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Audi Q2

02 03

#untaggable
Periaatteessa vertaansa vailla.
Audi Q2:n myötä mikään ei enää ole ennallaan. Se on älykäs, yksilöllinen,
itsevarma eikä suostu jäämään kenenkään varjoon. Se on #untaggable.
Aja juuri niin kuin itse haluat olit sitten kaupungissa tai maastossa
tai arkisessa ajossa tai vapaa-ajanvietossa. Uuden tulokkaan edustama konsepti
tarjoaa innovatiivisia tekniikoita ja huomiota herättävän muotokielen.
Seuraa kunnianhimoisen Q2:n matkaa läpi Skandinavian,
joka on aivan yhtä yllättävä kuin auto itse.
Seuraa Audi Q2:ta tunnisteella #untaggable.
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Tunniste #smallesthotel ei kerta kaikkiaan tee oikeutta Kööpenhaminassa
sijaitsevan Central Hotel & Cafén lumoavalle ilmapiirille. Hotellissa on vain
yksi huone, mutta ilmapiiri on avoimempi ja avarakatseisempi kuin monissa
suurkaupunkien hotelleissa.

#spontaaniaelämää
Audi Q2:n kiertomatka pohjoisessa Euroopassa on löytöretki, jonka tavoitteena on
kohdata epätavallisia ilmiöitä.
Paikkoihin, jotka antavat meille uusia näkökulmia ja haastavat tuntemamme asiat.
Paikkoihin, jotka ovat täydellisiä autolle,
joka ei tarvitse ylisanoja tehdäkseen vaikutuksen.
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Muotoilu

#vahvatulokas
Ei tarvitse vilkaista kahta kertaa, että Audi Q2:n tunnistaa aidoksi Audiksi –
ja silti täytyy vilkaista vielä uudelleen.
Sen ilme on voimakas, dynaaminen ja se suorastaa säteilee läsnäoloa.
Monikulmainen hartialinja korostaa muhkeita lokasuojia
antaen ympärilleen selkeän viestin: quattro¹.
Ihan sama, minkä tien Q2 valitsee – se tekee sen omalla tavallaan.

Rålisin skeittipuisto Tukholmassa on puisto, jota ei pitänyt edes olla olemassa. Asukkaat
kuitenkin päättivät, että he haluavat antaa sillan alla olevalle käyttämättömälle maa-alueelle
käyttötarkoituksen. Niinpä he tekivät siitä jokaisen skeittaajan urbaanin unelman.
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Miksi antaa muiden odotusten rajoittaa itseään, kun voi itse luoda jotakin uutta?
Tähän kysymykseen löytyy vastaus Kööpenhaminan Superkilen-puistosta, joka
on luonut erilaisia kulttuurisia vaikutuksia ilmentävästä korttelista arkkitehtuurin
ja viherrakentamisen luovan kollaasin.

#kurvitsuoriksi
Audi Q2 edustaa jo itsessään vapaata suuntausta – monesta eri näkökulmasta.
Q2:ssa on ensimmäistä kertaa toteutettu linjakkuus, joka huipentuu jäntevän takaosan
kulmissa ja kanteissa. Kori on kaiken kaikkiaan urheilullinen.
Sille voi osoittaa uskollisuuttaan kulkemalla omia polkujaan.
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#erottuujoukosta

Vaatii itsevarmuutta haastaa vakiintuneet käytännöt.
Audi Q2 tekee sen yhdellä silmäyksellä.
Sen kahdeksankulmainen Singleframe-jäähdyttimensäleikkö
avaa täysin uuden luvun
Audin muotokielessä antamalla keulalle muista erottuvan ilmeen.
Myös lisävarusteena saatavat LED-ajovalot
noudattavat yhtenäistä monikulmaista muotokieltä.
¹ Audi Sport GmbH:n valikoimasta.

² Huomioi vanteiden erityisominaisuudet sivulla 61.
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#untaggable tarkoittaa myös sitä, että henkilökohtainen yksilöllisyys
voidaan nostaa uudelle tasolle. Tästä on hyvänä esimerkkinä lisävarusteena saatavissa
oleva ja väriltään erottuva C-pilarin profiili, joka korostaa Audi Q2:n coupémaista
ilmettä. Samoin lisävarusteena saatava Audi-renkaiden koristeteippi C-pilariin.¹
C-pilarin profiili on saatavissa lisävarusteena Ibis-valkoisena, jäänhopeana,
titaaninharmaana tai Manhattan-harmaana varustetason mukaan.
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Avaa itsellesi uusia mahdollisuuksia.
Lisävarusteena saatava sähkötoiminen
takaluukku mahdollistaa esimerkiksi
kätevän ja helpon avaamisen ja sulkemisen.
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Audi Q2
Muotoilu

Yleensähän on niin, etteivät voimalaitokset tarjoa mitään esteettisen kaunista elämystä.
Mutta Tukholmassa asia on nähty toisin. Huomiota herättävät vihreät seinät on valmistettu
erityisellä puristusmenetelmällä, jonka avulla on saatu aikaan kolmiulotteinen vaikutelma.
Yksiulotteisia näkemyksiähän on jo ihan riittävästi.
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Infotainment/liitettävyys

#tulevaisuusnyt
On vaikeaa tehdä tulevaisuudesta konkreettinen käsite.
Audi Q2 tarjoaa kuitenkin konkreettisen esimerkin siitä,
millaista on nykyaikainen matkanteko.
Lisää ajomukavuutta tuovat esimerkiksi Audi connectin¹, ²
tulevaisuutta henkivät palvelut ja toiminnot. Ne tekevät ajamisesta verkottunutta ja
älykkäämpää käyttämällä apuna Twitteriä ja ajankohtaisia säätietoja.
Monipuoliset Infotainment-toiminnot, kuten Bang & Olufsen Sound System²,
tekevät jokaisesta matkasta entistäkin nautinnollisemman.
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¹ Lisätietoa oikeudellisista tiedoista ja käyttövinkeistä saa sivulta 63.

² Saatavissa lisävarusteena.
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Infotainment/liitettävyys

#aitovisio
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Älä turhaan keskity siihen, mitä muut sanovat,
keskity vain olennaiseen.
Se onnistuu lisävarusteena saatavalla Audin virtuaalisella mittaristolla –
intuitiivisesti ja täysin digitaalisesti. Saat kaikki tarvitsemasi tiedot juuri sinne
missä niitä eniten tarvitset: suoraan näkökenttään.
Samoin toimii myöskin lisävarusteena saatava Head-Up Display -tuulilasinäyttö¹,
joka heijastaa tärkeimmät tiedot suoraan kuljettajan näkökenttään.
Lisävarusteena saatavan MMI touch -kosketusnäytöllä varustetun MMI Navigointi plus:n
3D-karttanäkymä 8,3-tuumaisessa värinäytössä tarjoaa laajan näkymän. Lisävarusteena saatavan
Audin älypuhelinliitännän², ³, ⁴
ansiosta monet lempisovelluksesi ovat vain yhden klikkauksen päässä.
Muut toiminnot ovat esillä tuttuun tapaan, joten tunnet jo ympäristösi hyvin.
¹ Head-up Display -tuulilasinäytön käyttö on rajallista, kun kuljettajalla on polarisoidut aurinkolasit. ² Tiedot yhteensopivista
matkapuhelimista saat Audi-jälleenmyyjältä. ³ Tiedot maakohtaisesta saatavuudesta Audi-jälleenmyyjältä. ⁴ Audi ei pysty
vaikuttamaan siihen, mitä sovelluksia Audin älypuhelinliitännän kautta näytetään. Sovelluksien sisältö ja toiminnot ovat kulloisenkin
palveluntarjoajan vastuulla.
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Sisätilat

#omatila
Auto, jota ei voi tiukasti rajata mihinkään muottiin,
mutta jonka voi muokata omien tarpeiden mukaan.
Audi Q2:n sisätilat ovat helposti muokattavissa yksilöllisten ideoiden avulla.
Lisävarusteena saatavat varusteluvaihtoehdot ja -paketit tarjoavat
runsaasti mahdollisuuksia auton yksilöimiseen.
Valittavissa on eri nahkatyyppejä ja nahan eri värejä, jotka yhdessä
tekevät sisätiloista entistäkin tyylikkäämmät.
Valitse autoosi vaikka urheilulliset istuimet ja itseäsi miellyttävä nahkatyyppi
sekä värikkäät somisteet.
Itsenäisellä luonteella on monta eri ilmettä.
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Valittavissa on eri nahkatyyppejä ja nahan eri värejä, jotka yhdessä
tekevät sisätiloista entistäkin tyylikkäämmät.
Valitse autoosi vaikka urheilulliset istuimet ja itseäsi miellyttävä nahkatyyppi
sekä värikkäät somisteet.
Itsenäisellä luonteella on monta eri ilmettä.
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Audi Q2

24 25

Sisätilat

Audi Q2:n sisätiloihin on saatavissa laaja valikoima varusteita.
Somistelistat ovat saatavissa lisävarusteena esimerkiksi eloksoituna punaisena
tai keltaisena, jotka täydentävät tyylikkäästi
ulkovärin antamaa vaikutelmaa. Harjattua alumiinia olevat somistelistat puolestaan
tuovat sisätiloihin erityisen urheilullisen ilmeen.
Audi Q2:n erottuva kohokohta on taustavalaistu somistelista yhdessä tunnelmavalaistuksen kanssa.
Nämä upeasti valaistut taustavalolistat saavat kojelaudan ja keskikonsolin
loistamaan erilaisessa päivä- ja yövalaistuksessa.
LED-tekniikan avulla Audi Q2:n sisätilat hehkuvat upeassa loistossaan.
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LED-tekniikan avulla Audi Q2:n sisätilat hehkuvat upeassa loistossaan.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 58.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita.
Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.

Audi Q2

26 27

Ajodynamiikka

Audi Q2 on avoin kaikenlaisille tulkinnoille, mutta
ajotuntuma on ehdottoman tarkka. Vakiovarusteinen progressiivinen ohjaus tuo
ajamiseen lisää ketteryyttä ja vähentää
kaarreajossa ja pysäköitäessä tarvittavaa ohjausvoimaa.
Lisävarusteena on saatavissa jatkuvatoiminen quattro-neliveto, joka tekee ajamisesta entistäkin
hallitumpaa, sillä parempi pito tuo ajamiseen lisää turvallisuutta ja
urheilullisuutta. Vetovoima jaetaan vaihtuvasti etu- ja taka-akselille.
Mihin sitten kuljetkin, voit nauttia täydellisestä riippumattomuudesta.

#valmisseikkailuun
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28 29

Ajodynamiikka

#teknistäetumatkaa
Kun olet liikkeellä Audi Q2:lla voit tuntea, miten jännittävää ajodynamiikka voi olla.
Erityisesti sähköisesti säädettävällä iskunvaimennuksella ja Audi drive selectillä
voit mukauttaa auton luonteen omaan ajotapaasi sopivaksi
ja toteuttaa näin joko intensiivistä tai
taloudellista ajokäyttäytymistä.
#untaggable tarkoittaa,
että aina on valinnan varaa.
Ajettaessa Rågsvedin teollisuusalueen läpi on syytä pitää
silmät auki. Ruotsin parhaat graffiti-taiteilijat ovat luoneet
tänne maan jännittävimmän taidegallerian.
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Audi Q2 on osoitus palavasta halusta lähteä matkaan.
Jokainen tekemämme matka vie meidät
kauemmaksi vanhoista kaavoista.
Q2 esittelee meille auton, jossa yhdistyvät Audin klassiset vahvuudet
ja uudet, jännittävät ideat –
niin muotoilun kuin tekniikan osalta.
Q2:ta voi kutsua monellakin eri nimellä, mutta lopulta on kyse vain siitä,
miltä sen ajaminen tuntuu.

#kohtiuutta
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Audi SQ2

#SQ2
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Näky, joka saa pulssin nousemaan. Audi SQ2.
Tämän huomaa SQ2 -ulkonäköpaketista ja sen S-mallikohtaisesta jäähdyttimensäleiköstä,
erottuvasta korinvärisestä kattospoilerista sekä mustista ikkunalistoista
ja alumiininvärisistä ulkopeilien koteloista. Lisävarusteena on saatavissa kontrastivärinä
Manhattan-harmaa metalliväri. Varusteluun kuuluvat myös ainutlaatuiset 19˝ alumiinivanteet ”V”,
5-kaksoispuolaiset, kontrastiharmaat, osittain kiillotetut¹.
Ihastuttavan urheilullinen ulkomuoto on lupauksia antava.
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ja alumiininvärisistä ulkopeilien koteloista. Lisävarusteena on saatavissa kontrastivärinä
Manhattan-harmaa metalliväri. Varusteluun kuuluvat myös ainutlaatuiset 19˝ alumiinivanteet ”V”,
5-kaksoispuolaiset, kontrastiharmaat, osittain kiillotetut¹.
Ihastuttavan urheilullinen ulkomuoto on lupauksia antava.
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34 35

#liikkeelle

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 59.
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Lupaus on lunastettu. Sen takaavat SQ2 quattro, S tronic -vaihteisto ja 221 kW sekä
huikea vääntömomentti 400 Nm. Kiihtyvyys nollasta sataan 4,8 sekuntia.
Mukaansa tempaavaa suorituskykyä. Suvereenisti jo pelkillä vakiovarusteillaan tuo kadulle liikettä
S-mallikohtaisella urheilullisella alustallaan ja jatkuvatoimisella quattro-nelivedollaan.
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Audi SQ2
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#urheilullistamenoa
Mukavuus on tuotu esiin urheilullisesti. Onnistunut ilme SQ2-sisätilapaketilla.
Urheilulliset istuimet kaksiväristä Feinnappa-nahkaa ja S-mallikohtainen timanttikuviointi
antavat myös tiukoissa kaarteissa erinomaisen sivuttaistuen.
Punaisella renkaalla somistetut ilmasuuttimet ja Ambiente-tunnelmavalaistus
somisteineen korostavat yhtenäistä urheilullista ilmettä.
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Audi Q2

38 39

Business Sport

S line Sport -paketti

#1 Urheilullinen nahkaverhoiltu 3-puolainen S line -monitoimiohjauspyörä Plus,
jonka alaosa on suora, mustaa nahkaa koristesaumaompelein ja S-logolla
(otekohdat rei’itettyä nahkaa), somistelistat harjattua alumiinia

#2 18˝ alumiinivanne, 5-puolainen ”Y”, (S-Design)

#pitkänmatkankulkija
Q2 Business Sport henkii jokaisella solullaan urheilullisuutta. Urheilulliset yksityiskohdat korostavat upeasti Audi Q2:n luonnetta
ja antavat ensi hetkestä lähtien vaikutelman suorituskyvystä.
Yhtenäisen korivärityksen monet jännittävät värit ikään kuin laskevat auton lähemmäksi asvalttia. Silmää miellyttää
erityisesti C-pilarin erottuvan profiilin jäänhopea metalliväri. S line Sport -paketti vie urheilullisen ilmeen vieläkin pidemmälle.
Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 58.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita.
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#3 Urheilullisesti muotoillut puskurit

Audi Q2

38 39

Business Sport

S line Sport -paketti

#1 Urheilullinen nahkaverhoiltu 3-puolainen S line -monitoimiohjauspyörä Plus,
jonka alaosa on suora, mustaa nahkaa koristesaumaompelein ja S-logolla
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ja antavat ensi hetkestä lähtien vaikutelman suorituskyvystä.
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#3 Urheilullisesti muotoillut puskurit

Audi Q2

40 41

S line -ulkonäköpaketti

#2 Takapuskuri ja diffuusori platinanharmaat, kromatut pakoputkenpäät
(moottorin mukaan yksi tai kaksi pakoputkenpäätä)

#3 Alumiininen kynnyslista S-logolla

#urheilullinen
Sen sijaan, että tyytyisit vain korostamaan Audi Q2:n urheilullista ilmettä voit helposti lisätä sitä.
S line -ulkonäköpaketti tuo Audi Q2:n dynaamiseen linjakkuuteen
terävyyttä ja korostaa valituilla yksityiskohdilla haluttuja piirteitä.
Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 58.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita.
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#1 Jäähdyttimensäleikkö platinanharmaa,
etupuskuri ja helmalistat muotoiltu urheilullisesti,
etulokasuojissa S line -logo

#4 Helmalistat muotoiltu urheilullisesti
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style-paketti

#1 offroad style -paketti sisältäen etu- ja takahelman, ovien suojalistat, lokasuojien levikkeet (platinanharmaat), Audi-renkaiden koristeteipin C-pilareihin sekä
alustasuojan seleniitinhopeat koristeet. Kuvassa näkyvät myös seuraavat varusteet: metallic style -paketti sisältäen platinanharmaat profiilit C-pilareissa
sekä koristekehykset; ulkopeilien koteloissa seleniitinhopeat somistelistat sekä jäähdyttimensäleikön koristelistat seleniitinhopeisina. Lisäksi saatavissa on
tehdasasenteinen korinvärinen kattospoileri, muotoiluteippejä korin eri osiin sekä jälkikäteen asennettavat 19 tuuman 5-puolaiset alumiinivanteet ”Latus”.

#erottuvanyksilöllinen
Aina omilla teillään! Tyyli, joka sopii erinomaisesti Audi Q2:een – ja jota voidaan myös laajentaa.
Näillä sivuilla esittelemme muutamia varusteita ja teippejä auton ulkopintaan sekä koristekehyksiä sisätiloihin.
Liikut sitten kaupungissa tai luonnossa – erottuvat yksityiskohdat korostavat Audi Q2:n luonnetta ja sen
erottuvaa ulkomuotoa. Saatavana joko tehdaslisävarusteena tai jälkikäteen asennettuna Audi-jälleenmyyjältä.
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#2 Sisätilojen koristelistat (kojelauta,
keski konsoli ja ovenkahvat) ja
plus-koristekehykset (taustapeili ja
oviverhoilut) joko Misano-punaisena
helmiäisvärinä tai myös toisessa värissä
ja eri kokoonpanossa.

#3 carbon style -paketti sisältäen C-pilarin
profiilit ja ulkopeilien kotelot hiilikuitua
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ja eri kokoonpanossa.

#3 carbon style -paketti sisältäen C-pilarin
profiilit ja ulkopeilien kotelot hiilikuitua

Audi Q2

#1 Quantum-harmaa

Ulkovärit

#2 Tango-punainen metalliväri

#2

#3 Ara-sininen kristalliefektiväri
#4 Vegas-keltainen
#5 Jäätikönvalkoinen metalliväri
#6 Korallioranssi metalliväri
#7 Yksilöllinen ulkoväri Audi exclusive vihreä¹

#korostetuneleetön
#1

Valitse juuri se ulkoväri, joka parhaiten kuvastaa persoonallisuuttasi.
Voit joka tapauksessa luottaa erinomaiseen laatuun.
Audi Q2:ta ei maalata vain kertaalleen vaan peräti neljästi.
Näin taataan kiiltävä ulkonäkö, joka samalla suojaa
ympäristön vaikutuksilta ja kulumiselta.
Vaikuttava ilmestys, joka kestää auton koko käyttöiän.
Katso muita värejä osoitteesta www.audi.fi

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 58.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita.
Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
¹ Audi Sport GmbH:n valikoimasta.
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Vanteet
#3

#5

#1
#4

#2

#pyöristyksiä
Audin vanteiden avulla voit korostaa Audi Q2:n yksilöllistä tyyliä ja luonnetta.
Valitse itseäsi miellyttävä malli.
Vääriä valintoja ei olekaan. Audin vanteet testataan huolellisesti ja ovat näin
ollen parasta mahdollista laatua.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 58.

#1 19˝ alumiinivanne, 5-kaksoispuolainen ”Modul”, kiillotettu valkoinen platinanharmain somistein, Audi Sport¹, ²

#4 18˝ alumiinivanne, 5-puolainen ”Dynamic”, kontrastiharmaa,
osittain kiillotettu³

#2 19˝ alumiinivanne, 5-puolainen ”Rotor”, antrasiitinmusta,
kiillotettu, Audi Sport¹, ³

#5 18˝ alumiinivanne, 5-puolainen ”Offroad”, titaaninvärinen,
kiillotettu, Audi Sport¹, ³

#3 17˝ alumiinivanne, 5-puolainen ”V”
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta
www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä. Renkaiden tekniset ominaisuudet löytyvät sivulta 61. ¹Audi Sport GmbH:n valikoimasta. ² Tarkemmat ajankohdat saa Audi-jälleenmyyjältä.
³ Huomioi vanteiden erityisominaisuudet sivulla 61. Katso lisää vanteita osoitteesta www.audi.fi
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Audi Q2
Somistelistat

#hillitynupea
Upea valaistus on tyylikysymys. Oman henkilökohtaisen tyylisi.
Voit muokata sitä pienintä yksityiskohtaa myöten. Audin laadukkaiden somistelistojen
avulla voit luoda erottuvia yksityiskohtia. Tarkasti valitut materiaalit tarjoavat elämyksen,
jossa materiaaleja on yhdistetty yksilöllisesti oman makusi mukaan.
#Valografiikka
#

# Eloksoitu punainen
(Vain Business Sport -mallit)
# Eloksoitu keltainen
(Vain Business Sport -mallit)

# Harjattu alumiini
# Eloksoitu oranssi
Ei Suomen tuontiohjelmassa

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 58.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita.
Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.

# Eloksoitu valkoinen
(Ei Suomen
tuontiohjelmassa)
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Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita.
Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.

# Eloksoitu valkoinen
(Ei Suomen
tuontiohjelmassa)
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Audi Q2
Istuimet/istuinverhoilut

#1 Urheilulliset etuistuimet mustaa Milano-nahkaa
Tango-punaisin somistein ja Expresso-punaisin
koristesaumaompelein (saatavissa versioon Business Sport)

#2 Normaalietuistuimet petrolinharmaata/
oranssia Aspekt-kangasta oranssein
koristesaumaompelein
(Ei suomen tuontiohjelmassa)

#laatuläsnä
Aina parhaat paikat. Niin etu- kuin takaistuimilla voit nauttia
ainutlaatuisesta matkustusmukavuudesta
laadukkaiden materiaalien ja tyylikkään viimeistelyn ansiosta.
Istuinverhoilusta riippumatta istuinmukavuus on mitä parhain.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 58.

# Aspekt-kangas petrolinharmaa/oranssi,
koristesaumaompeleet
Ei Suomen tuontiohjelmassa

# Musta Chiffre-kangas / musta nahka Amarettoruskein somistein ja koristesaumaompelein
Ei Suomen tuontiohjelmassa

# Graniitinharmaa Feinnappa-nahka Amarettoruskein somistein ja koristesaumaompelein
Ei Suomen tuontiohjelmassa

# Rotor-harmaa Feinnappa-nahka mustin
somistein, koristesaumaompeleet

Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta
www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä. Katso lisää istuinverhoiluja osoitteesta www.audi.fi

# Kivenharmaa Milano-nahka petrolinharmain
somistein ja koristesaumaompelein

# Nougat-ruskea Milano-nahka kivenharmain
somistein ja koristesaumaompelein

# Musta Milano-nahka Tango-punaisin
somistein ja Expresso-punaisin
koristesaumaompelein

# Petrolinharmaa Milano-nahka
Vegas-keltaisin somistein ja
koristesaumaompelein
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#aidonmonipuolinen

Kohokohdat

Audi Q2 on ainutlaatuinen auto, joka hämmästyttää laajoilla
ja monipuolisilla varusteillaan.
Siitä ovat osoituksena seuraavat parhaat palat – inspiroidu.
#1 Yksilöllinen ulkoväri Audi exclusive¹ vihreä; Musta Optiikka
-paketti Audi exclusive¹

#6

#2 Audi phone box² ja langaton lataus³
#3 Audi connect⁴ – digitaalinen verkottuminen:
ole yhteydessä myös tien päällä
#4 Peruutuskamera⁵ – lasketun ajoväylän
dynaaminen näkymä
#5 Audin virtuaalinen mittaristo – täysin digitaalinen mittaristo 12,3 tuuman korkearesoluutioisella värinäytöllä
#6 Head-up Display -tuulilasinäyttö⁶ – lisävarusteena saatava
näyttö avaa ajon kannalta tärkeät tiedot suoraan
kuljettajan näkökenttään

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 58.
¹ Audi Sport GmbH:n valikoimasta. ² Tiedot yhteensopivista matkapuhelimista saat Audi-jälleenmyyjältä tai Internet-osoitteesta www.audi.com/bluetooth
³ Tiedot maakohtaisesta saatavuudesta Audi-jälleenmyyjältä. ⁴ Lisätietoa oikeudellisista tiedoista ja käyttövinkeistä saa sivulta 61.
⁵ Muista: Järjestelmät toimivat vain järjestelmärajoitusten puitteissa. Ne tukevat kuljettajaa, mutta vastuu ajamisesta ja riittävästä tarkkaavaisuudesta
liikenteessä on aina kuljettajalla. ⁶ Head-up Display -tuulilasinäytön käyttö on rajallista, kun kuljettajalla on polarisoidut aurinkolasit.
⁷ Saatavuus vaihtelee maan mukaan.

#7 Teknologia-varustepaketti sisältäen ruuhka-avustimen⁵, ⁷
#8 Park assist -pysäköintiavustin⁵ – helpottaa pysäköintiä ja
auton liikuttelua pienessä tilassa

Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita.
Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
#5

#1

#7

Avustaa kuljettajaa pysäköitäessä
etu- tai takaperin
Avustaa ajettaessa
ruutuun ja siitä pois

#2i
#2

#3

#4

Vapaa väylä

Tukee pysäköintiä
useassa vaiheessa
Vapaa väylä
Park assist -pysäköintiavustin
vastaa pysäköinnistä

#8
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Audi Q2
Audi Genuine Accessories
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#1 Puhallettava teltta, joka yhdistyy tarkasti
autoon. Saatavissa erilaisia suksi- ja tavarabok
seja sekä Q2-perusteline

#2 Kannettava espressokeitin. Aitoa espressonautintoa aidon creman kera myös tien päällä

#4 Alumiinivanne 5-puolainen ”Latus”.
Koko 8 J x 19, renkaat 235/40 R 19¹

#moneksimuuntautuva
Mikä sitten tekee Audi Q2:sta niin ainutlaatuisen? Omat ideasi.
Lisävarusteena saatavan Audi Genuine Accessories -valikoiman avulla voit laajentaa ideoitasi entisestään.
Myös löytöretkellä Skandinavian halki mittatarkat ratkaisut tarjoavat käyttöön monenlaisia mahdollisuuksia.
Voit nauttia mukavuuksista myös villin luonnon helmassa tai hyödyntää lisävarusteiden toimintoja
suurkaupungin hälinässä – luonnollisesti aina lumoavan Audin muotoilun kera.

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 58.
Audi Genuine Accessories -lisävarusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia varusteita AUDI AG:n valikoimasta.
¹ Renkaiden tekniset ominaisuudet löytyvät sivulta 61.

Lisätietoa saa lisävarusteluettelosta
www.audi.fi ja Audi-jälleenmyyjältä.

#3 Tavaratilan kaukalo. Mittatarkka,
pestä vä ja kestävä.

#5 Turvaistuimet. Erilaisia malleja pienille
matkustajille 36 kg:aan saakka (0–12 vuotta)
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Audi-elämys

#offlineonline
Löydä Q2:n upea maailma. Lisää tietoa, lisää yksilöllisyyttä ja lisää
erottuvuutta. Nyt osoitteessa www.audi.fi
Katso, miten Q2:n matka jatkuu #untaggable.

Skannaa QR-koodi
älypuhelimellasi tai tabletillasi
ja löydä Audi Q2:n
maailma. Yhteysmaksut
matkapuhelinliittymän mukaan.

myAudi App¹
Voit milloin tahansa tarkastella Audisi varustetietoja,

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 58.
Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita.
Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.com tai Audi-jälleenmyyjältä.
¹ Palvelujen saatavuus saattaa vaihdella Audisi mallin ja varustelun mukaan. Joidenkin palvelujen käyttäminen edellyttää Audi connectia.
Katso lisätietoja myAudi-sovelluksesta osoitteesta www.audi.com/myaudi ja Audi connectista osoitteesta www.audi.com/connect.
² Google ja Google-logo ovat Google Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

etsiä huoltokumppanin sekä hakea seuraavan kohteen ja lähettää sen tiedot
autoon – kaikki tämä yhdellä sovelluksella. myAudi-sovelluksen voi ladata
maksutta App Storesta ja Google Play Storesta™ ², ja se on käytettävissä sekä
iOS- että Android-puhelimissa.
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iOS- että Android-puhelimissa.
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Tekniset tiedot

Malli

Q2 30 TFSI

Q2 35 TFSI

Q2 40 TFSI quattro

(85 kW)

(110 kW)

(140 kW)

3-sylinterinen bensiinimoottori polttoaineen

4-sylinterinen bensiinimoottori polttoaineen

4-sylinterinen bensiinimoottori polttoaineen

suorasuihkutuksella ja turboahtimella

suorasuihkutuksella ja turboahtimella

suorasuihkutuksella ja turboahtimella

Iskutilavuus, cm³ (venttiilit/sylinteri)

999 (4)

1 498 (4)

1 984 (4)

Teho¹, kW / r/min

85/5 000–5 500

110/5 000–6 000

Vääntömomentti, Nm / r/min

200/2 000–3 500

250/1 500–3 500

Moottorin rakenne

Q2 30 TDI

SQ2

(85 kW)

(221 kW)

4-sylinterinen dieselmoottori Common Rail -ruis-

4-sylinterinen bensiinimoottori polttoaineen

kutuksella ja turboahtimella

suorasuihkutuksella ja turboahtimella

Iskutilavuus, cm³ (venttiilit/sylinteri)

1 598 (4)

1 984 (4)

140/4 200–6 000

Teho¹, kW / r/min

85/3 250–4 000

221/5 300–6 500

320/1 500–4 100

Vääntömomentti, Nm / r/min

250/1 500–3 200

400/2 000–5 200

Etuveto

Jatkuvatoiminen quattro-neliveto

6-vaihteinen manuaalivaihteisto

[7-vaihteinen S tronic -automaatti]

Voimansiirto
Vetotapa
Vaihteisto

Malli

Moottorin rakenne

Voimansiirto
Etuveto

Etuveto

Jatkuvatoiminen quattro-neliveto

Vetotapa

6-vaihteinen manuaalivaihteisto

6-vaihteinen manuaalivaihteisto

[7-vaihteinen S tronic -automaatti]

Vaihteisto

[7-vaihteinen S tronic -automaatti]

[7-vaihteinen S tronic -automaatti]

[7-vaihteinen S tronic -automaatti]

Painot/tilavuudet

Painot/tilavuudet

Omamassa², kg

1 300

[1 325]

1 340

[1 365]

[1 505]

Omamassa², kg

1 420

[1 435]

Sallittu kokonaismassa, kg

1 800

[1 830]

1 860

[1 880]

[2 045]

Sallittu kokonaismassa, kg

1 930

[1 945]

[2 065]

Sallittu kattokuorma/vetoaisapaino, kg

60/75

[60/75]

60/75

[60/75]

[60/75]

Sallittu kattokuorma/vetoaisapaino, kg

60/75

[60/75]

[60/75]

jarruton

650

[660]

670

[680]

[750]

jarruton

710

[710]

[750]

nousu 12 %

1 300

[1 300]

1 500

[1 500]

[1 500]

nousu 12 %

1 500

[1 500]

[1 400]

Polttoainesäiliön tilavuus, n. l

50

[50]

50

[50]

[55]

Polttoainesäiliön tilavuus, n. l

50/AdBlue-säiliö®⁴: 13

[50]/AdBlue-säiliö®⁴: 13

[55]

Huippunopeus, km/h

197

[197]

212

[212]

[228]

Huippunopeus, km/h

197

[197]

[250⁸]

Kiihtyvyys 0–100 km/h, s

10,1

[10,3]

8,5

[8,5]

[6,5]

Kiihtyvyys 0–100 km/h, s

10,3

[10,5]

[4,8]

Polttoaine

95-okt.⁵

95-okt.⁵

Polttoaine

Diesel⁶

Sallittu perävaunumassa³, kg

[1 585]

Sallittu perävaunumassa³, kg

Suoritus-/kulutusarvot

Suoritus-/kulutusarvot

[ ] Tiedot koskevat S tronic -vaihteistoa. Viitteiden ¹–⁷ selitykset sivulla 51.

95-okt.⁵

Lyijytön 98-oktaaninen⁹

Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
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Tekniset tiedot

Malli

Q2 30 TFSI

Q2 35 TFSI

Q2 40 TFSI quattro

(85 kW)

(110 kW)

(140 kW)

3-sylinterinen bensiinimoottori polttoaineen

4-sylinterinen bensiinimoottori polttoaineen

4-sylinterinen bensiinimoottori polttoaineen

suorasuihkutuksella ja turboahtimella

suorasuihkutuksella ja turboahtimella

suorasuihkutuksella ja turboahtimella

Iskutilavuus, cm³ (venttiilit/sylinteri)

999 (4)

1 498 (4)

1 984 (4)

Teho¹, kW / r/min

85/5 000–5 500

110/5 000–6 000

Vääntömomentti, Nm / r/min

200/2 000–3 500

250/1 500–3 500

Moottorin rakenne

Q2 30 TDI

SQ2

(85 kW)

(221 kW)

4-sylinterinen dieselmoottori Common Rail -ruis-

4-sylinterinen bensiinimoottori polttoaineen

kutuksella ja turboahtimella

suorasuihkutuksella ja turboahtimella

Iskutilavuus, cm³ (venttiilit/sylinteri)

1 598 (4)

1 984 (4)

140/4 200–6 000

Teho¹, kW / r/min

85/3 250–4 000

221/5 300–6 500

320/1 500–4 100

Vääntömomentti, Nm / r/min

250/1 500–3 200

400/2 000–5 200

Etuveto

Jatkuvatoiminen quattro-neliveto

6-vaihteinen manuaalivaihteisto

[7-vaihteinen S tronic -automaatti]

Voimansiirto
Vetotapa
Vaihteisto

Malli

Moottorin rakenne

Voimansiirto
Etuveto

Etuveto

Jatkuvatoiminen quattro-neliveto

Vetotapa

6-vaihteinen manuaalivaihteisto

6-vaihteinen manuaalivaihteisto

[7-vaihteinen S tronic -automaatti]

Vaihteisto

[7-vaihteinen S tronic -automaatti]

[7-vaihteinen S tronic -automaatti]

[7-vaihteinen S tronic -automaatti]

Painot/tilavuudet

Painot/tilavuudet

Omamassa², kg

1 300

[1 325]

1 340

[1 365]

[1 505]

Omamassa², kg

1 420

[1 435]

Sallittu kokonaismassa, kg

1 800

[1 830]

1 860

[1 880]

[2 045]

Sallittu kokonaismassa, kg

1 930

[1 945]

[2 065]

Sallittu kattokuorma/vetoaisapaino, kg

60/75

[60/75]

60/75

[60/75]

[60/75]

Sallittu kattokuorma/vetoaisapaino, kg

60/75

[60/75]

[60/75]

jarruton

650

[660]

670

[680]

[750]

jarruton

710

[710]

[750]

nousu 12 %

1 300

[1 300]

1 500

[1 500]

[1 500]

nousu 12 %

1 500

[1 500]

[1 400]

Polttoainesäiliön tilavuus, n. l

50

[50]

50

[50]

[55]

Polttoainesäiliön tilavuus, n. l

50/AdBlue-säiliö®⁴: 13

[50]/AdBlue-säiliö®⁴: 13

[55]

Huippunopeus, km/h

197

[197]

212

[212]

[228]

Huippunopeus, km/h

197

[197]

[250⁸]

Kiihtyvyys 0–100 km/h, s

10,1

[10,3]

8,5

[8,5]

[6,5]

Kiihtyvyys 0–100 km/h, s

10,3

[10,5]

[4,8]

Polttoaine

95-okt.⁵

95-okt.⁵

Polttoaine

Diesel⁶

Sallittu perävaunumassa³, kg

[1 585]

Sallittu perävaunumassa³, kg

Suoritus-/kulutusarvot

Suoritus-/kulutusarvot

[ ] Tiedot koskevat S tronic -vaihteistoa. Viitteiden ¹–⁷ selitykset sivulla 51.

95-okt.⁵

Lyijytön 98-oktaaninen⁹

Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.

Audi Q2/SQ2
Tekniset tiedot

Selitykset
¹ Määritetty virallisen mittausmenetelmän (määritelmän UN R-85 viimeisin versio) mukaan.
² Auton omamassa (kun kuljettaja [75 kg] ja polttoainetankki 90 % täynnä); EU-asetuksen 1230/2012 viimeisin versio. Erikoisvarusteet voivat
nostaa auton omamassaa ja ilmanvastusta, jolloin kantavuus ja suurin sallittu nopeus vastaavasti pienenevät.
³ Moottorin teho laskee, mitä korkeammalle merenpinnasta noustaan. Yhdistelmämassaa (auton ja perävaunun yhteinen massa) on vähennettävä 10 % jokaista 1 000 m:n nousua kohti. Ilmoitettu perävaunun paino koskee tehdasasenteista vetokoukkua. Jos ajoneuvoyhdistelmä on
ammattikäytössä, saatetaan tarvita EY:n edellyttämää ajopiirturia.
⁴ Erillisen AdBlue-säiliön täyttötarpeesta kertoo mittariston merkkivalo. Suosittelemme AdBlue-säiliön täyttöä Audi-huollossa. AdBlue on
rekisteröity tavaramerkki: Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA).
⁵ 95-oktaanisen lyijyttömän bensiinin (DIN EN 228) käyttöä suositellaan. Ellei sitä ole saatavissa: voidaan käyttää vähintään 91-oktaanista
(DIN EN 228) lyijytöntä bensiiniä, mikä aiheuttaa vähäisen tehon heikkenemisen. 95-oktaanisen polttoaineen, joka sisältää enintään 10 %
etanolia (E10), käyttö on myös mahdollista. Kulutustiedot koskevat 95-oktaanista polttoainetta (692/2008/EY).
⁶ Lyijyttömän dieselpolttoaineen (DIN EN 590) käyttö on suositeltavaa. Ellei sitä ole saatavissa,
käytä DIN EN 590:n mukaista dieselpolttoainetta.
⁷ Ilmoitetut kulutus- ja päästöarvot on mitattu lakisääteisten mittausmenetelmien mukaan. Alkaen 1. syyskuuta 2017 tietyt uudet autot tyyppihyväksytään henkilöautoille ja kevyille hyötyajoneuvoille tarkoitetun kansainvälisesti yhtenäistetyn testimenetelmän mukaisesti (World
Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP). Kyseessä on todenmukainen testimenetelmä polttoaineenkulutuksen ja CO₂-päästöjen
mittaamiseen. 1. syyskuuta 2018 alkaen WLTP-menetelmä korvaa vaiheittain uuden eurooppalaisen ajosyklin (NEDC). Todenmukaisten
testausolosuhteiden ansiosta WLTP-menetelmän mukaisesti mitattu polttoaineenkulutus ja CO₂-päästöt ovat usein korkeammat kuin
NEDC-menetelmän mukaisesti mitatut arvot. Lisätietoja WLTP- ja NEDC-testausmenetelmien eroista saa osoitteesta www.volkswagen.de/de/
technologie/wltp. Tällä hetkellä on edelleen velvollisuus ilmoittaa NEDC-arvot. Mikäli kyseessä on uusi auto, joka on tyyppihyväksytty WLTPtestausmenetelmän mukaan, NEDC-arvot määritetään WLTP-arvojen perusteella. WLTP-arvot voidaan haluttaessa ilmoittaa vapaaehtoisesti
siihen saakka, kunnes niiden ilmoitusvelvollisuus astuu voimaan. NEDC-arvot eivät koske yksittäisiä autoja vaan on tarkoitettu eri autotyyppien
väliseen vertailuun. Lisävarusteet ja tarvikkeet (muut osat, renkaat jne.) saattavat muuttaa oleellisia parametreja, kuten painoa, vierintävastusta ja aerodynamiikkaa, ja vaikuttaa näin sää- ja liikenneolosuhteiden ja yksilöllisen ajotavan myötä myös polttoaineenkulutukseen, virrankulutukseen ja CO₂-päästöihin sekä auton tehoarvoihin.
⁸ Rajoitettu.
⁹ 98-oktaanisen lyijyttömän bensiinin (DIN EN 228) käyttöä suositellaan. Ellei sitä ole saatavissa,
käytä vähintään 95-oktaanista (DIN EN 228) lyijytöntä bensiiniä (pieni tehon lasku). 95-oktaanisen polttoaineen, joka sisältää enintään 10 %
etanolia (E10), käyttö on myös mahdollista. Kulutustiedot koskevat 95-oktaanista polttoainetta (692/2008/EY).

Vastuuvapauslauseke koskien Audi Genuine Accessories -lisävarusteita
Audi Genuine Accessories -lisävarusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia varusteita AUDI AG:n valikoimasta. Varusteita ei ole huomioitu ilmoitettaessa auton kulutus- ja päästöarvoja. Asentaminen on sen vuoksi mahdollista vasta auton käyttöönoton jälkeen.

60 61
Tietoja Audi connectista
Datayhteyden muodostamiseen käytetään asiakkaan omaa ulkoista SIM-korttia, joka asetetaan korttipaikkaan.
Lisävarusteena saatavan Audi phone boxin yhteydessä integroidun autopuhelintoiminnon käyttö edellyttää
Bluetooth-yhteensopivaa matkapuhelinta, jossa on remote SIM Access Profile (rSAP)². Kun ulkoinen SIM-kortti
asetetaan korttipaikkaan tai yhdistetään rSAP-profiilin kautta, kaikki datayhteydet, mukaan lukien Audi connect
-palvelut ja WLAN Hotspot, muodostetaan tämän ulkoisen SIM-kortin kautta. Syntyvät kustannukset määräytyvät
tällöin vain ulkoisen SIM-kortin mukaan. Audi connectin tukemien palvelujen käytettävyys on maakohtaista. Audi
connect -palvelut ovat käytettävissä vähintään vuoden ajan auton toimituspäivästä lukien. 24 kuukauden kuluttua
auton käyttöönotosta Audi connect -palvelujen käyttöoikeus jatkuu maksutta yhden 12 kuukauden jakson ajan.
Jos et halua ottaa käyttöön käyttöoikeuden jatkoa, ilmoita siitä meille kirjallisesti osoitteeseen:
AUDI AG
Kundenbetreuung Deutschland
85045 Ingolstadt
Sähköposti: kundenbetreuung@audi.de
Puh.: +49 800 28347378423
Lisätietoja Audi connect -palvelujen tilauksen jatkamisesta Audi-jälleenmyyjältä. Audi connect mahdollistaa
automallin mukaan pääsyn Googleen ja Twitteriin. Jatkuvaa käyttöä ei voida taata, vaan se määräytyy Googlen
ja Twitterin toiminnan mukaan. Lisätietoja Audi connectista saa osoitteesta www.audi.com/connect ja
Audi-jälleenmyyjältä; tietoa maksun muodostumisesta saa omalta matkapuhelinoperaattorilta.

Rengasparametrien luokitus
Taulukossa on ilmoitettu Audi Q2:n ja Audi SQ2:n eri rengaskoolle polttoaineen taloudellisuusluokka, märän kelin
luokka ja ulkoisen rengasmelun luokka.
Rengaskoko

Kesärenkaat

Polttoaineen
taloudellisuusluokka

Märän kelin
luokka

205/60 R 16

B

B–A

69–70

215/60 R 16

B

B

69

215/55 R 17

C–B

B–A

68–71

–

215/50 R 18

C–B

A

68–71

–

235/45 R 18

C

A

71

235/40 R 19

E–C

B–A

70–72

Ulkoisen
rengasmelun
luokitus

–

Tietyn renkaan tilaaminen ei ole mahdollista. Tiedustele maakohtaisia rengasvaihtoehtoja Audi-jälleenmyyjältä.

Tärkeä ohje
Vanteiden erityisominaisuudet: Kokonaan tai osittain kiillotettuja alumiinivanteita ei ole hyvä käyttää talviolosuhteissa. Näiden vanteiden pinnassa ei ole valmistuksesta johtuen riittävää korroosiosuojaa, joten tiesuola tai
vastaava saattaa vaurioittaa vanteita pysyvästi.
Esitteessä kuvatun Audi Q2:n varusteet (s. 2–31):
Ulkoväri: Quantum-harmaa
Vanteet: 19˝ alumiinivanne, 5-puolainen ”Rotor”, antrasiitinmusta,
kiillotettu, Audi Sport³, ⁴
Istuimet/istuinverhoilut: urheilulliset etuistuimet mustaa Feinnappa-nahkaa, somisteet ja
koristesaumaompeleet piinharmaat
Somistelistat: Ambiente-tunnelmavalaistuksen taustavalolista
Muut varusteet: S line -ulkonäköpaketti, jonka kontrastivärityksenä Manhattan-harmaa metalliväri, laajennettu
Musta Optiikka -paketti sekä profiili ja ulkopeilien kotelot briljantinmustat, Audi-renkaat koristeteippi C-pilareissa
Esitteessä kuvatun Audi SQ2:n varusteet (s. 32–37):
Ulkoväri: Tango-punainen, metalliväri
Vanteet: 19˝ alumiinivanne ”V”, 5-kaksoispuolainen (S-Design), kontrastiharmaa, osittain kiillotettu⁴
Istuimet/istuinverhoilut: urheiluetuistuimet kaksiväristä Feinnappa-nahkaa timanttikuvioin
Somistelistat: Ambiente-tunnelmavalaistuksen taustavalolista
Muut varusteet: SQ2-ulkonäköpaketti, SQ2-sisätilapaketti

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 58. Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet
ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta
www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
¹ Täyden hyödyn saaminen edellyttää LTE-datayhteyttä. Tiedot saatavuudesta ja LTE-tekniikan tuesta saat
Audi-jälleenmyyjältä. ² Tiedot yhteensopivista matkapuhelimista saat Audi-jälleenmyyjältä tai Internet
osoitteesta www.audi.com/bluetooth ³ Audi Sport GmbH:n valikoimasta. ⁴ Huomioi vanteiden erityisominaisuudet tällä sivulla.

Audi Q2/SQ2
Tekniset tiedot

Selitykset
¹ Määritetty virallisen mittausmenetelmän (määritelmän UN R-85 viimeisin versio) mukaan.
² Auton omamassa (kun kuljettaja [75 kg] ja polttoainetankki 90 % täynnä); EU-asetuksen 1230/2012 viimeisin versio. Erikoisvarusteet voivat
nostaa auton omamassaa ja ilmanvastusta, jolloin kantavuus ja suurin sallittu nopeus vastaavasti pienenevät.
³ Moottorin teho laskee, mitä korkeammalle merenpinnasta noustaan. Yhdistelmämassaa (auton ja perävaunun yhteinen massa) on vähennettävä 10 % jokaista 1 000 m:n nousua kohti. Ilmoitettu perävaunun paino koskee tehdasasenteista vetokoukkua. Jos ajoneuvoyhdistelmä on
ammattikäytössä, saatetaan tarvita EY:n edellyttämää ajopiirturia.
⁴ Erillisen AdBlue-säiliön täyttötarpeesta kertoo mittariston merkkivalo. Suosittelemme AdBlue-säiliön täyttöä Audi-huollossa. AdBlue on
rekisteröity tavaramerkki: Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA).
⁵ 95-oktaanisen lyijyttömän bensiinin (DIN EN 228) käyttöä suositellaan. Ellei sitä ole saatavissa: voidaan käyttää vähintään 91-oktaanista
(DIN EN 228) lyijytöntä bensiiniä, mikä aiheuttaa vähäisen tehon heikkenemisen. 95-oktaanisen polttoaineen, joka sisältää enintään 10 %
etanolia (E10), käyttö on myös mahdollista. Kulutustiedot koskevat 95-oktaanista polttoainetta (692/2008/EY).
⁶ Lyijyttömän dieselpolttoaineen (DIN EN 590) käyttö on suositeltavaa. Ellei sitä ole saatavissa,
käytä DIN EN 590:n mukaista dieselpolttoainetta.
⁷ Ilmoitetut kulutus- ja päästöarvot on mitattu lakisääteisten mittausmenetelmien mukaan. Alkaen 1. syyskuuta 2017 tietyt uudet autot tyyppihyväksytään henkilöautoille ja kevyille hyötyajoneuvoille tarkoitetun kansainvälisesti yhtenäistetyn testimenetelmän mukaisesti (World
Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP). Kyseessä on todenmukainen testimenetelmä polttoaineenkulutuksen ja CO₂-päästöjen
mittaamiseen. 1. syyskuuta 2018 alkaen WLTP-menetelmä korvaa vaiheittain uuden eurooppalaisen ajosyklin (NEDC). Todenmukaisten
testausolosuhteiden ansiosta WLTP-menetelmän mukaisesti mitattu polttoaineenkulutus ja CO₂-päästöt ovat usein korkeammat kuin
NEDC-menetelmän mukaisesti mitatut arvot. Lisätietoja WLTP- ja NEDC-testausmenetelmien eroista saa osoitteesta www.volkswagen.de/de/
technologie/wltp. Tällä hetkellä on edelleen velvollisuus ilmoittaa NEDC-arvot. Mikäli kyseessä on uusi auto, joka on tyyppihyväksytty WLTPtestausmenetelmän mukaan, NEDC-arvot määritetään WLTP-arvojen perusteella. WLTP-arvot voidaan haluttaessa ilmoittaa vapaaehtoisesti
siihen saakka, kunnes niiden ilmoitusvelvollisuus astuu voimaan. NEDC-arvot eivät koske yksittäisiä autoja vaan on tarkoitettu eri autotyyppien
väliseen vertailuun. Lisävarusteet ja tarvikkeet (muut osat, renkaat jne.) saattavat muuttaa oleellisia parametreja, kuten painoa, vierintävastusta ja aerodynamiikkaa, ja vaikuttaa näin sää- ja liikenneolosuhteiden ja yksilöllisen ajotavan myötä myös polttoaineenkulutukseen, virrankulutukseen ja CO₂-päästöihin sekä auton tehoarvoihin.
⁸ Rajoitettu.
⁹ 98-oktaanisen lyijyttömän bensiinin (DIN EN 228) käyttöä suositellaan. Ellei sitä ole saatavissa,
käytä vähintään 95-oktaanista (DIN EN 228) lyijytöntä bensiiniä (pieni tehon lasku). 95-oktaanisen polttoaineen, joka sisältää enintään 10 %
etanolia (E10), käyttö on myös mahdollista. Kulutustiedot koskevat 95-oktaanista polttoainetta (692/2008/EY).

Vastuuvapauslauseke koskien Audi Genuine Accessories -lisävarusteita
Audi Genuine Accessories -lisävarusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia varusteita AUDI AG:n valikoimasta. Varusteita ei ole huomioitu ilmoitettaessa auton kulutus- ja päästöarvoja. Asentaminen on sen vuoksi mahdollista vasta auton käyttöönoton jälkeen.

60 61
Tietoja Audi connectista
Datayhteyden muodostamiseen käytetään asiakkaan omaa ulkoista SIM-korttia, joka asetetaan korttipaikkaan.
Lisävarusteena saatavan Audi phone boxin yhteydessä integroidun autopuhelintoiminnon käyttö edellyttää
Bluetooth-yhteensopivaa matkapuhelinta, jossa on remote SIM Access Profile (rSAP)². Kun ulkoinen SIM-kortti
asetetaan korttipaikkaan tai yhdistetään rSAP-profiilin kautta, kaikki datayhteydet, mukaan lukien Audi connect
-palvelut ja WLAN Hotspot, muodostetaan tämän ulkoisen SIM-kortin kautta. Syntyvät kustannukset määräytyvät
tällöin vain ulkoisen SIM-kortin mukaan. Audi connectin tukemien palvelujen käytettävyys on maakohtaista. Audi
connect -palvelut ovat käytettävissä vähintään vuoden ajan auton toimituspäivästä lukien. 24 kuukauden kuluttua
auton käyttöönotosta Audi connect -palvelujen käyttöoikeus jatkuu maksutta yhden 12 kuukauden jakson ajan.
Jos et halua ottaa käyttöön käyttöoikeuden jatkoa, ilmoita siitä meille kirjallisesti osoitteeseen:
AUDI AG
Kundenbetreuung Deutschland
85045 Ingolstadt
Sähköposti: kundenbetreuung@audi.de
Puh.: +49 800 28347378423
Lisätietoja Audi connect -palvelujen tilauksen jatkamisesta Audi-jälleenmyyjältä. Audi connect mahdollistaa
automallin mukaan pääsyn Googleen ja Twitteriin. Jatkuvaa käyttöä ei voida taata, vaan se määräytyy Googlen
ja Twitterin toiminnan mukaan. Lisätietoja Audi connectista saa osoitteesta www.audi.com/connect ja
Audi-jälleenmyyjältä; tietoa maksun muodostumisesta saa omalta matkapuhelinoperaattorilta.

Rengasparametrien luokitus
Taulukossa on ilmoitettu Audi Q2:n ja Audi SQ2:n eri rengaskoolle polttoaineen taloudellisuusluokka, märän kelin
luokka ja ulkoisen rengasmelun luokka.
Rengaskoko

Kesärenkaat

Polttoaineen
taloudellisuusluokka

Märän kelin
luokka

205/60 R 16

B

B–A

69–70

215/60 R 16

B

B

69

215/55 R 17

C–B

B–A

68–71

–

215/50 R 18

C–B

A

68–71

–

235/45 R 18

C

A

71

235/40 R 19

E–C

B–A

70–72

Ulkoisen
rengasmelun
luokitus

–

Tietyn renkaan tilaaminen ei ole mahdollista. Tiedustele maakohtaisia rengasvaihtoehtoja Audi-jälleenmyyjältä.

Tärkeä ohje
Vanteiden erityisominaisuudet: Kokonaan tai osittain kiillotettuja alumiinivanteita ei ole hyvä käyttää talviolosuhteissa. Näiden vanteiden pinnassa ei ole valmistuksesta johtuen riittävää korroosiosuojaa, joten tiesuola tai
vastaava saattaa vaurioittaa vanteita pysyvästi.
Esitteessä kuvatun Audi Q2:n varusteet (s. 2–31):
Ulkoväri: Quantum-harmaa
Vanteet: 19˝ alumiinivanne, 5-puolainen ”Rotor”, antrasiitinmusta,
kiillotettu, Audi Sport³, ⁴
Istuimet/istuinverhoilut: urheilulliset etuistuimet mustaa Feinnappa-nahkaa, somisteet ja
koristesaumaompeleet piinharmaat
Somistelistat: Ambiente-tunnelmavalaistuksen taustavalolista
Muut varusteet: S line -ulkonäköpaketti, jonka kontrastivärityksenä Manhattan-harmaa metalliväri, laajennettu
Musta Optiikka -paketti sekä profiili ja ulkopeilien kotelot briljantinmustat, Audi-renkaat koristeteippi C-pilareissa
Esitteessä kuvatun Audi SQ2:n varusteet (s. 32–37):
Ulkoväri: Tango-punainen, metalliväri
Vanteet: 19˝ alumiinivanne ”V”, 5-kaksoispuolainen (S-Design), kontrastiharmaa, osittain kiillotettu⁴
Istuimet/istuinverhoilut: urheiluetuistuimet kaksiväristä Feinnappa-nahkaa timanttikuvioin
Somistelistat: Ambiente-tunnelmavalaistuksen taustavalolista
Muut varusteet: SQ2-ulkonäköpaketti, SQ2-sisätilapaketti

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 58. Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet
ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita. Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta
www.audi.fi tai Audi-jälleenmyyjältä.
¹ Täyden hyödyn saaminen edellyttää LTE-datayhteyttä. Tiedot saatavuudesta ja LTE-tekniikan tuesta saat
Audi-jälleenmyyjältä. ² Tiedot yhteensopivista matkapuhelimista saat Audi-jälleenmyyjältä tai Internet
osoitteesta www.audi.com/bluetooth ³ Audi Sport GmbH:n valikoimasta. ⁴ Huomioi vanteiden erityisominaisuudet tällä sivulla.
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Mitat

Tiedot millimetreinä

Audi Q2 quattro

2595

727
836

768

2594

1547

1541

1547

1548

1794

2009

1794

2009

Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 58. Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita.
Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.com tai Audi-jälleenmyyjältä. ¹ Tekniset tiedot koskevat perusmallia ilman maakohtaisia asetuksia ja valittuja lisävarusteita.
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Mittaukset suoritettu auton ollessa tyhjä. Tavaratilan tilavuus¹ 355/1 000 l
(toinen arvo: takaselkänoja käännettynä ja kuormaus tavaratilan yläreunaan asti).
Kääntöympyrä n. 11,1 m.
*Suurin pääntila. ** Levein kyynärpäätila. *** Levein hartiatila.
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Audi SQ2

Mittaukset suoritettu auton ollessa tyhjä. Tavaratilan tilavuus¹ 355/1 000 l (toinen arvo: takaselkänoja käännettynä ja kuormaus tavaratilan yläreunaan asti).
Kääntöympyrä n. 11,1 m.
* Suurin pääntila. ** Levein kyynärpäätila. *** Levein hartiatila.
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1029 *

Mittaukset suoritettu auton ollessa tyhjä. Tavaratilan tilavuus¹ 405/1 050 l (toinen arvo: takaselkänoja käännettynä ja kuormaus tavaratilan yläreunaan asti).
Kääntöympyrä n. 11,1 m.
* Suurin pääntila. ** Levein kyynärpäätila. *** Levein hartiatila.
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Polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä koskevat tiedot alkaen sivulta 58. Kuvissa näkyvät tai kuvatut varusteet ovat lisähintaan saatavissa olevia lisävarusteita.
Yksityiskohtaiset tiedot vakio- ja lisävarusteista saat osoitteesta www.audi.com tai Audi-jälleenmyyjältä. ¹ Tekniset tiedot koskevat perusmallia ilman maakohtaisia asetuksia ja valittuja lisävarusteita.
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Mittaukset suoritettu auton ollessa tyhjä. Tavaratilan tilavuus¹ 355/1 000 l
(toinen arvo: takaselkänoja käännettynä ja kuormaus tavaratilan yläreunaan asti).
Kääntöympyrä n. 11,1 m.
*Suurin pääntila. ** Levein kyynärpäätila. *** Levein hartiatila.
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740
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Tiedot millimetreinä

Audi SQ2

Mittaukset suoritettu auton ollessa tyhjä. Tavaratilan tilavuus¹ 355/1 000 l (toinen arvo: takaselkänoja käännettynä ja kuormaus tavaratilan yläreunaan asti).
Kääntöympyrä n. 11,1 m.
* Suurin pääntila. ** Levein kyynärpäätila. *** Levein hartiatila.

966

1029 *

Mittaukset suoritettu auton ollessa tyhjä. Tavaratilan tilavuus¹ 405/1 050 l (toinen arvo: takaselkänoja käännettynä ja kuormaus tavaratilan yläreunaan asti).
Kääntöympyrä n. 11,1 m.
* Suurin pääntila. ** Levein kyynärpäätila. *** Levein hartiatila.
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AUDI AG
Auto-Union-Straße 1
85045 Ingolstadt
www.audi.fi
Tilanne: joulukuu 2018
Painettu Saksassa
933/11W0.19.71

Esitteessä voi olla kuvattuna malleja, varusteita ja palveluja, jotka eivät sisälly kaikkien maiden
tuontiohjelmaan. Kuvien autoissa saattaa lisäksi olla varusteita, jotka eivät sisälly niihin vakiona.
Mallistoa, autojen ulkonäköä, suorituskykyä, mittoja, painoja, polttoaineenkulutusta jne. koskevat
tiedot perustuvat julkaisuhetken tietoihin. Oikeus kuvien värien ja muotojen poikkeamiin sekä
virheisiin ja painovirheisiin pidätetään. Oikeus muutoksiin pidätetään. Jälkipainos, myös osittainen,
vain AUDI AG:n kirjallisella luvalla.
Esitepaperi on valmistettu kloorittomasti valkaistusta selluloosasta

