benzin s OČ 91 dle ČSN EN 228 s mírným snížením výkonu. V zásadě lze použít bezolovnatý benzin s OČ 95 
s maximálním podílem bioethanolu 10 % (E10). Údaje o spotřebě se vztahují k provozu s bezolovnatým 
benzinem s OČ 95 dle nařízení Komise 692/2008/ES.

⁸  Je doporučeno používání nafty bez obsahu síry dle ČSN EN 590. 
Pokud není k dispozici: nafta dle ČSN EN 590.

⁹  Uvedené hodnoty byly zjištěny podle předepsaného způsobu měření. Údaje se nevztahují ke konkrétnímu vozidlu 
a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze k porovnání různých typů vozidel.

¹⁰  Spotřeba paliva a emise CO₂ závisejí nejen na efektivním využití paliva vozidlem, ale jsou ovlivněny i jízdním 
chováním a jinými netechnickými faktory. CO₂ je skleníkový plyn nejvíce zodpovědný za globální oteplování Země.

Klasifikace parametrů pneumatik

V tabulce naleznete třídy spotřeby paliva, přilnavosti na mokré vozovce a vnější hlučnosti k různým velikostem 
pneumatik Audi Q2.

Velikost 

pneumatik

Spotřeba paliva Přilnavost na 

mokré vozovce

Vnější hlučnost

Letní pneumatiky 205/60 R 16 C B 71

215/60 R 16 B B 69

215/55 R 17 C A 68

215/50 R 18 B A 68

235/40 R 19 C B 71

Objednávka určitého typu pneumatik není možná. Ohledně nabídky pneumatik specifické pro jednotlivé země se 
obraťte na prodejce Audi. 

Důležitá informace

Specifika kol: Leštěná nebo částečně leštěná hliníková kola se nesmějí používat v zimním období. Povrch ráfků 
nemá kvůli metodě výroby dostatečnou ochranu proti korozi a posypová sůl a podobné materiály ho mohou trvale 
poškodit.
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Audi Q2

Rozměry

¹ Technické specifikace se vztahují k základnímu vozidlu bez specifických úprav v jednotlivých zemích a bez vybrané zvláštní výbavy.

Audi Q2 Údaje v mm

Rozměry při pohotovostní hmotnosti vozidla. Objem zavazadlového prostoru¹ 405/1 050 l 
(druhá hodnota: při sklopených zadních opěradlech a naložení po střechu). 
Průměr otáčení cca 11,1 m. 
* Maximální prostor pro hlavu. ** Šířka v oblasti loktů. *** Šířka v oblasti ramen.

Audi Q2 quattro Údaje v mm

Rozměry při pohotovostní hmotnosti vozidla. Objem zavazadlového prostoru¹ 355/1 000 l 
(druhá hodnota: při sklopených zadních opěradlech a naložení po střechu). 
Průměr otáčení cca 11,1 m. 
* Maximální prostor pro hlavu. ** Šířka v oblasti loktů. *** Šířka v oblasti ramen.
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Právní informace k Audi connect

Využívání služeb Audi connect je možné pouze ve spojení s navigačním systémem. Služby Audi connect poskytuje 
AUDI AG. Datové spojení pro služby Audi connect je zajišťováno přes SIM kartu pevně zabudovanou ve vozidle, 
prostřednictvím mobilního operátora. Náklady na tato datová spojení jsou obsaženy v ceně služby Audi connect. 
Náklady na WiFi hotspot nejsou obsaženy. Datové spojení přes WiFi hotspot může být účtováno přes zpoplatněný 
datový tarif vybraného mobilního operátora. Informace k tarifům a účtování naleznete na www.audi.com/myaudi.

Alternativně lze k vytvoření datového spojení zasunout do slotu na kartu vlastní SIM kartu zákazníka². Ve spojení 
s Audi phone box (na přání) lze pro využívání integrované funkce autotelefonu připojit také smartphone 
s rozhraním Bluetooth s remote SIM Access Profile (rSAP)³. Jestliže se do slotu na kartu zasune externí SIM karta 
nebo je připojena přes rSAP, tak se všechna datová spojení jak pro služby Audi connect, tak pro WiFi hotspot vytvoří 
přes tuto externí SIM kartu. Vyúčtování vzniklých nákladů pak probíhá výhradně přes externí SIM kartu. 
Disponibilita služeb podporovaných Audi connect se v jednotlivých zemích liší.

Služby Audi connect jsou poskytovány minimálně jeden rok od expedice vozidla. Po uplynutí 24 měsíců od expedice 
vozidla se doba platnosti služeb Audi jednorázově bezplatně prodlužuje o 12 měsíců. Pokud o toto prodloužení 
nemáte zájem; sdělte to prosím písemně na následující adresu:

AUDI AG
Kundenbetreuung Deutschland
85045 Ingolstadt
E-mail: kundenbetreuung@audi.de
Tel.: +49 800 28347378423

O dalších možnostech prodloužení služeb Audi connect se informujte u prodejce Audi. Audi connect v závislosti na 
modelu vozidla umožňuje přístup na Google a Twitter. Trvalá disponibilita nemůže být zaručena a závisí na 
provozovatelích Googlu a Twitteru. Bližší informace k Audi connect naleznete na www.audi.com/connect nebo Vám 
je poskytne prodejce Audi; informace o tarifních podmínkách Vám poskytne Váš mobilní operátor.

Výbava vyobrazeného Audi Q2 (strana 2–31): 
styl výbavy: Audi Q2 Edition #1⁴ 
lakování: šedá Quantum
kola: 19palcová hliníková litá kola Audi Sport v 5ramenném designu Rotor, v lesklé antracitově šedé barvě, 
částečně leštěná⁵
sedadla / potahy sedadel: sportovní sedadla v černé kůži jemná Nappa, dekorační proužky a kontrastní švy 
ve skalní šedé
dekorace: Lichtgrafik Format s paketem osvětlení Ambiente

² Není dostupné v ČR. ³ Informace o kompatibilních mobilních telefonech získáte u prodejce Audi nebo na www.audi.com/bluetooth. ⁴ O přesném termínu uvedení na trh se informujte u prodejce Audi. 
⁵ Respektujte specifika kol uvedená na straně 55.Ë!"
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Modelové varianty, výbava zobrazená a popsaná v tomto katalogu a některé služby nejsou k dostání ve 
všech zemích. Vyobrazené automobily zčásti disponují zvláštní výbavou za příplatek. Údaje o obsahu 
dodávky, vzhledu, výkonech, rozměrech a hmotnostech, spotřebě pohonných hmot a provozních 
nákladech odpovídají informacím, které jsou k dispozici ke dni tisku. Odchylky v barvě a tvaru, omyly 
a tiskové chyby zůstávají vyhrazeny. Změny jsou vyhrazeny. Přetisk (i v případě výňatků) je povolen pouze 
s písemným souhlasem AUDI AG.

Papír na tento katalog byl vyroben z celulózy bělené bez použití chloru.

Náskok díky technice




