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Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u vanaf pagina 62.
De getoonde resp. beschreven uitrustingen betreft voor een deel opties tegen meerprijs. 

Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg de Audi dealer. 

#untaggable
    Hij is uitgesproken zichzelf. 

        Met de Audi Q2 verandert er veel. Hij is slim, persoonlijk, 

zelfverzekerd en niet in een hokje te stoppen. Hij is #untaggable. 

        Eigen ideeën zijn bepalend, zowel in de stad of 

buiten de mainstream, op werkdagen en in de vrije tijd. Als nieuwkomer brengt hij 

    veel innovatieve technologieën en een imponerende vormtaal met zich mee. 

        Volg de ambitieuze Q2 op zijn reis door Scandinavië, 

                 die net zo buitengewoon is als hij zelf.

Volg de Audi Q2 via #untaggable.
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#spontaneousplans
De roadtrip van de Audi Q2 door Noord-Europa is een ontdekkingsreis 

                     die tot bijzondere ontmoetingen moet leiden. 

             Denk aan plekken die nieuwe inzichten geven en die je ergens met een frisse blik naar laten kijken. 

         Zulke locaties zijn ideaal voor een auto 

                 die niet hoeft te schreeuwen om indruk te maken.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u vanaf pagina 62.
De getoonde resp. beschreven uitrustingen betreft voor een deel opties tegen meerprijs. 

Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg de Audi dealer.
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     De hashtag #smallesthotel zou het Central Hotel & Café 

 in Kopenhagen tekort doen. Ook al kun je daar maar in 

 één kamer verblijven, de sfeer is er opener 

 en moderner dan bij veel andere stedelijke hotels. 
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Design

     Het Rålis Skatepark in Stockholm is een plek die spontaan is ontstaan. 

 Liefhebbers veranderden een ongebruikt gedeelte onder een stadsviaduct 

 in een droomlocatie voor skaters. 
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#newcomerlegend
U hoeft geen twee keer te kijken om te zien dat de Audi Q2 een echte Audi is – 

                     en toch is dit een auto waar je altijd even naar omkijkt. 

    Hij oogt krachtig en dynamisch en hij is op een prettige manier aanwezig. 

 De polygonale schouders accentueren de grote wielkastopeningen 

                en maken een duidelijk statement: quattro. 

Welke weg de Q2 ook neemt – hij doet het op zijn eigen manier.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u vanaf pagina 62.
De getoonde resp. beschreven uitrustingen betreft voor een deel opties tegen meerprijs. 

Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg de Audi dealer.
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#bendstraight

     Waarom de inzichten – en dus beperkingen – van anderen volgen, als je ook zelf 

 iets tot stand kunt brengen? Superkilen in Kopenhagen is het antwoord op deze 

 vraag. In dit gebied is op basis van diverse culturele invloeden een creatieve 

 collage van architectuur en landschap ontstaan 

       De Audi Q2 geeft letterlijk en figuurlijk de ruimte – vanuit elk perspectief. 

De Q2 introduceerde een nieuw lijnenspel dat uitmondt in een strakke achterkant met  

       scherpe hoeken en randen. De carrosserie oogt atletisch. 

    Een kwestie van een lijn vasthouden en daardoor nieuwe paden betreden.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u vanaf pagina 62.
De getoonde resp. beschreven uitrustingen betreft voor een deel opties tegen meerprijs. 

Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg de Audi dealer.
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#typicallydifferent

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u vanaf pagina 62.
De getoonde resp. beschreven uitrustingen betreft voor een deel opties tegen meerprijs. 

Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg de Audi dealer.
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Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u vanaf pagina 62.
De getoonde resp. beschreven uitrustingen betreft voor een deel opties tegen meerprijs. 

Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl 

of raadpleeg de Audi dealer.
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  #untaggable betekent ook de eigen voorkeuren tot maatstaf maken. 

Bijvoorbeeld met de als meeruitvoering verkrijgbare, afwijkend gekleurde blade op de C-stijl, 

       die het coupékarakter van de Audi Q2 benadrukt. Of met de optionele Audi-ringen 

    op de C-stijl.¹ Naar wens zijn de blades op de C-stijlen in 

        Briljantzwart en afhankelijk van de gekozen line zijn ze er ook in Ibiswit, 

       IJszilver metallic, Titaangrijs mat of Manhattangrijs metallic.

¹ Dealeraccessoire.

12 13
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          Binnenin gaat er een wereld voor u open. 

De optionele elektrische achterklep zwaait 

   moeiteloos omhoog en sluit net zo gemakkelijk. 

De deelbare achterbank vergroot flexibel de bagageruimte van de Audi Q2.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u vanaf pagina 62.
De getoonde resp. beschreven uitrustingen betreft voor een deel opties tegen meerprijs. 

Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg de Audi dealer.
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     Je zou denken dat energiecentrales geen esthetische aspiraties hebben. 

 In Stockholm ziet men dat toch anders. De opvallende groene wanden zijn 

 met een speciaal persprocedé gemaakt, om een driedimensionaal 

 effect te krijgen. Eendimensionaal is er immers al meer dan genoeg. 

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u vanaf pagina 62.
De getoonde resp. beschreven uitrustingen betreft voor een deel opties tegen meerprijs. 

Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg de Audi dealer.
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Infotainment/connectiviteit

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u vanaf pagina 62.
De getoonde resp. beschreven uitrustingen betreft voor een deel opties tegen meerprijs. 

Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg de Audi dealer.
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#nowfuture
    Het is moeilijk om een goede voorstelling te maken van de toekomst. 

In de Audi Q2 wordt dat beeld echter al heel concreet. 

    Dit is wat modern reizen te bieden heeft. 

        Bijvoorbeeld meer rijcomfort dankzij Audi connect¹ – 

vooruitstrevende functies en toepassingen voor slimmer en 

       connected autorijden, Twitter en de actuele weersverwachting. 

    Dankzij de wifi-hotspot en vast in de auto ingebouwde simkaart 

  gebruikt u uw mobiele apparaten zoals u gewend bent. Met het veelzijdige 

    infotainmentaanbod en het Bang & Olufsen Premium sound system 

          geniet u extra van elke route.

¹ Kijk voor meer informatie op pagina 65.  
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#realvision
Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u vanaf pagina 62.
De getoonde resp. beschreven uitrustingen betreft voor een deel opties tegen meerprijs. 

Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg de Audi dealer.
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    Laat u niet afleiden door de mening van anderen, 

             maar concentreer u op het wezenlijke. 

        Dat kan heel goed met de optionele Audi virtual cockpit – 

             intuïtief en volledig digitaal. U ziet alle informatie die u nodig hebt, 

op exact de juiste plek: recht voor u. 

    Dat geldt ook voor het naar wens verkrijgbare head-up display¹, 

 dat de belangrijkste informatie en aanwijzingen in het directe blikveld van de bestuurder toont. 

     De 3D-kaartweergave van MMI navigatie plus zorgt bovendien op een 8,3-inch kleurendisplay 

  voor een goed overzicht. En met de optionele Audi smartphone interface², ³, ⁴

            zijn uw favoriete apps met slechts één klik bereikbaar. 

    Terwijl anderen proberen om een label op de Audi Q2 te plakken, 

gaat u gewoon uw eigen weg.

¹ Met een gepolariseerde zonnebril is het head-up display minder goed af te lezen. ² Raadpleeg voor informatie over compatibele mobiele telefoons uw 

Audi dealer. ³ Apple CarPlay. Zodra Google Android Auto ook beschikbaar stelt voor Nederland, kunnen smartphones voorzien van Android ook gebruik 

gaan maken van de Audi smartphone interface. ⁴ Audi bepaalt niet welke apps via de Audi smartphone interface in de auto werken. De aanbieders van 

de apps zijn verantwoordelijk voor de content en functies van de apps.
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Audi Q2

Interieur

Een auto die niet onder één noemer te vangen is 

             en waarvan toch heel veel details zijn te benoemen. 

        Het interieur van de Audi Q2 is een personaliseringsfeest. 

    Zo zijn er de optionele uitrustingslines en pakketten

  met veel mogelijkheden voor een persoonlijke touch. 

              Kies uit diverse ledersoorten en -tinten, 

die het interieurprofiel nog exclusiever maken. 

    Ga bijvoorbeeld voor de sportstoelen met aansprekend

        lederdesign en kleurrijke accentstrepen. 

      Een onafhankelijk karakter heeft immers vele kanten.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u vanaf pagina 62.
De getoonde resp. beschreven uitrustingen betreft voor een deel opties tegen meerprijs. 

Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg de Audi dealer.

#privatestage
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             Voor het interieur van de Audi Q2 zijn er vrijwel geen beperkingen. 

De decoratielijsten zijn in diverse varianten optioneel verkrijgbaar, 

         bijvoorbeeld met eloxallak in rood of wit, 

          als elegante aanvulling op de carrosseriekleur. In geborsteld mat aluminium verlenen 

    de decoratielijsten het interieur een bijzonder sportief karakter. 

Een hoogtepunt in de Audi Q2 zijn de innovatieve decoratielijsten Format in combinatie met ambianceverlichting. 

      De verlichte applicaties, die het dashboard en de middenconsole overdag en in het donker 

            opsieren, zijn een lust voor het oog. 

     Dankzij ledtechnologie schittert het interieur van de Audi Q2 in een geheel eigen licht.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u vanaf pagina 62.
De getoonde resp. beschreven uitrustingen betreft voor een deel opties tegen meerprijs. 

Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg de Audi dealer. 
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Rijdynamiek

#adventureproof
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             Ook al heeft de Audi Q2 een veelzijdig karakter, 

    hij rijdt altijd even strak. De progressieve besturing maakt 

                 de auto heerlijk wendbaar en vergt minder 

stuuromwentelingen in krappe bochten en tijdens parkeren. 

       Met de optionele quattro permanente vierwielaandrijving is de controle nog beter, 

             want de extra tractie draagt bij aan de veiligheid 

    en sportiviteit. Dat komt door de variabele verdeling van de aandrijfkracht over de assen. 

        In welke richting u ook rijdt, u ervaart volledige onafhankelijkheid.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u vanaf pagina 62.
De getoonde resp. beschreven uitrustingen betreft voor een deel opties tegen meerprijs. 

Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg de Audi dealer.
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Audi Q2

Rijdynamiek

     Tijdens een rit over het bedrijventerrein in Rågsved krijgen de ogen 

 amper rust. Hier is met hulp van de beste Zweedse graffiti-artiesten 

 als het ware de grootste openluchtgalerie van het land ontstaan. 
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#technologyart
        Wie in de Audi Q2 onderweg is, ervaart hoe opwindend dynamiek is. 

Vooral dankzij het naar wens aanwezige onderstel met demperregeling en Audi drive select, 

    dat het autokarakter aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast – 

            en zo intensere of efficiëntere 

   rijeigenschappen mogelijk maakt. 

#untaggable betekent immers 

        altijd iets te kiezen hebben.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u vanaf pagina 62.
De getoonde resp. beschreven uitrustingen betreft voor een deel opties tegen meerprijs. 

Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg de Audi dealer.
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#farnear

        De Audi Q2 geeft uiting aan de passie voor reizen. 

Elke keer dat we op pad gaan, 

            laten we het vertrouwde beetje bij beetje achter. 

    Met de Q2 verschijnt er een auto op het toneel die klassieke 

        pluspunten van Audi met nieuwe, spannende ideeën combineert – 

zowel qua design als technisch. 

       Er zijn veel etiketten op de Q2 te plakken, maar eigenlijk telt alleen 

             het fijne gevoel als u erin rijdt.
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Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u vanaf pagina 62.
De getoonde resp. beschreven uitrustingen betreft voor een deel opties tegen meerprijs.

Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg de Audi dealer.
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Audi S Q2

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u op pagina 63.
De getoonde resp. beschreven uitrustingen betreft voor een deel opties tegen meerprijs. 

Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg de Audi dealer.

¹ Kijk voor gebruikerstips over de velgen op pagina 65.
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#S Q2
            Een beeld dat het hart sneller laat kloppen. De Audi SQ2. 

 Met het S Q2-exterieurpakket met speciale S-grille, markante dakspoiler 

         in carrosseriekleur en briljantzwarte blades en spiegelkappen. 

  Naar wens inclusief de contrastkleur Manhattangrijs metallic. Verder exclusieve 19-inch gegoten 

             lichtmetalen velgen in 5-V-dubbelspaak-design, contrastgrijs, gedeeltelijk gepolijst¹. 

         De optische belofte van wondermooie sportiviteit. 
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Audi S Q2

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u op pagina 63.
De getoonde resp. beschreven uitrustingen betreft voor een deel opties tegen meerprijs. 

Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg de Audi dealer.
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#startingpoint
         Belofte ingelost. Door de S Q2 met quattro, S tronic en 221 kW alsmede 

   het forse koppel van 400 Nm. Een acceleratie van 0 naar 100 km/h in 4,8 seconden. 

                Meeslepende prestaties. Soeverein op de weg overgebracht door het standaard 

      S-sportonderstel en de quattro permanente vierwielaandrijving.
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Audi S Q2

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u op pagina 63.
De getoonde resp. beschreven uitrustingen betreft voor een deel opties tegen meerprijs. 

Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg de Audi dealer.
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#sportscomfort
         Comfort als sportieve discipline. Op geslaagde manier geïmplementeerd in het 

S Q2-interieurpakket. De met tweekleurig leder fijnnappa beklede sportstoelen met speciaal  

          ruitvormig stikpatroon geven ook in uitdagende bochten uitmuntende zijdelingse steun. 

     De ventilatieroosters met rode ringen en het ambiancelichtpakket 

          inclusief verlichte decoratielijsten completeren harmonieus de sportieve flair.
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Audi Q2

Edition #2

#simplyelegant
Is elegantie nog verder te verfijnen? Heel eenvoudig zelfs. Met de Edition #2, 

        waarmee de Audi Q2 op stijlvolle manier uw volledig persoonlijke Q2 wordt. 

     Onder meer dankzij het S line exterieurpakket en de exclusieve contrastkleur Nanogrijs metallic. 

            Verder de harmonieus bijpassende platinagrijze blades op de C-stijlen. 

                    Zo elegant kan sportiviteit zijn.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u vanaf pagina 62. 
De getoonde resp. beschreven uitrustingen betreft voor een deel opties tegen meerprijs. 

Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg uw Audi dealer. ¹ Een optie van Audi Sport GmbH.
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 #1   Lakkleur Gletsjerwit metallic, S line exterieurpakket 

 in contrastkleur Nanogrijs metallic, titaanzwarte grille en 

 19-inch gegoten lichtmetalen velgen van Audi Sport 

 in 5-dubbelspaak-module-design in glanzend wit, met 

 segmenten in platinagrijs¹ 

 #2   Sportstoelen vóór met een combinatie van 

 stof Puls en leder, ambianceverlichting en 

 interieurlichtpakket 

 #3   Ledinstapverlichting met 

 Audi-ringen 
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Audi Q2 

Uitrustingsline design

#contrastharmony
Een Audi Q2 biedt veel ruimte voor eigen ideeën. Bijvoorbeeld met de uitrustingsline Q2 design, 

       waarvan de markante accenten uw persoonlijkheid weerspiegelen en die een bijzondere auto 

   nog specialer maken. Dat lukt stijlvol met het grote aanbod 

             aan individuele velgendesigns, die de elegante en hoogwaardige uitstraling 

       van de auto benadrukken. De contrastlakkleur geeft de Q2 een geheel eigen karakter.

En met de Audi design selection bewijst u hoge eisen te stellen aan design.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u vanaf pagina 62. 
De getoonde resp. beschreven uitrustingen betreft voor een deel opties tegen meerprijs. Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl 

of raadpleeg de Audi dealer. ¹ Een optie van Audi Sport GmbH. ² Kijk voor gebruikerstips over de velgen op pagina 65. 

 #1   Audi exclusive lakkleur¹ Vegasgeel en 18-inch 

 gegoten lichtmetalen velgen in 5-arm-dynamiek-design, 

 contrastgrijs, gedeeltelijk gepolijst² 
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 #2   Driespaaks lederen stuurwiel, multifunctioneel plus, en geborsteld mat aluminium decoratielijsten 

 #3   In hoogte verstelbare sportstoelen vóór met granietgrijs leder fijnnappa 

 en amarettobruine accentstrepen en contraststiksels 

 #4   Lederpakket met contraststiksels in amarettobruin 
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Audi Q2 

Uitrustingsline sport

#longdistancesprinter
De uitrustingsline Q2 sport toont zich over de gehele linie van zijn sportieve kant. De details benadrukken indrukwekkend 

        het temperament van de Audi Q2 en beloven al bij de eerste aanblik goede prestaties. 

    De volledig in kleur gespoten carrosserie is er in veel aantrekkelijke tinten waarmee de auto aan de weg lijkt te kleven. Ook de blade 

in chique IJszilver metallic is een optisch highlight. Het S line pakket zorgt voor een nog sportiever karakter.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u vanaf pagina 62. 
De getoonde resp. beschreven uitrustingen betreft voor een deel opties tegen meerprijs. 

Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg de Audi dealer. 
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S line pakket

 #1   S line driespaaks lederen sportstuurwiel, multifunctioneel plus, afgevlakt 

 aan de onderkant, met zwart leder, contraststiksels en S-logo (geperforeerd 

 leder bij de handen), en geborsteld mat aluminium decoratielijsten 

 #2   18-inch gegoten lichtmetalen velgen in 5-spaak-Y-design (S-design)  #3   De sportieve voorbumper van de uitrustingsline sport 
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Audi Q2

S line exterieur

#sportchic
Het sportieve karakter van de Audi Q2 niet alleen benadrukken, maar aanscherpen. 

     Het S line exterieurpakket accentueert de dynamische lijnen van de Audi Q2 

  en brengt fraaie details met zich mee.
 #1   Platinagrijze grille, extra sportieve 

 voorbumper en dorpellijsten alsmede 

 S line-logo’s op de voorspatborden 

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u vanaf pagina 62. 
De getoonde resp. beschreven uitrustingen betreft voor een deel opties tegen meerprijs. 

Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg de Audi dealer. 
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 #2   Achterbumper met platinagrijs gespoten diffusorgedeelte, verchroomde 

 uitlaatsierstukken (afhankelijk van de motor enkel of dubbel) 

 #3   Verlichte instaplijsten met aluminium segmenten 

 en S-logo’s 

 #4   Extra sportieve dorpellijsten 
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Audi Q2

Style-pakketten

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u vanaf pagina 62.
De getoonde resp. beschreven uitrustingen betreft voor een deel opties tegen meerprijs. 

Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg de Audi dealer. 

#multicustomised
     Altijd een eigen weg kiezen! Een houding die uitstekend bij de Audi Q2 past – en die u altijd kunt versterken. 

Op deze pagina’s presenteren wij u een selectie van componenten en decals voor het exterieur en decoratielijsten voor het interieur. 

         Zowel in de stad als in de natuur benadrukken de markante details het karakter van de Audi Q2 en accentueren 

   ze de pregnante lijnvoering. Uw Audi-dealer geeft u graag meer informatie over de mogelijkheden. 
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 #1   Offroad style-pakket met voor- en achterbumper, portierlijsten, wielkastranden (altijd in platinagrijs), decals met Audi-ringen op de C-stijlen en seleniet- 

 zilveren accenten op de bodembescherming. Eveneens afgebeeld: het metallic style-pakket met platinagrijze blades op de C-stijlen; buitenspiegelbehui- 

 zingen met selenietzilveren details; selenietzilveren grillesierlijsten. Verder zijn te zien een optionele dakspoiler in carrosseriekleur en de als accessoire 

 verkrijgbare 19-inch gegoten lichtmetalen velgen in 5-arm-Latus-design 

 #2   Decoratiepanelen interieur (dashboard, 

 middenconsole en portiergrepen) en 

 decoratiepanelen interieur plus (binnen- 

 spiegel en portierpanelen) leverbaar 

 in Misanorood pareleffect en in andere 

 kleuren en uitvoeringen 

 #3   Carbon style-pakket met blades op de C-stijlen 

 en carbon spiegelkappen 
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Audi Q2

Lakkleuren

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u vanaf pagina 62.
De getoonde resp. beschreven uitrustingen betreft voor een deel opties tegen meerprijs. 

Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg de Audi dealer.

¹ Een optie van Audi Sport GmbH.

#accentedunaccented
Kies de lakkleur die uw persoonlijkheid het beste reflecteert. 

                 Vertrouw op de uitmuntende kwaliteit ervan. 

         De lak op een Audi Q2 is vier lagen dik. 

   Dat zorgt voor een schitterende glans en beschermt 

              bovendien tegen milieuinvloeden en slijtage. 

     Voor een fraaie aanblik, een autoleven lang.

     Veel meer lakkleuren op www.audi.nl

 #1   Quantumgrijs 

 #2   Tangorood metallic 

 #3   Arablauw kristaleffect 

 #4   Audi exclusive Vegasgeel¹ 

 #5   Gletsjerwit metallic 

 #6   Audi exclusive 

 Koraaloranje metallic¹ 

 #7   Audi exclusive groen¹ 

 #2 

 #1 
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Audi Q2

Velgen

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u vanaf pagina 62.

#angularroundness
         Met Audi-velgen onderstreept u de eigen stijl en het karakter van de Audi Q2. 

Kies uw favoriete wieldesign en zorg voor een krachtige uitstraling. 

             Dan rijdt u met een goed gevoel, want Audi-velgen doorlopen 

strenge tests, worden goed gecontroleerd en zijn van topkwaliteit.

 #1 

 #2 
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 #1    #1   17-inch gegoten lichtmetalen velgen in 5-V-spaak-design 

 #2    #2   18-inch gegoten lichtmetalen velgen in 5-arm-dynamiek-design, 

 contrastgrijs, gedeeltelijk gepolijst¹  contrastgrijs, gedeeltelijk gepolijst¹ 

#3#3 19-inch Audi Sport gegoten lichtmetalen velgen in 5-dubbelspaak-module-design 

 in hoogglans wit met segmenten in platinagrijs²  in hoogglans wit met segmenten in platinagrijs² 

#4#4 19-inch Audi Sport gegoten lichtmetalen velgen in 5-arm-rotor-design 

 in hoogglans antracietzwart, glanzend gedraaid¹ in hoogglans antracietzwart, glanzend gedraaid¹,, ²  ² 

#5#5 18-inch Audi Sport gegoten lichtmetalen velgen in 5-arm-offroad-design 

 in matte titaanoptiek, glanzend gedraaid¹ in matte titaanoptiek, glanzend gedraaid¹,, ²  ² 

De getoonde resp. beschreven uitrustingen betreft voor een deel opties tegen meerprijs. Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg uw 

Audi dealer. Informatie over de rolweerstand, geluidsproductie en grip op een natte weg staat op het EU-bandenlabel. 

¹ Kijk voor gebruikerstips over de velgen op pagina 65. ² Een optie van Audi Sport GmbH. 

Veel meer velgen op www.audi.nl

3

4

5
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Audi Q2

Decoratielijsten

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u vanaf pagina 62. 
De getoonde resp. beschreven uitrustingen betreft voor een deel opties tegen meerprijs. 

Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg de Audi dealer. 

 #Meerkleurige verlichting 
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#wowrestrained
Een exclusieve ambiance is een kwestie van stijl. Uw stijl. 

         Die u tot in detail kunt verfijnen. Zorg voor voelbare accenten met de hoogwaardige 

    Audi decoratielijsten. Raak onder de indruk van fraaie materialen – 

   individueel gecombineerd volgens uw persoonlijke smaak.

 #Eloxallak rood 

 #Zilvergrijze diamantlak 

 #Geborsteld mat aluminium 

 #Eloxallak wit 
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Audi Q2

Stoelen/stoelbekleding

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u vanaf pagina 62. 

#exclusiveinclusive
     In uw Audi neemt u een bijzondere plaats in. Op de voorstoelen en 

         achterin is het exclusieve comfort voelbaar 

aan de topklasse materialen en zeer goede afwerking. 

      Kies uw favoriete bekleding en u weet één ding zeker: u zit altijd goed.

 #1   Sportstoelen vóór met zwart leder Milano, 

 tangorode accentstrepen 

 en expressrode contraststiksels 

 (leverbaar voor uitrustingsline sport) 

 #  Zwart/rode stof Puls/leder met 

 zwarte accentstrepen en 

 rode contraststiksels 

 #  Granietgrijs leder fijnnappa met amarettobruine 

 accentstrepen en contraststiksels 

 #  Rotorgrijs leder fijnnappa met zwarte 

 accentstrepen en contraststiksels 

 #  Zwarte stof Chiffre/leder met amarettobruine 

 accentstrepen en contraststiksels 

Q2_SQ2_33_2019_02_NEFZ.indd   54 18.10.19   11:32

54 55

 #2   Sportstoelen vóór met duotone leder fijnnappa 

 met ruitvormig stikselpatroon (leverbaar in de Audi S Q2) 

 #  Nougatbruin leder Milano met rotsgrijze 

 accentstrepen en contraststiksels 

 #  Zwart leder Milano met tangorode 

 accentstrepen en expressrode contraststiksels 

 #  Zwart leder fijnnappa met rotsgrijze 

 accentstrepen en contraststiksels 

 #  Magmarood leder fijnnappa met 

 staalgrijs stikselpatroon 

De getoonde resp. beschreven uitrustingen betreft voor een deel opties tegen meerprijs. Kijk voor gedetailleerde informatie over de 

standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg uw Audi dealer. Veel meer stoelbekledingen op www.audi.nl
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Audi Q2

Highlights

 #1   Audi exclusive groen¹ (kleur naar klantenwens); 

 Audi exclusive¹ optiekpakket titaanzwart 

 #2   Audi phone box² voor draadloos opladen³ 

 #3   Audi connect⁴ – digitale connectiviteit: 

 onderweg contact houden met de wereld 

 #4   Achteruitrijcamera⁵ – met dynamisch 

 meebewegende lijnen 

 #5   Audi virtual cockpit – volledig digitaal 

 instrumentenpaneel met hogeresolutie 12,3-inch 

 kleurendisplay 

 #6   Head-up display⁶ – projecteert naar wens voor de 

 bestuurder relevante informatie in het directe 

 blikveld 

 #7   Assistentiepakket met fileassistent⁵, ⁷ 

 #8   Parkeerassistent met parkeerhulp plus⁵ – 

 vereenvoudigt inparkeren en manoeuvreren 

#1i    

#2i  #3  #4 

#clearlyversatile
De Audi Q2 – een buitengewone auto, die overtuigt door de

      kwaliteit van zijn uitrusting en de keuzemogelijkheden. 

   Dat bewijzen ook de vele inspirerende highlights.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u vanaf pagina 62.
¹ Een optie van Audi Sport GmbH. ² Raadpleeg voor informatie over compatibele mobiele telefoons uw Audi dealer of kijk op www.audi.nl/bluetooth. 

³ Voor de iPhone 5 t/m 7 is via Audi Originele Accessoires een draadloos oplaadhoesje verkrijgbaar. ⁴ Kijk voor meer informatie op pagina 65. 

⁵ Goed om te weten: de systemen werken alleen binnen de systeemgrenzen. Zij ondersteunen de bestuurder. Die blijft zelf verantwoordelijk, onder andere door 

goed op te letten in het verkeer. ⁶ Met gepolariseerde zonnebrilglazen is het head-up display minder goed af te lezen. ⁷ Tussen 0 en circa 65 km/h gedeeltelijk 

geautomatiseerd rijden.
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De weg is vrijDe weg is vrij

Het sturen

overdragen aan de

parkeerassistent

Assisteert bij vooruit en

achteruit inparkeren
Ondersteunt steken

als indraaien niet in één

keer lukt
Assisteert bij

in- en uitparkeren
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 #5   #7 

 #8 

 #6 

De getoonde resp. beschreven uitrustingen betreft voor een deel opties tegen meerprijs. Kijk voor gedetailleerde 

informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg de Audi dealer.
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Audi Q2

Audi Originele Accessoires

      Wat de Audi Q2 zo karakteristiek maakt? De inbreng van eigen ideeën. 

   Dankzij Audi Originele Accessoires kunt u alle kanten op. Ook op een

ontdekkingsreis door Scandinavië komen de oplossingen op maat goed van pas. 

     Zo kunt u ook in de ruige natuur van comfort genieten of in de stedelijke hectiek profiteren

van de praktische waarde van de accessoires – vanzelfsprekend altijd in tot de verbeelding sprekend Audi-design.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u vanaf pagina 62. 
Audi Originele Accessoires worden door de dealer gemonteerd. Lees ook de disclaimer over Audi Originele Accessoires op pagina 64. 

¹ Informatie over de rolweerstand, geluidsproductie en grip op een natte weg staat op het EU-bandenlabel.

 #1   Opblaasbare kampeertent die exact 

 aansluit op de auto. Ski- en bagagekoffer 

 verkrijgbaar in diverse uitvoeringen en 

 modelspecifieke dakdragers 

Kijk voor meer informatie 

in de accessoirebrochure, 

op audi.nl/webshop en bij 

uw Audi dealer.

#consistentlyflexible 
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 #4   Gegoten lichtmetalen velgen in 5-arm-Latus- 

 design. Velgmaat 8 J x 19 met bandenmaat 

 235/40 R 19¹ 

 #5   Kinderzitjes. Diverse uitvoeringen voor 

 jonge passagiers tot 36 kg (0 tot 12 jaar) 

 #3   Kofferbakmat. Exact passend,

 afwasbaar en robuust 

 #2   Geniet met dit 12V-apparaat ook onderweg 

 van een crèmig kopje espresso 
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Audi Q2

Audi online

#offlineonline
Beleef de wereld van de Audi Q2. Bekijken, kiezen, samenstellen. Nu op www.audi.nl. 

Hoe de reis van de Q2 verder gaat, ontdekt u onder #untaggable.

Scan de QR-code

met een smartphone 

of tablet en ontdek 

de wereld van de Audi Q2.

Datakosten zijn mogelijk 

van toepassing.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u vanaf pagina 62.
De getoonde resp. beschreven uitrustingen betreft voor een deel opties tegen meerprijs. Kijk voor gedetailleerde informatie over de

standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg uw Audi dealer. 

¹ De beschikbare toepassingen kunnen verschillen per model en de specifieke uitrusting. Voor bepaalde functies is Audi connect nodig. 

Log in op myAudi via www.audi.nl/myaudi. Kijk voor informatie over Audi connect op www.audi.nl/connect.

² Google en het Google-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Google Inc.
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myAudi-app¹

Bekijk auto- en service-informatie over uw Audi,

plan ritten en verzend routes en bestemmingen naar het 

navigatiesysteem. De myAudi-app voor iOS en Android is 

gratis te downloaden in de Apple App Store en in Google Play™².
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Audi Q2

Technische gegevens

[ ] Waarden met S tronic. 

Toelichting ¹ tot en met ⁹ op pagina 64.

Model Q2 30 TFSI

(85 kW)

Q2 35 TFSI

(110 kW)

Q2 40 TFSI quattro

(140 kW)

Q2 30 TDI

(85 kW)

Motorbouwwijze 3-cilinder-in-lijn benzinemotor

met directe inspuiting

en uitlaatgasturbo

4-cilinder-in-lijn benzinemotor

met directe inspuiting

en uitlaatgasturbo

4-cilinder-in-lijn benzinemotor

met directe inspuiting

en uitlaatgasturbo

4-cilinder-in-lijn dieselmotor 

met common-railinspuiting 

en uitlaatgasturbo

Inhoud in cm³ (kleppen per cilinder) 999 (4) 1.498 (4) 1.984 (4) 1.598 (4)

Max. vermogen¹ in kW bij min¯¹ 85/5.000–5.500 110/5.000–6.000 140/4.200–6.000 85/3.250–4.000

Max. koppel in Nm bij min¯¹ 200/2.000–3.500 250/1.500–3.500 320/1.500–4.100 250/1.750–3.200

Krachtoverbrenging

Aandrijving Voorwielen Voorwielen quattro permanente vierwielaandrijving Voorwielen

Transmissie 6 versnellingen, handgeschakeld 6 versnellingen, handgeschakeld

[7-traps S tronic]

[7-traps S tronic] 6 versnellingen, handgeschakeld

[7-traps S tronic]

Gewichten/inhouden

Leeggewicht² in kg 1.300 1.340 [1.365] [1.505] 1.420 [1.435]

Max. totaalgewicht in kg 1.815 1.860 [1.880] [2.045] 1.930 [1.945]

Max. daklast/kogeldruk in kg 60/75 60/75 [60/75] [60/75] 60/75 [60/75]

Max. aanhangerlast³ in kg

ongeremd

geremd

650

1.300

670

1.500

[680]

[1.500]

[750]

[1.500]

710

1.500

[710]

[1.500]

Tankinhoud ca. in l 50 50 [50] [55] 50/AdBlue-tank®⁴: 13 [50]/AdBlue-Tank®⁴: 13

Prestaties/verbruik

Topsnelheid in km/h 197 212 [212] [228] 197 [197]

Acceleratie 0–100 km/h in s 10,1 8,5 [8,5] [6,5] 10,3 [10,5]

Brandstof Euro 95⁵ Euro 95⁵ Euro 95⁵ Diesel⁶

Brandstofverbruik⁷ in l/100 km 

bebouwde kom 

buitenweg

gemiddeld

6,9–6,4

4,8–4,4

5,6–5,1

6,9–6,8

4,8–4,6

5,6–5,4

[6,6]

[4,6–4,4]

[5,3–5,2]

[8,5–8,4] 

[5,7–5,3] 

[6,7–6,4]

5,3–4,9

4,5–4,2

4,8–4,5

[5,6–5,4]

[4,5–4,2]

[4,9–4,6]

 CO₂- emissie⁷ in g/km

gemiddeld 127–117 128–123 [122–119] [153–146] 126–117 [128–121]

Emissienorm EU6 EU6 [EU6] [EU6] EU6 [EU6]
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De getoonde resp. beschreven uitrustingen betreft voor een deel opties tegen meerprijs. 

Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg de Audi dealer. 

Model Q2 35 TDI

(110 kW)

Q2 35 TDI quattro

(110 kW)

S Q2

(221 kW)

Motorbouwwijze 4-cilinder-in-lijn dieselmotor 

met common-railinspuiting 

en uitlaatgasturbo

4-cilinder-in-lijn dieselmotor 

met common-railinspuiting 

en uitlaatgasturbo

4-cilinder-in-lijn benzinemotor

met directe inspuiting

en uitlaatgasturbo

Inhoud in cm³ (kleppen per cilinder) 1.968 (4) 1.968 (4) 1.984 (4)

Max. vermogen¹ in kW bij min¯¹ 110/3.500–4.000 110/3.500–4.000 221/5.300–6.500

Max. koppel in Nm bij min¯¹ 340/1.750–3.000 340/1.750–3.000 400/2.000–5.200

Krachtoverbrenging

Aandrijving Voorwielen quattro permanente vierwielaandrijving quattro permanente vierwielaandrijving

Transmissie 6 versnellingen, handgeschakeld

[7-traps S tronic]

[7-traps S tronic] [7-traps S tronic]

Gewichten/inhouden

Leeggewicht² in kg 1.440 [1.465] [1.550] [1.585]

Max. totaalgewicht in kg 1.955 [1.980] [2.070] [2.065]

Max. daklast/kogeldruk in kg 60/75 [60/75] [60/75] [60/75]

Max. aanhangerlast³ in kg

ongeremd

geremd

720

1.600

[730]

[1.600]

[750]

[1.800]

[750]

[1.400]

Tankinhoud ca. in l 50/AdBlue-tank®⁴: 13 [50]/AdBlue-tank®⁴: 13 [55]/AdBlue-tank®⁴: 12 [55]

Prestaties/verbruik

Topsnelheid in km/h 211 [211] [211] [250]⁸

Acceleratie 0–100 km/h in s 8,5 [8,5] [8,1] [4,8]

Brandstof Diesel⁶ Diesel⁶ Super 98⁹

Brandstofverbruik⁷ in l/100 km 

bebouwde kom 

buitenweg

gemiddeld

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]

[8,8–8,6]

[6,2–6,0]

[7,2–7,0]

 CO₂- emissie⁷ in g/km

gemiddeld 124–118 [123–115] [140–133] [163–159]

Emissienorm EU6 [EU6] [EU6] EU6
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Toelichting

¹  Deze waarde is bepaald met de voorgeschreven meetmethode volgens de actuele versie van richtlijn UN-R 85.

²  Leeggewicht met een bestuurder (75 kg) en de tank voor 90 % gevuld, gemeten volgens de actuele versie van verordening (EU) 1230/2012. 

Door meeruitvoeringen kan zowel het leeggewicht als de luchtweerstandscoëfficiënt worden verhoogd, waardoor het laadvermogen en de 

topsnelheid dienovereenkomstig afnemen.

³  Bij toenemende hoogte neemt het motorvermogen af. Vanaf 1.000 m boven de zeespiegel en iedere 1.000 m hoger dient men steeds 10 % 

van de totale gewichtscombinatie (max. aanhangerlast + max. totaalgewicht) af te trekken. Max. aanhangerlast geldt met een originele Audi 

trekhaak. 

⁴  Op het display op het instrumentenpaneel verschijnt een melding als het nodig is om de AdBlue-tank bij te vullen. Wij raden aan om dit aan 

uw Audi dealer over te laten. AdBlue is een geregistreerd handelsmerk van het Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA).

⁵  Wij raden het gebruik van lood- en zwavelvrije Euro 95 aan die voldoet aan DIN EN 228. Als deze niet verkrijgbaar is, mag u lood- en zwavelvrije 

Normaal 91 tanken die voldoet aan DIN EN 228. Dan neemt het vermogen iets af. De motor is ook geschikt voor Euro 95 E10. Dat is brandstof 

die voor 10 % uit ethanol bestaat. De verbruikscijfers zijn berekend met Euro 95 in de tank, volgens verordening 692/2008/EG.

⁶  Wij raden het gebruik van zwavelvrije diesel aan die voldoet aan DIN EN 590. Indien niet beschikbaar, is ook het gebruik van zwavelhoudende 

diesel mogelijk die voldoet aan DIN EN 590.

⁷  De vermelde verbruiks- en emissiewaarden zijn vastgesteld met de wettelijk voorgeschreven meetmethode. Sinds 1 september 2017 krijgen 

bepaalde nieuwe auto’s reeds een typegoedkeuring op basis van de wereldwijd geharmoniseerde testmethode voor personenauto’s en lichte 

bedrijfswagens (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), een realistischere meetmethode om het brandstofverbruik en 

de CO₂-emissie te bepalen. Sinds 1 september 2018 vervangt de WLTP stap voor stap de New European Driving Cycle (NEDC). Door de realisti-

schere testomstandigheden zijn de volgens de WLTP gemeten brandstofverbruik- en CO₂-emissiewaarden in veel gevallen hoger dan de 

NEDC-waarden. Meer informatie over het verschil tussen de WLTP en de NEDC staat op onze website. Op dit moment is het nog verplicht om 

de NEDC-waarden te communiceren. Voor nieuwe auto’s die op basis van de WLTP zijn toegelaten, worden de NEDC-waarden afgeleid van 

de WLTP-waarden. Zolang het nog niet verplicht is om de WLTP-waarden te vermelden, mogen deze wel vrijwillig genoemd worden. De band-

breedtes van de NEDC-waarden hebben geen betrekking op één bepaalde auto en zijn ook niet gekoppeld aan ons aanbod, maar dienen alleen 

om een vergelijking te kunnen maken tussen de verschillende uitvoeringen. Door opties en accessoires (bijvoorbeeld dakdragers, grotere wielen, 

etc.) kunnen relevante parameters zoals het gewicht, de rolweerstand en aerodynamica veranderen. Deze kunnen het brandstofverbruik, het 

stroomverbruik, de CO₂-emissie en de rijprestaties van een auto beïnvloeden. Ook externe factoren, bijvoorbeeld het weer en het verkeer, en 

de eigen rijstijl hebben hier effect op. 

⁸  Begrensd. 

⁹  Wij raden het gebruik van lood- en zwavelvrije Super 98 aan die voldoet aan DIN EN 228. Als deze niet verkrijgbaar is, mag u lood- en zwavelvrije 

Euro 95 tanken die voldoet aan DIN EN 228. Dan neemt het vermogen iets af. De motor is ook geschikt voor Euro 95 E10. Dat is brandstof die 

voor 10 % uit ethanol bestaat. De verbruikscijfers zijn berekend met Euro 95 in de tank, volgens verordening 692/2008/EG.

Disclaimer bij Audi Originele Accessoires

Audi Originele Accessoires worden door de dealer gemonteerd. Audi Originele Accessoires zijn niet meegenomen bij het vaststellen van de ver-

bruiks- en emissiewaarden. 

Audi Q2/SQ2

Technische gegevens
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Belangrijke informatie

Gebruikerstip over de velgen: glanzend gedraaide, glanzend gefreesde, gepolijste en gedeeltelijk gepolijste licht-

metalen velgen zijn niet winterbestendig. Door de behandeling van het velgoppervlak zijn de velgen niet goed 

beschermd tegen corrosie, waardoor bijvoorbeeld strooizout voor blijvende beschadigingen kan zorgen.

Disclaimer bij gebruik van Audi connect Navigatie & Infotainment met uw eigen simkaart

De door Audi connect ondersteunde toepassingen werken alleen in combinatie met een optioneel navigatiesys-

teem en Audi connect (incl. telefoonfunctionaliteit – afhankelijk van het model Audi). De verbinding komt tot 

stand via een simkaart met databundel, idealiter een 4G¹-bundel. Voor de telefoonfunctionaliteit is een simkaart 

met spraak- en databundel nodig of een Bluetooth-smartphone met remote SIM Access Profile (rSAP)². De functies 

en toepassingen werken alleen met een mobiele dataverbinding en alleen binnen de dekking van het telefoonnet-

werk. Een dataverbinding kan voor hoge telefoonkosten zorgen, met name bij gebruik buiten de EU. Daarom is een 

telefoonabonnement met een zo groot mogelijke databundel of onbeperkt internet aan te raden.

Disclaimer bij gebruik van Audi connect Navigatie & Infotainment met in de auto ingebouwde simkaart

De door Audi connect ondersteunde toepassingen werken alleen in combinatie met een optioneel navigatiesysteem. 

De Audi connect-toepassingen worden geleverd door AUDI AG en de importeurs. De dataverbinding voor de Audi 

connect-toepassingen komt tot stand via een in de auto ingebouwde simkaart en een mobiele provider. De kosten 

voor deze dataverbinding zijn inbegrepen in de prijs van de Audi connect-toepassingen. De kosten voor de wifi-

hotspot, online mediastreaming en andere functies in de Audi smartphone-app zijn niet inbegrepen. De dataver-

binding voor de wifi-hotspot, online mediastreaming en andere functies in de Audi smartphone-app komt tot stand 

via de in de auto ingebouwde simkaart en een databundel van de Audi-provider. Kijk voor informatie over tarieven 

en bestellen op www.audi.nl/myaudi.

Als alternatief is een dataverbinding tot stand te brengen door een eigen simkaart in de kaartlezer te gebruiken. 

In combinatie met de optionele Audi phone box is voor het gebruik van de geïntegreerde autotelefoonfunctie ook 

een Bluetooth-smartphone met remote SIM Access Profile (rSAP)² te gebruiken. Als er een externe simkaart in de 

kaartlezer zit of er een rSAP-koppeling is, gaat alle datagebruik (zowel voor de Audi connect-toepassingen als voor 

de wifi-hotspot) via deze externe simkaart. De daarmee gemoeide kosten zijn dan uitsluitend voor rekening van de 

simkaartabonnee. 

Gebruiksduur en verlenging van Audi connect Navigatie & Infotainment

De beschikbaarheid van de door Audi connect ondersteunde toepassingen verschilt per land. Na aflevering van de 

nieuwe auto werken de Audi connect-diensten gedurende drie maanden of drie jaar (deze periode is afhankelijk van 

de uitrusting).  

Van de Audi connect-toepassingen die door derden worden geleverd kan een permanente beschikbaarheid niet worden 

gegarandeerd, omdat deze afhankelijk is van de betreffende aanbieders. Na de eerste gebruiksperiode is het gebruik 

te verlengen voor periodes van één, twee of drie jaar, waarbij u kunt kiezen uit alleen verkeersinformatie of het 

volledige infotainmentpakket. Met vragen en voor advies kunt u terecht bij:

AUDI Klantenservice

Postbus 72

3800 HD Amersfoort

E-mail: info@audi.nl

Tel.: 0800 - 2834 4857

Audi connect verlengen kan in de Audi-webshop op audi.nl/webshop. Afhankelijk van het type Audi geeft Audi connect 

toegang tot Google en Twitter. Een permanente beschikbaarheid is niet gegarandeerd, want deze is afhankelijk van 

Google en Twitter. Kijk voor meer informatie over Audi connect op www.audi.nl/connect of vraag uw Audi-dealer 

om een toelichting. Voor informatie over datakosten kunt u  bij uw mobiele provider.

Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u vanaf pagina 62. De getoonde resp. beschreven uitrustingen 

betreft voor een deel opties tegen meerprijs. Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en 

meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg de Audi dealer.

¹ Kijk op de website van uw telefoonprovider voor de actuele 4G-dekking. ² Raadpleeg voor informatie over com-

patibele mobiele telefoons uw Audi dealer of kijk op www.audi.nl/bluetooth. ³ Een optie van Audi Sport GmbH. 

⁴ Zie de gebruikerstips over de velgen op deze pagina.

De uitrusting van de afgebeelde Audi Q2 (pagina 2–31): 

Lakkleur: Quantumgrijs

Velgen: 19-inch Audi Sport gegoten lichtmetaal in 5-arm-rotor-design

in hoogglans antracietzwart, glanzend gedraaid³, ⁴

Stoelen/stoelbekleding: sportstoelen met zwart leder fijnnappa en rotsgrijze accentstrepen en contraststiksels

Decoratielijsten: verlicht met ambiancelichtpakket

Overige uitrusting: S line-exterieurpakket in de contrastkleur Manhattangrijs metallic, uitgebreid optiekpakket

zwart met Briljantzwarte blade en buitenspiegels, decals met Audi-ringen op de C-stijlen

De uitrusting van de afgebeelde Audi SQ2 (pagina 32–37):

Lakkleur: Tangorood metallic

Velgen: 19-inch gegoten lichtmetaal in 5-V-dubbelspaak-design (S-design), contrastgrijs, gedeeltelijk gepolijst⁴

Stoelen/stoelbekleding: sportstoelen vóór met duotone leder fijnnappa en stiksels in ruitpatroon

Decoratielijsten: verlicht met ambiancelichtpakket

Overige uitrusting: S Q2-exterieurpakket, S Q2-interieurpakket
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Het brandstofverbruik en de CO₂-emissie vindt u vanaf pagina 62. De getoonde resp. beschreven uitrustingen betreft voor een deel opties tegen meerprijs. Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen 

op www.audi.nl of raadpleeg uw Audi dealer. ¹ De technische specificaties gelden voor een auto met standaarduitrusting.
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Afmetingen
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Audi Q2 Afmetingen in mm

Afmetingen gelden voor onbeladen auto. Bagageruimtevolume¹ 405/1.050 l

(tweede waarde: met neergeklapte achterbankleuning, beladen tot het dak). 

Draaicirkel ca. 11,1 m. 

* Maximale hoofdruimte. ** Breedte op ellebooghoogte. *** Breedte op schouderhoogte.

Audi Q2 quattro Afmetingen in mm

Afmetingen gelden voor onbeladen auto. Bagageruimtevolume¹ 355/1.000 l

(tweede waarde: met neergeklapte achterbankleuning, beladen tot het dak). 

Draaicirkel ca. 11,1 m. 

* Maximale hoofdruimte. ** Breedte op ellebooghoogte. *** Breedte op schouderhoogte.
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Audi SQ2 Afmetingen in mm

Afmetingen gelden voor onbeladen auto. Bagageruimtevolume¹ 355/1.000 l

(tweede waarde: met neergeklapte achterbankleuning, beladen tot het dak). 

Draaicirkel ca. 11,1 m. 

* Maximale hoofdruimte. ** Breedte op ellebooghoogte. *** Breedte op schouderhoogte.
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De in deze brochure getoonde en beschreven auto’s en uitrustingen alsmede enkele van de genoemde 

services zijn niet in alle landen leverbaar. De afgebeelde auto’s zijn voor een deel uitgerust met meeruit-

voeringen tegen meerprijs. De gegevens over leveringsprogramma, uiterlijk, prestaties, afmetingen en 

gewichten, brandstofverbruik en bedrijfskosten van de auto’s komen overeen met de beschikbare gegevens 

op het moment van ter perse gaan. Afwijkingen in kleuren en vormen van de afbeeldingen, vergissingen 

en drukfouten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden. Nadruk, ook gedeeltelijk, alleen met schriftelijke 

toestemming van AUDI AG.

Het papier van deze brochure is vervaardigd van chloorvrij gebleekte cellulose.
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