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Audi Q2 02 03

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 62.
Zobrazené, resp. opísané prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok. 
Podrobné informácie o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com alebo u vášho partnera Audi. 

#untaggable
    Principiálne nezameniteľné: 

        S novým Audi Q2 je všetko iné. Je inteligentné, individuálne, 

sebavedomé a nedá sa nijako zaradiť. Je #untaggable. 

        Pretože smer udávajú vlastné idey, či v meste alebo mimo stredného prúdu, či v bežný 

deň alebo vo voľnom čase. Ako vozidlo novej koncepcie prináša mnoho inovatívnych technológií 

    a nové, expresívne výrazové prostriedky dizajnu. 

        Sprevádzajte ambiciózne Audi Q2 na ceste po Škandinávii, 

             ktorá je taká neobyčajná ako ono samé. 

Sledujte Audi Q2 na #untaggable.

Audi Q2 Dizajn ##nováčik legenda nováčik legenda Strana 06 

Infotainment a konektivita ##teraz budúcnosť teraz budúcnosť Strana 18 

Interiér ##súkromné javisko súkromné javisko Strana 22 

Jazdná dynamika ##dobrodružne bezpečnédobrodružne bezpečné Strana 26 

Audi SQ2 ##štart-cieľ štart-cieľ Strana 32 

Výbavy, línie a pakety ##kontrastne zhodnékontrastne zhodné Strana 38 

Highlights a príslušenstvo ##jednoznačne všestranné jednoznačne všestranné Strana 56 

Q2_SQ2_76_2019_01_WLTP.indd 03 17.04.19 11:50



Audi Q2

#spontánne plány
Jazda Audi Q2 po severe Európy je objavná cesta s cieľom absolvovať nezvyčajné stretnutia.

            Na miestach, ktoré nám otvoria novú perspektívu a nechajú zabudnúť na známe. 

         Miestach perfektných pre vozidlo, 

               ktoré nepotrebuje nijaké heslá, aby zapôsobilo.

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 62.
Zobrazené, resp. opísané prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok. 
Podrobné informácie o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com alebo u vášho partnera Audi. 
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   Hashtag #smallesthotel nevyjadruje čaro Central Hotel & Cafe v Kodani. 
 Pretože aj keď sa tu dá ubytovať iba v jednej jedinej izbe, je atmosféra tohto 
 hotela otvorenejšia a slobodnejšia ako v mnohých iných veľkomestských 
 hoteloch.  hoteloch. 
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Audi Q2

Dizajn

    Rålis Skatepark v Štokholme je miesto, kde vlastne nič nie je. 
 Ale občania rozhodli, že nevyužitej ploche pod cestným mostom dajú zmysel 
 a premenili ju na mestský sen pre skejtbordistov.  a premenili ju na mestský sen pre skejtbordistov. 
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#nováčik legenda
Netreba druhý pohľad na to, aby ste identifikovali Audi Q2 ako pravé Audi 

                     – a predsa vás láka pozerať sa naň opätovne. 

   Jeho vzhľad je energický, dynamický a vyžaruje suverenitu. 

 Polygonálny bočný profil akcentujú bohato dimenzované blatníky a spolu formujú 

                 jednoznačné posolstvo: quattro¹. 

Je jedno, ktorou cestou Q2 vyrazí – vždy ide svojou vlastnou.

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 62.
Zobrazené, resp. opísané prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok. 
Podrobné informácie o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com alebo u vášho partnera Audi.
¹ K dispozícii na želanie.
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Audi Q2

Dizajn
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#zakrivene rovné

    Prečo by sa mal človek nechať obmedzovať očakávaniami druhých, keď môže sám 
 tvoriť nové veci? Odpoveď na túto otázku dala vzniknúť štvrti Superkilen 
 v Kodani, ktorá komprimuje najrôznejšie kultúrne vplyvy do kreatívnej koláže 
 z architektúry a krajinnej tvorby.  z architektúry a krajinnej tvorby. 

       Audi Q2 je voľným priestorom pre seba – a to z každej perspektívy. 

Pretože hra línií, po prvý raz realizovaná pri Q2, sa končí rohmi a hranami na zadnej časti 

        karosérie. Tým je celý tvar karosérie atletickejší. 

     Človek môže byť verný svojej línii aj tým, že sa vydá nezvyčajnou cestou.

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 62.
Zobrazené, resp. opísané prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok. 
Podrobné informácie o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com alebo u vášho partnera Audi. 
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Audi Q2

Dizajn

Na výzvu etablovaným je potrebné sebavedomie. 

        Audi Q2 ho má už v pohľade. So svojou osemuholníkovou jednodielnou maskou chladiča otvára novú kapitolu 

     výrazových prostriedkov dizajnu Audi, ktorá dodáva prednej časti diferencovaný výraz. Aj voliteľné svetlomety z LED majú 

 dôsledne mnohouholníkový dizajn. Okrem toho pozornosť vzbudzujú prvky z rozšíreného kompletu Optikpaket schwarz 

     a odtieň laku karosérie Quantumgrau. Tvoria štýlový doplnok k exteriéru S line v kontrastnej farbe a k 19-palcovým 

        hliníkovým liatym diskom Audi Sport s 5-ramenným rotorovým dizajnom v antracitovo čiernej farbe.¹, ² 

        Tvar a farba spolu splývajú do intenzity výrazu, ktorej nemožno odolať.

¹ Ponuka Audi Sport GmbH. ² Prosím, berte do úvahy osobitosti pri používaní kolies na strane 65.
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#typicky iné

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 62.
Zobrazené, resp. popísané prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok. 
Podrobné informácie o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com alebo u vášho partnera Audi. 
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Audi Q2

Dizajn

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 62.
Zobrazené, resp. opísané prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok. 
Podrobné informácie o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com alebo u vášho partnera Audi. 
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#untaggable znamená aj vytvoriť meradlo z vlastnej individuality. 

Napríklad z voliteľného obkladu zadného stĺpika v kontrastnej farbe, ktorý zvýrazňuje 

       charakter kupé Audi Q2. Alebo z voliteľnej dekoračnej fólie kruhy Audi 

    na zadný stĺpik.¹ Obklad zadného stĺpika je k dispozícii vo farbe Brillantschwarz 

        a podľa zvolenej línie výbavy aj vo farbách Ibisweiß, Eissilber Metallic, 

      Titangrau matt alebo Manhattangrau Metallic.

¹ K dispozícii na dodatočnú montáž u vášho partnera Audi.
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Audi Q2

Dizajn

          Otvárajú sa vám nové možnosti. Napríklad voliteľné 

elektrické dvere batožinového priestoru umožňujú pohodlné 

    otváranie a zatváranie. A delené operadlo zadného sedadla flexibilne 

zväčšuje batožinový priestor Audi Q2.

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 62.
Zobrazené, resp. opísané prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok. 
Podrobné informácie o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com alebo u vášho partnera Audi. 
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    Niekto by mohol povedať, že na elektrárne sa nekladú estetické nároky. 
 Ale v Štokholme to vidia inak. Veľmi nápadné zelené steny sú vytvorené špeciálnym 
 procesom lisovania, ktorý vytvára trojrozmerný efekt. Pretože jednorozmerných 
 vecí je už dosť.  vecí je už dosť. 

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 62.
Zobrazené, resp. opísané prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok. 
Podrobné informácie o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com alebo u vášho partnera Audi. 

Audi Q2

Dizajn
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Audi Q2

Infotainment/konektivita

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 62.
Zobrazené, resp. opísané prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok. 
Podrobné informácie o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com alebo u vášho partnera Audi. 
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#teraz budúcnosť
    Je ťažké predstaviť si budúcnosť. Ale v Audi Q2 získate konkrétnu 

predstavu o tom, aké je moderné cestovanie. Napríklad s väčším 

     komfortom vďaka Audi connect¹, ² – inovatívnym službám 

       a funkciám, ktoré robia jazdu inteligentnejšou a lepšie informovanou 

ako Twitter alebo aktuálne správy o počasí. S voliteľným 

       hotspotom WLAN a pevne vo vozidle zabudovanou SIM kartou 

môžete využívať svoje mobilné koncové zariadenia bežným spôsobom 

    aj počas jazdy. A s rozsiahlou ponukou infotainmentu vrátane ozvučovacieho 

      systému Bang & Olufsen Sound System² si môžete každú jazdu 

                ešte lepšie vychutnať.

¹ Právne informácie a informácie o používaní nájdete na strane 65. ² K dispozícii na želanie. 
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Audi Q2

Infotainment/konektivita

#skutočná vízia
Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 62.
Zobrazené, resp. opísané prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok. 
Podrobné informácie o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com alebo u vášho partnera Audi. 
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    Nekoncentrujte sa na to, čo hovoria druhí, ale na podstatné veci. 

         So zvláštnou výbavou Audi virtual cockpit to môžete robiť – 

            intuitívne a plne digitálne. Dostanete všetky informácie, ktoré potrebujete, 

a tam, kde ich potrebujete: priamo na očiach. 

     Rovnako ako na želanie dodávaný Head-up Display¹, 

ktorý najdôležitejšie informácie a symboly premieta do bezprostredného zorného poľa vodiča. 

     Trojrozmerné zobrazenie mapy voliteľného systému MMI Navigácia plus okrem toho zabezpečuje 

  na farebnom monitore s uhlopriečkou 21 cm komplexný prehľad. A vďaka voliteľnému prvku výbavy 

     Audi smartphone interface², ³, ⁴ sú mnohé vaše obľúbené aplikácie vzdialené iba jedno kliknutie.

 Kým sa ostatní ešte len snažia Audi Q2 zaradiť, vy už dávno poznáte svoju cestu.

¹ Využívanie Head-up Displaya je s polarizačnými slnečnými okuliarmi obmedzené. ² Informácie o kompatibilných mobilných telefónoch získate 
u vášho partnera Audi. ³ O dostupnosti v jednotlivých štátoch sa informujte, prosím, u vášho partnera Audi. ⁴ Audi nemá nijaký vplyv na to, 
ktoré aplikácie sa zobrazujú prostredníctvom Audi smartphone interface. Za obsahy a funkcie zobrazené v aplikácii zodpovedá príslušný poskytovateľ.
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Audi Q2

Interiér

Vozidlo, ktoré sa nedá definovať, a predsa 

       sa každý jeho detail dá presne definovať. 

    Interiér Audi Q2 žije individuálnymi ideami. 

  Voliteľné línie výbavy a pakety obsahujú množstvo možností individualizácie. 

       Na výber sú rozličné druhy kože a farby, ktoré dodávajú interiéru ešte 

 exkluzívnejší profil. Vyberte si napríklad športové sedadlá 

    s novým dizajnom koženého poťahu s farebne odlíšenými kontrastnými pásmi. 

      Pretože svojbytný charakter má mnoho faziet.

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 62.
Zobrazené, resp. opísané prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok. 
Podrobné informácie o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com alebo u vášho partnera Audi. 

#súkromné javisko
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Audi Q2

Interiér
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             Audi Q2 je aj v interiéri veľkorysé. 

Dekoračné obklady sú na výber v rozličných variantoch, ako napríklad 

      v eloxovanom laku v oranžovej, červenej, žltej alebo bielej farbe, ktoré elegantne dopĺňajú 

lak karosérie. Obklady brúsený hliník Aluminium matt dodávajú interiéru zvlášť športový charakter. 

    Novinkou v Audi Q2 sú inovatívne dekoračné obklady Lichtgrafik Format s náladovým osvetlením interiéru. 

       Fascinujú osvetlenými aplikáciami, ktoré inscenujú palubnú dosku 

    a stredovú konzolu v rozdielnom dennom a nočnom dizajne. 

       Vďaka technológii LED žiari interiér Audi Q2 v celkom osobitom svetle.

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 62.
Zobrazené, resp. opísané prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok. 
Podrobné informácie o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com alebo u vášho partnera Audi.
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Audi Q2

Jazdná dynamika

#dobrodružne bezpečné
Q2_SQ2_76_2019_01_WLTP.indd 26 17.04.19 11:50

26 27

             Aj keď je Audi Q2 otvorené pre mnohé interpretácie, 

  pocit z jazdy je extrémne precízny. Progresívne riadenie dodáva 

        vozidlu väčšiu agilitu a redukuje uhol natočenia volantu

 v prudkých zákrutách a pri parkovaní. 

     S voliteľným permanentným pohonom všetkých kolies quattro sú jazdné vlastnosti ešte 

   presnejšie, pretože lepšia trakcia zvyšuje bezpečnosť a zlepšuje športové jazdné vlastnosti. 

    Krútiaci moment motora sa variabilne rozdeľuje na jednotlivé nápravy. 

   Je jedno, ktorý smer si zvolíte, vždy zažijete úplnú nezávislosť. 

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 62.
Zobrazené, resp. opísané prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok. 
Podrobné informácie o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com alebo u vášho partnera Audi. 
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Audi Q2

Jazdná dynamika

    Pri jazde cez priemyselnú zónu v štvrti Rågsved si oči nemôžu oddýchnuť. 
 Pretože tu s pomocou najlepších švédskych umelcov grafiti vznikla najnapínavejšia 
 obrazová galéria vo Švédsku.  obrazová galéria vo Švédsku. 
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#technika umenie
        Kto cestuje v Audi Q2, zažije, aká môže byť dynamika vzrušujúca.

 Predovšetkým vďaka na želanie dodávanému podvozku s reguláciou tlmičov pruženia a systému 

    Audi drive select, ktorý prispôsobuje charakter vozidla vašim osobným preferenciám 

            – a tým umožňuje buď intenzívnejší zážitok z jazdy,

  alebo efektívnejšie jazdné vlastnosti. 

Pretože #untaggable znamená 

        mať vždy možnosť voľby.

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 62.
Zobrazené, resp. opísané prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok. 
Podrobné informácie o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com alebo u vášho partnera Audi. 
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Audi Q2

#blízka vzdialenosť

        Audi Q2 je výrazom vášne z cestovania. 

Pretože s každou cestou, ktorú absolvujeme, 

         nechávame staré kategórie kúsok ďalej za nami. 

    S Q2 vstupuje na scénu automobil, ktorý klasické silné stránky Audi 

        spája s novými, vzrušujúcimi ideami – 

  tak v dizajne, ako aj v technike. 

        Možno dať Q2 mnoho mien, ale nakoniec záleží iba na tom, 

           čo človek cíti, keď s ním jazdí.
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Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 62.
Zobrazené, resp. opísané prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok. 

Podrobné informácie o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com alebo u vášho partnera Audi. 
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Audi SQ2

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 63.
Zobrazené, resp. opísané prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok. 
Podrobné informácie o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com alebo u vášho partnera Audi. 
¹ Prosím, berte do úvahy osobitosti pri používaní kolies na strane 65.
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#SQ2
           Pohľad, ktorý rozbúcha srdce. Audi SQ2. 

S kompletom SQ2 Exterieurpaket so špecifickou mriežkou chladiča S, markantným spojlerom 

        na zadnej hrane strechy vo farbe karosérie, ako aj obkladmi zadných stĺpikov karosérie 

  a krytmi vonkajších spätných zrkadiel vo farbe Brillantschwarz. Na želanie kontrastné lakovanie 

         v Manhattangrau Metallic. K tomu exkluzívne 19-palcové hliníkové liate disky s 5-dvojlúčovým 

       V dizajnom, kontrastne sivé, čiastočne leštené¹. 

    Vizuálny prísľub prenikavého športového charakteru.
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Audi SQ2

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 63.
Zobrazené, resp. opísané prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok. 
Podrobné informácie o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com alebo u vášho partnera Audi. 
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#štart-cieľ
         Prísľub splnený. Audi SQ2 s pohonom quattro, prevodovkou S tronic, 

   výkonom 221 kW (300 k) a mohutným maximálnym krútiacim momentom 400 Nm. 

        Zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 4,8 sekundy. Strhujúci výkon. Suverénne prenesený 

   na cestu vďaka športovému podvozku S a permanentnému pohonu všetkých kolies quattro.
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Audi SQ2

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 63.
Zobrazené, resp. opísané prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok. 
Podrobné informácie o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com alebo u vášho partnera Audi. 
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#športovo pohodlné
         Komfort ako športová disciplína. Úspešne vytvorený kompletom SQ2 Interieurpaket. 

Športové sedadlá v koži Feinnappa bicolor s typickým kosoštvorcovým prešívaním 

              modelov S výborne držia telo aj v rýchlych zákrutách. 

     Dýzy ventilácie s červenými akcentnými prstencami a komplet ambientného osvetlenia 

         s dekoračnými obkladmi Lichtgrafik harmonicky dopĺňajú športový interiér.
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Audi Q2

Edition #2

#jednoducho elegantné
 Dá sa elegancia ešte zušľachtiť? Nie je nič jednoduchšie. Vďaka Edition #2¹, 

        ktorá Audi Q2 štýlovým spôsobom mení na vaše celkom osobné Q2. 

  Napríklad kompletom S line Exterieurpaket a exkluzívnou kontrastnou farbou Nanograu Metallic. 

          S tým sú harmonicky zladené obklady na zadných stĺpikoch v Platinumgrau. 

                Také elegantné môže byť športové.

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 62.
Zobrazené, resp. opísané prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok. Podrobné informácie o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com 
alebo u vášho partnera Audi. ¹ O presnom termíne zavedenia sa informujte u vášho partnera Audi. ² Ponuka Audi Sport GmbH.
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 #1    #1   Lak karosérie Gletscherweiß Metallic, S line Exterieurpaket 
 v kontrastnom lakovaní Nanograu Metallic, mriežka chladiča 
 v Titanschwarz a 19-palcové hliníkové liate disky Audi Sport 
 s 5-dvojlúčovým modulárnym dizajnom v lesklej bielej farbe 
 s dekoračnými prvkami v Platinumgrau²  s dekoračnými prvkami v Platinumgrau² 

 #2    #2   Športové sedadlá vpredu potiahnuté kombináciou 
 látka Puls/koža, ambientné osvetlenie s paketom 
 vnútorného osvetlenia  vnútorného osvetlenia 

 #3    #3   Nástupné LED, kruhy Audi 
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Audi Q2 

Línia výbavy design

#kontrastne zhodné
V Audi Q2 je dostatok priestoru pre vlastné idey. Napríklad s líniou Q2 design, 

    ktorej markantné akcenty reflektujú osobnosť a robia neobyčajné vozidlo ešte 

   neobyčajnejším. Štýlovo to ide s veľkým výberom individuálneho dizajnu kolies, 

          ktoré zvýrazňujú elegantný a hodnotný vzhľad vozidla. 

     Kontrastné lakovanie dodáva Q2 úplne osobitý charakter. 

A s Audi design selection dokazujete svoje vysoké nároky na dizajn. 

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 62.
Zobrazené, resp. opísané prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok. 
Podrobné informácie o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com alebo u vášho partnera Audi.
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Audi design selection

 #1    #1   Športový kožený volant s 3-ramenným dizajnom vrátane multifunkcie a dekoračné obklady brúsený hliník Aluminium matt 

 #2  #2  Športové sedadlo vpredu s výškovým nastavovaním v koži Feinnappa Granitgrau 
 s kontrastnými pásmi a kontrastnými stehmi v Amarettobraun  s kontrastnými pásmi a kontrastnými stehmi v Amarettobraun 

 #3    #3   Kožený komplet s kontrastnými stehmi v Amarettobraun 
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Audi Q2 

Línia výbavy sport

#vytrvalostný šprintér
Línia výbavy Q2 sport sa na celej čiare prejavuje zo športovej stránky. S detailmi, ktoré pôsobivo podčiarkujú temperament Audi Q2 

         a na prvý pohľad signalizujú výkonnosť. Kompletné lakovanie v mnohých dramatických farbách 

   vizuálne približuje vozidlo k asfaltu. Výrazným dizajnovým prvkom je aj obklad zadného stĺpika v ušľachtilej farbe Eissilber Metallic. 

Športový charakter vozidla ešte ďalej umocňuje S line Sportpaket.

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 62.
Zobrazené, resp. opísané prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok. 
Podrobné informácie o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com alebo u vášho partnera Audi.
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S line Sportpaket

 #1    #1   Športový kožený volant S line s 3-ramenným dizajnom v koži Schwarz 
 s kontrastnými stehmi a emblémom S (časť venca v perforovanej koži) 
 vrátane multifunkcie a dekoračné obklady brúsený hliník Aluminium matt  vrátane multifunkcie a dekoračné obklady brúsený hliník Aluminium matt 

 #2    #2   18-palcové hliníkové liate disky s 5-lúčovým Y-dizajnom (S dizajn)  #3    #3   Športový dizajn nárazníka z línie výbavy sport 
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Audi Q2

S line Exterieurpaket

#športovo módne
Športový charakter Audi Q2 sa dá nielen zvýrazniť, ale aj umocniť. 

       Komplet S line Exterieurpaket dáva dynamickým líniám Audi Q2 

    ešte strhujúcejší nádych a vzrušujúcimi detailmi dodáva osobitné akcenty.
 #1    #1   Maska chladiča vo farbe Platinumgrau, predný nárazník 

 a bočné lišty na prahoch karosérie so športovo-markantným 
 dizajnom, emblémy S line na predných blatníkoch  dizajnom, emblémy S line na predných blatníkoch 

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 62.
Zobrazené, resp. opísané prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok. 
Podrobné informácie o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com alebo u vášho partnera Audi.
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 #2    #2   Zadný nárazník s difúzorovým nadstavcom lakovaným v Platinumgrau, 
 chrómovaná koncovka výfuku (podľa motorizácie jednoduchá alebo dvojitá)  chrómovaná koncovka výfuku (podľa motorizácie jednoduchá alebo dvojitá) 

 #3    #3   Osvetlené dekoračné lišty na prahoch s hliníkovými 
 vložkami a emblémom S  vložkami a emblémom S 

 #4    #4   Bočné lišty na prahoch so športovo-markantným dizajnom 
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Audi Q2

Pakety style

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 62.
Zobrazené, resp. opísané prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok. 
Podrobné informácie o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com alebo u vášho partnera Audi. 

#mnohonásobne individuálne
     Choďte vždy svojou cestou! To je postoj, ktorý sa výborne hodí k Audi Q2 – a umožňuje ho ďalej individualizovať. 
Na tejto dvojstrane vám predstavujeme výber doplnkov a dekoračných fólií na karosériu a do interiéru. Je jedno, či v meste alebo 
         v prírode – markantné detaily podčiarkujú charakter Audi Q2 a akcentujú jeho výrazné línie. Všetky prvky sú
   k dispozícii ako zvláštna výbava priamo z výroby alebo sa dajú domontovať neskôr u vášho partnera Audi.

Q2_SQ2_76_2019_01_WLTP.indd 46 17.04.19 11:50

46 47

 #1    #1   offroad style Paket s predným a zadným nárazníkom, lemami blatníkov, ochrannými lištami na dvere (všetky v Platinumgrau), dekoračnými obkladmi, 
 krytmi vonkajších spätných zrkadiel a obkladmi zadných stĺpikov karosérie v Platinumgrau; akcenty vo farbe Selenitsilber na ochranných štítoch 
 v nárazníkoch, maske chladiča, otvoroch na vstup vzduchu do motorového priestoru a vonkajších spätných zrkadlách; spojler na hrane strechy vo farbe rane strechy vo farbe 
 karosérie; hliníkové liate disky s 5-ramenným dizajnom Latus  karosérie; hliníkové liate disky s 5-ramenným dizajnom Latus 

 #2    #2   Dekoračné obklady do interiéru (palubná 
 doska, vnútorné spätné zrkadlo a stredová 
 konzola) a dekoračné obklady do interiéru 
 plus (obloženie dverí a priťahovače dverí) 
 obidve vo farbe Misanorot Perleffekt alebo  obidve vo farbe Misanorot Perleffekt alebo 
 k dispozícii aj v ďalších farbách a 
 vyhotoveniach  vyhotoveniach 

 #3    #3   carbon style Paket s obkladmi zadných stĺpikov 
 a krytmi vonkajších spätných zrkadiel z karbónu  a krytmi vonkajších spätných zrkadiel z karbónu 
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Audi Q2

Laky

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 62.
Zobrazené, resp. opísané prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok. 
Podrobné informácie o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com alebo u vášho partnera Audi.
¹ Ponuka Audi Sport GmbH.

#výrazne nenápadné
Zvoľte si farbu laku, ktorá najlepšie odráža vašu osobnosť. 

                 Vždy sa pri tom môžete spoľahnúť na vynikajúcu kvalitu. 

          Lebo Audi Q2 sa nelakuje raz, ale štyri razy. 

   To zabezpečuje nielen žiarivý vzhľad, ale aj optimálnu ochranu 

              pred vplyvmi prostredia a opotrebovaním.

          Po celé obdobie života automobilu.

     Mnoho ďalších lakov na www.audi.com

 #1    #1   Quantumgrau 

 #2    #2   Tangorot Metallic 

 #3    #3   Arablau Kristalleffekt 

 #4    #4   Vegasgelb 

 #5    #5   Gletscherweiß Metallic 

 #6    #6   Korallenorange Metallic 

 #7    #7   Individuálne lakovanie Audi exclusive in Grün¹ 

 #2  #2 

 #1  #1 
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Audi Q2

Disky

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 62.

#hranaté obliny
         S diskami Audi zvýrazníte individuálny štýl a charakter Audi Q2. 

  Každý dizajn je pôsobivý. 

          A pri tom môžete mať vždy dobrý pocit, pretože disky Audi absolvujú 

  náročné skúšky a špecifické testy pre maximálnu kvalitu a bezpečnosť.

 #1  #1 

 #2  #2 
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 #3  #3 

 #4  #4 

 #5  #5 

 #1    #1   19-palcové hliníkové liate disky Audi Sport s 5-dvojlúčovým dizajnom Modul 
 v lesklej bielej farbe s dekoračnými prvkami v Platinumgrau¹ v lesklej bielej farbe s dekoračnými prvkami v Platinumgrau¹, , ² ² 

 #2    #2   19-palcové hliníkové liate disky Audi Sport s 5-ramenným rotorovým dizajnom, 
 antracitovo čierne lesklé, lesklo sústružené¹ antracitovo čierne lesklé, lesklo sústružené¹, , ³ ³ 

 #3    #3   17-palcové hliníkové liate disky s 5-lúčovým V-dizajnom 

 #4    #4   18-palcové hliníkové liate disky s 5-ramenným dynamickým dizajnom, 
 kontrastne sivé, čiastočne leštené³  kontrastne sivé, čiastočne leštené³ 

 #5    #5   18-palcové hliníkové liate disky Audi Sport s 5-ramenným dizajnom offroad, 
 titánovo matné, lesklo sústružené¹ titánovo matné, lesklo sústružené¹, , ³ ³ 

Zobrazené, resp. opísané prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok. Podrobné informácie o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com alebo u vášho partnera Audi. 
Údaje o technických vlastnostiach pneumatík nájdete na strane 65. ¹ Ponuka Audi Sport GmbH. ² O presnom termíne zavedenia sa informujte u vášho partnera Audi. ³ Prosím, berte do úvahy osobitosti 
pri používaní kolies na strane 65. Mnoho ďalších diskov na www.audi.com.
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Audi Q2

Dekoračné obklady

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 62.
Zobrazené, resp. opísané prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok. 
Podrobné informácie o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com alebo u vášho partnera Audi. 

 # #Lichtgrafik Format 
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#nápadne decentné
Exkluzívne ambiente je otázkou štýlu. Celkom osobného štýlu, 

        ktorý sa dá vycibriť až do detailov. Hodnotnými dekoračnými obkladmi Audi 

     mu môžete dodať výrazné akcenty. A fascináciu vybranými materiálmi, 

    individuálne kombinovanými podľa osobného vkusu.

 # #Eloxovaný lak červený 

 # #Eloxovaný lak žltý 

 #  # Brúsený hliník Aluminium matt 

 # #Eloxovaný lak oranžový 

 # #Eloxovaný lak biely 
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Audi Q2

Sedadlá/poťahy sedadiel

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 62.

#exkluzívne inkluzívne
     Posaďte sa na výnimočnom mieste. Na predných a zadných sedadlách 

         cítiť exkluzívny komfort: 

vďaka kvalitným materiálom a prvotriednemu vypracovaniu. 

    Je jedno, pre aký poťah sa rozhodnete: tu sedíte na správnom mieste.

 #1    #1   Športové sedadlá vpredu v koži Milano schwarz 
 s kontrastnými pásmi v Tangorot 
 a kontrastnými stehmi v Expressrot 
 (k dispozícii pre líniu výbavy sport)  (k dispozícii pre líniu výbavy sport) 

 #   #  Látka Aspekt petrolgrau/orange 
 s kontrastnými stehmi  s kontrastnými stehmi 

 #   #  Koža Feinnappa granitgrau s kontrastnými 
 pásmi a kontrastnými stehmi v Amarettobraun  pásmi a kontrastnými stehmi v Amarettobraun 

 #   #  Koža Feinnappa Rotorgrau s kontrastnými
 pásmi in Schwarz a kontrastnými stehmi  pásmi in Schwarz a kontrastnými stehmi 

 #   #  Látka Chiffre/koža schwarz s kontrastnými 
 pásmi a kontrastnými stehmi v Amarettobraun  pásmi a kontrastnými stehmi v Amarettobraun 
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 #2    #2   Štandardné sedadlá vpredu v látke Aspekt 
 petrolgrau/orange s kontrastnými stehmi 
 v orange (k dispozícii pre líniu výbavy design)  v orange (k dispozícii pre líniu výbavy design) 

 #   #  Koža Milano nougatbraun s kontrastnými 
 pásmi a kontrastnými stehmi v Felsgrau  pásmi a kontrastnými stehmi v Felsgrau 

 #   #  Koža Milano schwarz s kontrastnými pásmi 
 v Tangorot a kontrastnými stehmi v Expressrot  v Tangorot a kontrastnými stehmi v Expressrot 

 #   #  Koža Milano petrolgrau s kontrastnými 
 pásmi a kontrastnými stehmi v Vegasgelb  pásmi a kontrastnými stehmi v Vegasgelb 

 #   #  Koža Milano felsgrau s kontrastnými 
 pásmi a kontrastnými stehmi v Petrolgrau  pásmi a kontrastnými stehmi v Petrolgrau 

Zobrazené, resp. opísané prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok. Podrobné informácie 
o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com alebo u vášho partnera Audi. Mnoho ďalších poťahov na www.audi.com
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Audi Q2

Highlights

 #1    #1   Individuálne lakovanie Audi exclusive¹ v Grün; 
 Optikpaket Titanschwarz Audi exclusive¹  Optikpaket Titanschwarz Audi exclusive¹ 

 #2    #2   Audi phone box² s bezdrôtovým nabíjaním³ 

 #3    #3   Audi connect⁴ – digitálne spojenie: nepretržitý 
 kontakt so svetom počas jazdy  kontakt so svetom počas jazdy 

 #4    #4   Cúvacia kamera⁵ – s dynamickými zobrazovacími
prvkami pre vypočítanú dráhu jazdy prvkami pre vypočítanú dráhu jazdy 

 #5    #5   Audi virtual cockpit – plne digitálny združený prístroj
 s farebným monitorom 31,2 cm s vysokým rozlíšením  s farebným monitorom 31,2 cm s vysokým rozlíšením 

 #6    #6   Head-up Display⁶ – na želanie premieta relevantné jazdné
informácie do bezprostredného zorného poľa vodiča informácie do bezprostredného zorného poľa vodiča 

 #7    #7   Asistenčný paket s asistentom pre jazdu 
 v dopravnej zápche⁵ v dopravnej zápche⁵, , ⁷ ⁷ 

 #8    #8   Parkovací asistent⁵ – zjednodušuje parkovanie 
 a a manévrovanie manévrovanie 

 #3  #3  #4  #4 

#jednoznačne všestranné
Audi Q2 – neobyčajný automobil, ktorý imponuje vysokou 

       kvalitou a rozmanitosťou výbavy. 

   To dokumentujú aj mnohé ďalšie inšpiratívne prvky.

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 62.
¹ Ponuka Audi Sport GmbH. ² Informácie o kompatibilných mobilných telefónoch získate u vášho partnera Audi alebo na www.audi.com/bluetooth. 
³ O dostupnosti v jednotlivých štátoch sa informujte, prosím, u vášho partnera Audi. ⁴ Právne informácie a informácie o používaní nájdete na strane 65.
⁵ Prosím, majte na pamäti: asistenčné systémy pracujú len v rámci systémových hraníc, kedy podporujú vodiča pri riadení. Zodpovednosť za 
bezpečnú jazdu a potrebná pozornosť zostáva na vodičovi. ⁶ Využívanie Head-up Displaya je s polarizačnými slnečnými okuliarmi obmedzené.
⁷ Podľa dostupnosti v jednotlivých štátoch.

 #2#2i 

 #1#1i 
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Voľný príjazdVoľný príjazd

Odovzdanie riade-
nia parkovaciemu 
asistentovi

Asistuje pri parkovaní smerom dopredu 
a parkovaní cúvaním

Podporuje parkovanie 
na viac ťahov

Asistuje pri zaparkovaní 
a vyparkovaní
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 #5   #5   #7  #7 

 #8  #8 

 #6  #6 

Zobrazené, resp. opísané prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok. Podrobné informácie 
o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com alebo u vášho partnera Audi.

Q2_SQ2_76_2019_01_WLTP.indd 57 17.04.19 11:50



Audi Q2

Audi Original Zubehör

      Čo robí Audi Q2 takým nezameniteľným? Vlastné idey. 

             Vďaka originálnemu príslušenstvu Audi Original Zubehör sa dajú zažiť ešte intenzívnejšie. 

Aj na objavnej ceste po Škandinávii má človek k dispozícii vhodné riešenia pre všetky možnosti. Tak môžete aj 

        v nespútanej prírode zažívať vysoký komfort alebo v ruchu veľkomesta profitovať z veľkej funkčnosti

 produktov príslušenstva – samozrejme vždy vo fascinujúcom dizajne Audi.

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 62. 
Audi Original Zubehör je voliteľnou ponukou AUDI AG za príplatok.
¹ Údaje o technických vlastnostiach pneumatík nájdete na strane 65.

 #1    #1   Nafukovací kempingový stan s presným 
 pripojením k vozidlu. Box na lyže a batožinu 
 v rozličných vyhotoveniach a základný 
 strešný nosič pre Q2. strešný nosič pre Q2.

Ďalšie informácie získate v katalógu 

príslušenstva pre Audi Q2, na www.

audi.com a u vášho partnera Audi.

#dôsledne flexibilné
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 #4    #4   Hliníkové liate disky s 5-ramenným dizajnom 
 Latus. Rozmer 8 J x 19 pre pneumatiky 
 formátu 235/40 R 19¹  formátu 235/40 R 19¹ 

 #5    #5   Program detských sedačiek. Rozličné vyhotovenia 
 pre malých pasažierov do hmotnosti 36 kg (0 až 12 rokov)  pre malých pasažierov do hmotnosti 36 kg (0 až 12 rokov) 

 #3    #3   Rohož do batožinového priestoru. 
 S presnými rozmermi, robustná 
 a umývateľná  a umývateľná 

 #2    #2   Espresso mobil. Skutočná chuť espressa 
 na cestách vrátane autentickej peny  na cestách vrátane autentickej peny 
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Audi Q2

Fascinácia Audi

#offline online
Objavte svet Audi Q2. Viac informácií, viac individuality a viac exkluzivity. 

Teraz na www.audi.com.

A ako cesta Q2 pokračuje ďalej, dozviete sa na #untaggable.

Naskenujte si QR kód 
smartfónom alebo 
tabletom a objavte svet
nového Audi Q2. Náklady 
za spojenie podľa zmluvy 
s mobilným operátorom.

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 62.
Zobrazené, resp. opísané prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok.
Podrobné informácie o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com alebo u vášho partnera Audi. 
¹ Podľa modelu a výbavy vášho sa môže dostupnosť služieb líšiť. Predpokladom pre využívanie niektorých služieb je Audi connect.
Podrobnejšie informácie k myAudi získate na www.audi.com/myaudi, k Audi connect na www.audi.com/connect.
² Google a logo Google sú registrované značky Google Inc.
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myAudi App¹

Možnosť kedykoľvek si vyvolať informácie o vozidle a servisné 

informácie k vášmu Audi, plánovať cesty, ako aj ciele a trasy si 

poslať priamo do vozidla – a to všetko s jedinou aplikáciou. 

myAudi App si môžete bezplatne stiahnuť z App Store 

a z Google Play Store™² a je k dispozícii pre iOS a Android.
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Audi Q2

Technické údaje

[  ] Údaje pre S tronic. Vysvetlivky ¹ až ⁷ na strane 64.

ISFT 03 2QledoM

(85 kW)

Q2 35 TFSI

(110 kW)

Q2 40 TFSI quattro

(140 kW)

Q2 30 TDI

(85 kW)

 ,celavjort ývodar ývoníznebarotom pyT

priame vstrekovanie benzínu 

a prepĺňanie turbodúchadlom

benzínový radový štvorvalec, 

priame vstrekovanie benzínu 

a prepĺňanie turbodúchadlom

benzínový radový štvorvalec, 

priame vstrekovanie benzínu

a prepĺňanie turbodúchadlom

naftový radový štvorvalec, 

priame vstrekovanie paliva 

a prepĺňanie turbodúchadlom

)4( 895.1)4( 489.1)4( 894.1)4( 999)celav an ylitnev( ³mc v mejbo .hivdZ

Max. výkon¹ v kW (k) pri min¯¹ 000.4–052.3/)511( 58000.6–002.4/)091( 041000.6–000.5/)051( 011005.5–000.5/)511( 58

Max. krútiaci moment v Nm pri min¯ 002.3–005.1/052001.4–005.1/023005.3–005.1/052005.3–000.2/002¹

Prenos sily

seilok hcýnderp nohoporttauq seilok hcýktešv nohop ýntnenamrepseilok hcýnderp nohopseilok hcýnderp nohopunohop hurD

anláunam ávoňputs-6ykvodoverp pyT 6-stupňová manuálna

[7-stupňová S tronic]

anláunam ávoňputs-6]cinort S ávoňputs-7[

[7-stupňová S tronic]

Hmotnosti/objemy

]534.1[024.1]505.1[]563.1[043.1003.1gk v ²ťsontomh ántsovotohoP

]549.1[039.1]540.2[]088.1[068.1008.1gk v ťsontomh ávoklec ántsupírP

]57/06[57/06]57/06[]57/06[57/0657/06gk v .raz .žať/yhcerts einežaťaZ

Max. hmotnosť prívesu³ v kg

nebrzdený

brzdený, stúpanie 12 %

brzdený, stúpanie 8 %

650

1.300

1.500

670

1.500

1.700

[680]

[1.500]

[1.700]

[750]

[1.500]

[1.700]

710

1.500

1.700

[710]

[1.500]

[1.700]

]05[0505l v ežrdán mejbO 50/nádrž AdBlue®⁴: 13 50/nádrž AdBlue®⁴: 13

Výkony/spotreba

]791[791]822[]212[212791h/mk v ťsolhcýr anlámixaM

]5,01[3,01]5,6[]5,8[5,81,01s v h/mk 001–0 einelhcýrZ 

⁶leseiD ývoríszeb⁵59 ZOR repuS ývoríszeb⁵59 ZOR repuS ývoríszeb⁵59 ZOR repuS ývoríszebavilap hurD

Spotreba paliva⁷ v l/100 km 

v meste (NEDC) 

mimo mesta (NEDC)

kombinovaná (NEDC)

6,4–6,1

4,8–4,4

5,4–5,0

7,3–7,0

5,0–4,7

5,9–5,5

[7,1–6,4]

[4,8–4,5]

[5,7–5,3]

[8,5–8,4] 

[5,7–5,3] 

[6,7–6,4]

5,5–5,4

4,5–4,2

4,9–4,6

[5,3–4,9]

[4,5–4,2]

[4,8–4,5]

 Emisie⁷ CO₂ v g/km 

]711–621[121–821]641–351[]911–921[621–331411–321é (NEDC)navonibmok

]6UE[6UE]6UE[]6UE[6UE6UEamron ánsimE

62 63

Zobrazené, resp. opísané prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok. Podrobné informácie o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com alebo u vášho partnera Audi. 

IDT 53 2QledoM

(110 kW)

Q2 35 TDI quattro

110 kW (150 PS)

 ,celavrovtš ývodar ývotfanarotom pyT

priame vstrekovanie paliva 

a prepĺňanie turbodúchadlom

naftový radový štvorvalec, 

priame vstrekovanie paliva 

a prepĺňanie turbodúchadlom

)4( 869.1)4( 869.1)celav an ylitnev( ³mc v mejbo .hivdZ

Max. výkon¹ v kW (k) pri min¯ 000.4–005.3/)051( 011000.4–005.3/)051( 011¹

Max. krútiaci moment v Nm pri min¯¹ 000.3–057.1/043000.3–057.1/043

Prenos sily

orttauq seilok hcýktešv nohop ýntnenamrepseilok hcýnderp nohopunohop hurD

 anláunam ávoňputs-6ykvodoverp pyT

[7-stupňová S tronic]

[7-stupňová S tronic]

Hmotnosti/objemy

Pohotovostná hmotnosť² v kg 1.440 [1.465] [1.550]

Prípustná celková hmotnosť v kg 1.955 [1.980] [2.070]

Zaťaženie strechy/ťaž. zar. v kg 60/75 [60/75] [60/75]

Max. hmotnosť prívesu³ v kg

nebrzdený

brzdený, stúpanie 12 %

brzdený, stúpanie 8 %

720

1.600

1.800

[730]

[1.600]

[1.800]

[750]

[1.800]

[1.700]

]55[31 :⁴eulBdA žrdán/0531 :⁴eulBdA žrdán/05l ni .ac tlahniknaT

Výkony/spotreba

]112[]112[112h/mk v ťsolhcýr anlámixaM

]1,8[]5,8[5,8s v h/mk 001–0 einelhcýrZ 

⁶leseiD ývoríszeb ⁶leseiD ývoríszebavilap hurD

Spotreba paliva⁷ v l/100 km

v meste (NEDC) 

mimo mesta (NEDC)

kombinovaná (NEDC)

5,8–5,4

4,2–3,9

4,7–4,5

[5,5–5,1]

[4,3–3,9]

[4,7–4,4]

[6,2–6,0]

[4,8–4,6]

[5,3–5,1]

 Emisie⁷ CO₂ v g/km 

]331–041[]511–321[811–421é (NEDC)navonibmok

]6UE[ ]6UE[6UEamron ánsimE

SQ2

(221 kW)

benzínový radový štvorvalec, 

priame vstrekovanie benzínu 

a prepĺňanie turbodúchadlom

)4( 489.1

005.6–003.5/)003( 122

002.5–000.2/004

orttauq seilok hcýktešv nohop ýntnenamrep

[7-stupňová S tronic]

[1.585]

[2.065]

[60/75]

[750]

[1.400]

[1.600]

]55[

]⁸052[

]8,4[

⁹89 ZOR ývoríszeb repuS

[8,8–8,6]

[6,2–6,0]

[7,2–7,0]

]951–361[

6UE

kombinovaná (WLTP) 6,5–5,9 7,5–6,6 [7,5–6,5] [8,5–7,9] 6,4–5,6 [6,5–5,8] kombinovaná (WLTP) 5,8–5,2 [6,2–5,5] [6,4–5,8] [8,8–8,5]

]170–153[166–147]192–178[]169–148[171–149146–134é (WLTP)navonibmok ]168–153[]161–145[151–137é (WLTP)navonibmok ]199–192[



Vysvetlivky

¹  Uvedené hodnoty boli určené podľa predpísaných postupov pri meraní (v súčasnosti platné znenie normy UN-R 85).

²  Pohotovostná hmotnosť vozidla s vodičom (75 kg) a nádržou naplnenou na 90 %, určená podľa v súčasnosti platného znenia normy 
(nariadenia EÚ) 1230/2012. Prvky zvláštnej výbavy môžu spôsobiť zvýšenie pohotovostnej hmotnosti a koeficientu aerodynamického odporu 
vozidla, čím sa primerane zníži užitočná hmotnosť, resp. maximálna rýchlosť.

³  S pribúdajúcou nadmorskou výškou sa znižuje výkon motora. Od 1.000 m nad morom a pre každých ďalších 1.000 m treba odčítať 10 % 
z hmotnosti jazdnej súpravy (prípustná hmotnosť motorového vozidla + prípustná hmotnosť prívesu). Celková hmotnosť prívesu platí 
pre ťažné zariadenie zabudované u výrobcu.

⁴  Dopĺňanie samostatnej nádrže pre AdBlue® podľa pokynov na displeji v združenom prístroji. Odporúča sa dopĺňanie AdBlue u partnera Audi. 
AdBlue je registrovaná značka Združenia automobilového priemyslu v Nemecku (VDA).

⁵  Odporúča sa používať bezolovnatý bezsírový benzín Super ROZ 95 podľa DIN EN 228. Ak nie je k dispozícii: pri nepatrnom poklese výkonu 
motora možno použiť aj bezolovnatý bezsírový benzín Normal ROZ 91 podľa DIN EN 228. Principiálne je vhodná kvalita bezolovnatého benzí-
nu ROZ 95 s maximálnym podielom etanolu 10 % (E10). Údaje o spotrebe sa vzťahujú na prevádzku s benzínom ROZ 95 podľa 692/2008/ES.

⁶  Odporúča sa použiť bezsírový Diesel podľa DIN EN 590. Ak nie je k dispozícii: možno použiť Diesel podľa DIN EN 590.

⁷  Uvedené hodnoty boli stanovené podľa zákonom predpísaných meracích postupov. Od 1. septembra 2017 sú niektoré nové automobily 
typovo schválené podľa celosvetovo harmonizovanej metodiky pre osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá WLTP (Worldwide Harmonized 
Light Vehicles Test Procedure, WLTP), realistickejšej metódy na meranie spotreby paliva a emisií CO₂. Od 1. septembra 2018 WLTP postupne 
nahradí nový európsky cyklus NEDC (New European Driving Cycle). Kvôli realistickejším skúšobným podmienkam sú spotreba paliva a emisie 
CO₂ namerané podľa WLTP v mnohých prípadoch vyššie ako hodnoty namerané podľa NEDC. Ďalšie informácie o rozdieloch medzi WLTP 
a NEDC nájdete na našej internetovej stránke. Aktuálne ešte musia výrobcovia povinne uvádzať hodnoty podľa NEDC. Ak ide o nové vozidlá, 
typovo schválené podľa WLTP, uvádzajú sa hodnoty podľa NEDC prepočítané z WLTP. Výrobcovia môžu dobrovoľne dodatočne uvádzať hodnoty 
podľa WLTP, až kým nebudú záväzné. Ak sú hodnoty podľa WLTP uvedené v rozpätí, nevzťahujú sa na jednotlivé individuálne vozidlo a nie sú 
súčasťou ponuky. Slúžia iba na porovnanie rôznych typov vozidiel. Doplnková výbava a príslušenstvo (namontované prvky, väčšie pneumatiky 
a pod.) môžu zmeniť relevantné parametre vozidla ako napr. hmotnosť, valivý odpor alebo aerodynamiku a okrem poveternostných podmie-
nok a podmienok v premávke, ako aj individuálneho spôsobu jazdy ovplyvňovať spotrebu paliva, spotrebu elektrickej energie, emisie CO₂ a 
jazdné výkony vozidla. 

⁸  Elektronicky limitovaná. 

⁹  Odporúča sa používať bezolovnatý bezsírový benzín Super Plus ROZ 98 podľa DIN EN 228. Ak nie je k dispozícii: pri nepatrnom poklese 
výkonu motora možno použiť aj bezolovnatý bezsírový benzín Super ROZ 95 podľa DIN EN 228. Principiálne je vhodná kvalita bezolovnatého 
benzínu ROZ 95 s maximálnym podielom etanolu 10 % (E10). Údaje o spotrebe sa vzťahujú na prevádzku s benzínom ROZ 95 podľa 
692/2008/ES.

Právne upozornenie pre Audi Original Zubehör

Audi Original Zubehör je voliteľnou ponukou AUDI AG za príplatok. Jednotlivé prvky neboli zahrnuté do merania hodnôt spotreby paliva 
a emisií vozidla. Preto je ich montáž možná až po prvom prihlásení vozidla

Audi Q2/SQ2

Technické údaje
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Klasifikácia parametrov pneumatík

V tabuľke nájdete rozpätie tried účinnosti, tried adhézie za mokra a tried vonkajšej hlučnosti k jednotlivým 
rozmerom pneumatík Audi Q2 a Audi SQ2.

Rozmer

pneumatík

Trieda

účinnosti

Trieda adhézie 

za mokra

Trieda vonkajšej 

hlučnosti

Letné pneumatiky 205/60 R 16 B B–A 70–69

215/60 R 16 B B 69

215/55 R 17 C–B B–A 71–68 –

215/50 R 18 C–B A 71–68 –

235/45 R 18 C A 71

235/40 R 19 E–C B–A 72–70 –

Zimné pneumatiky 205/60 R 16 E–C B 72–68 –

215/55 R 17 E C–B 71

235/45 R 18 E B 72

Objednanie určitej značky pneumatiky nie je možné. O špecifickej ponuke pneumatík vo vašej krajine sa informujte 
u vášho partnera Audi.

Dôležité upozornenie

Osobitosti kolies: Lesklo sústružené, leštené alebo čiastočne leštené hliníkové kolesá by sa nemali používať 
v zimných podmienkach. Tieto povrchové plochy kolies nemajú vzhľadom na spôsob výroby na to optimalizovanú 
povrchovú úpravu, a preto ich môže posypová soľ a podobné materiály trvalo poškodiť.

Výbava zobrazeného Audi Q2 (str. 2–31): 
Lakovanie: Quantumgrau 
Disky: 19-palcové hliníkové liate disky Audi Sport s 5-ramenným rotorovým dizajnom, antracitovo čierne lesklé, 
lesklo sústružené³, ⁴
Sedadlá/poťahy: športové sedadlá v koži Feinnappa Schwarz, kontrastné pásy a kontrastné stehy vo Felsgrau 
Dekoračné obklady: Lichtgrafik Format s paketom ambientného osvetlenia
Ďalšia výbava: S line Exterieurpaket v kontrastnej farbe Manhattangrau Metallic, rozšírený Optikpaket schwarz 
s obkladmi zadných stĺpikov a vonkajšími spätnými zrkadlami v Brillantschwarz, dekoračná fólia kruhy Audi 
na zadných stĺpikoch 
Výbava zobrazeného Audi SQ2 (str. 32–37):
Lakovanie: Tangorot Metallic
Disky: 19-palcové hliníkové liate disky s 5-dvojlúčovým V dizajnom, (S dizajn), kontrastne sivé, čiastočne leštené⁴
Sedadlá/poťahy: športové sedadlá v koži Feinnappa bicolor s kosoštvorcovým prešívaním
Dekoračné obklady: Lichtgrafik Format s paketom ambientného osvetlenia 
Ďalšia výbava: SQ2 Exterieurpaket, SQ2 Interieurpaket

Právne podmienky pre Audi connect Navigácia & Infotainment s vlastnou SIM kartou zákazníka

Využívanie služieb Audi connect je možné iba s voliteľným navigačným systémom a Audi connect (s autotelefónom 
– podľa modelu). Navyše je podľa modelu potrebná SIM karta na dátové služby a na využívanie LTE¹ aj s opciou LTE 
– pri autotelefóne SIM karta na hlasové a dátové služby alebo smartfón s funkciou Bluetooth podporujúci remote 
SIM Access Profile (rSAP)². Služby sú k dispozícii iba s existujúcou alebo osobitne uzatvorenou zmluvou k mobilné-
mu telefónu a v oblasti pokrytia mobilnou telefónnou sieťou. Prijímaním balíkov dát z internetu môžu, v závislosti 
od konkrétnej tarify mobilného operátora a predovšetkým pri prevádzke v cudzine, vznikať zvýšené náklady. Kvôli 
vysokému objemu dát sa dôrazne odporúča paušál na dátové služby!

Právne podmienky pre Audi connect Navigácia & Infotainment so SIM kartou pevne zabudovanou vo vozidle.

Využívanie služieb Audi connect je možné iba s voliteľným navigačným systémom. Poskytovateľom služieb 
Audi connect je AUDI AG/importéri. Dátové spojenie pre služby Audi connect sa uskutočňuje prostredníctvom 
SIM karty zabudovanej vo vozidle a mobilnej telefónnej siete. Náklady za toto dátové spojenie sú zahrnuté v cene 
služieb Audi connect. Náklady za hotspot WLAN nie sú zahrnuté. Dátové spojenie pre hotspot WLAN sa dá priob-
jednať ako odplatná dátová tarifa vybraného operátora mobilnej telefónnej siete. Informácie o tarifách a objednaní 
nájdete na www.audi.com/myaudi.

Alternatívne sa dá na vytvorenie dátového spojenia vložiť do čítačky na kartu vlastná externá SIM karta zákazníka. 
V kombinácii s príplatkovým prvkom výbavy Audi phone box sa dá pre využívanie funkcie integrovaného autotelefó-
nu použiť aj smartfón s funkciou Bluetooth podporujúci remote SIM Access Profile (rSAP)². Keď sa vloží externá 
SIM karta do čítačky alebo sa pripojí smartfón cez rSAP, všetky dátové spojenia tak pre služby Audi connect, ako aj 
pre hotspot WLAN sa vytvárajú prostredníctvom tejto externej SIM karty. Zúčtovanie nákladov, ktoré pri tom vzni-
kajú, sa potom uskutočňuje výlučne prostredníctvom externej SIM karty. 

Všeobecné právne podmienky pre Audi connect Navigácia & Infotainment

Rozsah poskytovaných služieb Audi connect sa v jednotlivých štátoch líši. Služby Audi connect sú k dispozícii najme-
nej jeden rok po dodaní nového vozidla. Po uplynutí 24 mesiacov od dodania vozidla sa predlžuje čas poskytovania 
služieb Audi connect bezplatne jednorazovo o 12 mesiacov.

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

O možnostiach následného predĺženia služieb Audi connect vás poinformuje váš partner Audi. Audi connect  umožňuje 
v závislosti od modelu aj prístup k službám Google a Twitter. Trvalý prístup nemôže byť zaručený, pretože podlieha 
poskytovateľom služieb Google a Twitter. Podrobnejšie informácie o Audi connect získate na www.audi.com/connect 
a u vášho partnera Audi, informácie o tarifných podmienkach u vášho operátora mobilnej telefónnej siete.

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 62. Zobrazené, resp. opísané prvky výbavy sú čiastočne 
prvkami zvláštnej výbavy za príplatok. Podrobné informácie o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com 
alebo u vášho partnera Audi. ¹ Na plné využitie je potrebná zmluva na LTE. O dostupnosti a čase zavedenia podpory
LTE sa informujte u vášho partnera Audi. ² Informácie o kompatibilných mobilných telefónoch získate u vášho 
partnera Audi alebo na www.audi.com/bluetooth. ³ Ponuka Audi Sport GmbH. ⁴ Prosím, berte do úvahy osobitosti
pri používaní kolies na tejto strane. 
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Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete od strany 62. Zobrazené, resp. opísané prvky výbavy sú čiastočne prvkami zvláštnej výbavy za príplatok. Podrobné informácie o sériovej a zvláštnej výbave získate na www.audi.com 
alebo u vášho partnera Audi. ¹ Technické údaje sa vzťahujú na základnú výbavu bez špecifického prispôsobenia pre jednotlivé trhy a príplatkovej výbavy.

Audi Q2/SQ2

Rozmery

Audi Q2 Rozmery v milimetroch.

Údaje o rozmeroch sú uvedené pri pohotovostnej hmotnosti vozidla. Objem batožinového priestoru¹ je 405/1.050 l 
(druhá hodnota pri sklopenom operadle zadného sedadla a naložení po strop).
Priemer otáčania cca 11,1 m.
* Maximálny priestor medzi sedadlom a stropom. ** Šírka v oblasti lakťov. *** Šírka v oblasti ramien.

Audi Q2 quattro Angaben in mm

Údaje o rozmeroch sú uvedené pri pohotovostnej hmotnosti vozidla. Objem batožinového priestoru¹ je 355/1.000 l 
(druhá hodnota pri sklopenom operadle zadného sedadla a naložení po strop).
Priemer otáčania cca 11,1 m.
* Maximálny priestor medzi sedadlom a stropom. ** Šírka v oblasti lakťov. *** Šírka v oblasti ramien.
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Audi SQ2 Rozmery v milimetroch.

Údaje o rozmeroch sú uvedené pri pohotovostnej hmotnosti vozidla. Objem batožinového priestoru¹ je 355/1 000 l 
(druhá hodnota pri sklopenom operadle zadného sedadla a naložení po strop).
Priemer otáčania cca 11,1 m.
* Maximálny priestor medzi sedadlom a stropom. ** Šírka v oblasti lakťov. *** Šírka v oblasti ramien.
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Modelové varianty a výbavy, zobrazené a opísané v tomto katalógu, ako aj jednotlivé služby nie 
sú k dispozícii vo všetkých krajinách. Zobrazené vozidlá sú čiastočne vybavené zvláštnou výbavou 
s navýšenou cenou. Informácie o dodávkach, vzhľade, výkonoch, rozmeroch, hmotnostiach, 
spotrebe a prevádzkových nákladoch vozidla zodpovedajú poznatkom existujúcim v čase tlače 
tohto katalógu. Odchýlky od farby a vzhľadu obrázkov, omyly a tlačové chyby sú vyhradené.
Všetky informácie o výbavách a technických údajoch vychádzajú zo špecifikácií slovenského trhu. 
Zmeny sú vyhradené. Dotlač, aj skrátená, iba s písomným povolením AUDI AG.

Papier tohto katalógu bol vyrobený z buničiny bielenej bez použitia chlóru.
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