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Audi Q2 02 03

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.

#untaggable
    Standardowo niepowtarzalne: 

        z Audi Q2 wiele rzeczy się zmieni. Jest inteligentne, indywidualne, pewne siebie 

i nie daje się zaszufladkować. Jest #untaggable. 

        Jako indywidualista wybiera własną drogę – czy to w mieście, czy poza nim, w życiu 

codziennym i w czasie wolnym. Jego przełomowa koncepcja oparta jest na wprowadzeniu wielu

    innowacyjnych technologii i na nowej, intrygującej stylistyce. 

        Możesz towarzyszyć ambitnemu Audi Q2 podczas podróży po Skandynawii, 

                 tak niezwykłej, jak samo Audi Q2.

Podążaj za Audi Q2 na #untaggable.

Design #legenda #legenda debiutantadebiutanta Strona 06 

 Infotainment/Connectivity #teraz przyszłość#teraz przyszłość Strona 18 

Wyposażenie wnętrza #prywatna scena#prywatna scena Strona 22 

Dynamika #bezpieczne #bezpieczne przygodyprzygody Strona 26 

Inne elementy wyposażenia, linie i pakiety #kontrastowo spójne  #kontrastowo spójne Strona 32 

Najważniejsze cechy i akcesoria #jednoznacznie wszechstronne#jednoznacznie wszechstronne Strona 50 
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Audi Q2

#spontaniczne plany
Roadtrip Audi Q2 przez północ Europy to podróż, której celem jest 

                     odkrycie nieznanych, niezwykłych miejsc. 

             Miejsc, które zmuszą nas do spojrzenia na świat z nowej perspektywy. 

         Miejsc idealnych dla samochodu, 

                 który nie potrzebuje żadnych sloganów, aby zachwycać.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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   Hashtag #smallesthotel nie byłby w stanie oddać tego, co oferuje Central 
 Hotel & Café w Kopenhadze. Nawet jeżeli hotel ten dysponuje tylko jednym 
 pokojem, to otwiera się on na gości szerzej niż wiele innych wielkomiejskich 
 hoteli.  hoteli. 
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Audi Q2

Stylistyka

    Rålis Skatepark w Sztokholmie to miejsce absolutnie niezwykłe. 
 Jego wyjątkowość wynika z zaangażowania mieszkańców, którzy zdecydowali się nadać 
sens niewykorzystanej powierzchni pod mostem i zmienili ją w marzenie każdego skatera.sens niewykorzystanej powierzchni pod mostem i zmienili ją w marzenie każdego skatera.
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#legenda debiutanta
Wystarczy jedno spojrzenie, by uznać Audi Q2 jako pełnoprawnego przedstawiciela marki. 

                     Model przyciąga uwagę swoją przełomową stylistyką, 

    a jego atletyczny wygląd jest dynamiczny i wyjątkowy. 

 Poligonalne „ramiona“ nadwozia akcentują duże nadkola i są wyraźnym sygnałem, 

            że mamy do czynienia z napędem quattro¹. 

Niezależnie, jaką drogę wybierzesz – w Audi Q2 zawsze pokonasz ją w swoim indywidualnym stylu.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi. 
¹ Dostępny jako opcja.
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Audi Q2

Stylistyka
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#krzywa prosta

Dlaczego mają nas ograniczać oczekiwania innych, jeżeli sami możemy dać wyraz
 swojej kreatywności? Odpowiedź na to pytanie daje Superkilen w Kopenhadze, 
 dzielnica łącząca wiele różnych wpływów kulturowych w kreatywny kolaż 
 architektury i urbanistyki.  architektury i urbanistyki. 

       Audi Q2 to kwintesencja wolności – i to z każdej perspektywy. 

Muskularna bryła, wyraźne krawędzie i załamania oraz dynamicznie

       zakończony tył. W Audi Q2 można podążać własną drogą, 

   pozostając wiernym swojemu charakterowi.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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Audi Q2

Stylistyka

Aby przeciwstawić się standardom, trzeba mieć dużo pewności siebie. 

         Audi Q2 bez wątpienia ją ma. Osłona chłodnicy w formie ośmiokąta otwiera nowy rozdział w języku formy Audi 

     i nadaje przedniej części nadwozia niepowtarzalny wygląd. Także opcjonalne diodowe reflektory są konsekwentnie utrzymane 

         w poligonalnej formie. Opcjonalna wersja Audi Q2 Edition #1 z elementami pakietu optycznego Czerń Titan Audi exclusive 

   i lakier w kolorze szarym Quantum zdecydowanie przyciągają uwagę. Stanowią one stylowe uzupełnienie pakietu S line Exterieur 

w kolorze kontrastowym i 19-calowych, 5-ramiennych obręczy ze stopu metali lekkich Rotor Audi Sport w kolorze antracytowoczarnym¹. 

     Kolor lakieru i stylistyka tych elementów są tak wyraziste, że trudno oderwać od nich wzrok. 

¹ Prosimy zwrócić uwagę na informacje dotyczące kół na stronie 59.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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#typowo inne

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej.
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Audi Q2

Stylistyka

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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#untaggable oznacza także, że indywidualność staje się nowym wzorcem. 

Na przykład dzięki dostępnemu jako wyposażenie dodatkowe kontrastowemu side blade¹, 

podkreślającemu sylwetkę nawiązującą do coupé, lub dzięki opcjonalnej folii dekoracyjnej 

z pierścieniami Audi. W wersji Audi Q2 Edition #1 side blade ma kolor czarny Brillant, 

      w innych wersjach wyposażenia może być pokryty lakierem w kolorze białym Ibis, 

srebrnym Eis metalik, szarym Titan matowym lub szarym Manhattan metalik.

¹ Dostępny z oferty Oryginalnych akcesoriów Audi.

12 13
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Audi Q2

Stylistyka

          Otworzą się przed Tobą nowe możliwości. 

Opcjonalna, elektrycznie obsługiwana pokrywa bagażnika pozwala 

   na wygodne i łatwe otwieranie oraz zamykanie. 

Dzielona tylna kanapa umożliwia powiększenie przestrzeni bagażowej Audi Q2.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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    Panuje przekonanie, że elektrownie nie mają nic wspólnego z estetyką. 
 W Sztokholmie jest jednak inaczej. Rzucające się w oczy zielone ściany zostały 
 wykonane w specjalnym procesie tłoczenia nadającym im trójwymiarowy efekt.  wykonane w specjalnym procesie tłoczenia nadającym im trójwymiarowy efekt. 

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.

Audi Q2

Stylistyka
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Audi Q2

Infotainment/Connectivity

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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#teraz przyszłość
    Trudno sobie wyobrazić całą przyszłość, 

ale Audi Q2 jasno pokazuje, jak w przyszłości będzie wyglądała podróż. 

    Na przykład oferując większy komfort jazdy z Audi connect¹, ² – 

        nowoczesnymi usługami i funkcjami, dzięki którym Internet czy informacje 

o pogodzie ułatwią podróż, a dostęp do Twittera pozwoli zachować kontakt ze światem. 

       Z opcjonalnym hotspotem WLAN i wbudowaną na stałe w samochodzie kartą SIM 

    możesz korzystać z urządzeń mobilnych tak, jak robisz to w domu czy w pracy. 

Szeroka oferta Infotainment i system nagłaśniający Bang & Olufsen Sound System² sprawią, 

          że każda podróż będzie jeszcze przyjemniejsza.

¹ Informacje prawne i wskazówki dotyczące użytkowania podane są na stronie 59. ² Dostępny jako opcja. 
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Audi Q2

Infotainment/Connectivity

#prawdziwa wizja
Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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    Nie skupiaj się na tym, co mówią inni, 

             lecz na tym, co najważniejsze. 

        Z dostępnym jako wyposażenie dodatkowe wirtualnym kokpitem Audi zrobisz to intuicyjnie 

        oraz w pełni cyfrowo. Otrzymasz informacje, których potrzebujesz i dokładnie wtedy, 

             gdy ich potrzebujesz – zawsze na wysokości wzroku. 

    Dostępny na życzenie wyświetlacz Head-up¹ prezentuje najważniejsze informacje i wskazania 

 bezpośrednio przed kierowcą. 

    Mapy 3D, wyświetlane na 8,3-calowym, kolorowym ekranie opcjonalnego systemu MMI Navigation plus 

z MMI touch zapewnią doskonałą orientację. Opcjonalny Audi smartphone interface², ³, ⁴ 

pozwoli korzystać z Twoich ulubionych aplikacji. 

    Gdy inni będą się jeszcze zastanawiać, jak sklasyfikować Audi Q2, 

Ty już dawno będziesz wiedział, dokąd podążasz.

¹ Korzystanie z wyświetlacza Head-up w okularach przeciwsłonecznych z polaryzacją jest ograniczone. ² Informacje o kompatybilnych modelach 
telefonów komórkowych dostępne są u Partnerów Audi. ³ Informacji o dostępności w danym kraju udzielają Partnerzy Audi. ⁴ Audi nie ma wpływu 
na możliwość wyświetlania poszczególnych aplikacji przy użyciu Audi smartphone interface. Odpowiedzialność za treści i funkcje aplikacji ponosi 
producent danej aplikacji.
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Audi Q2

Wyposażenie wnętrza

Samochód, który nie daje się zdefiniować, a jednak definiuje go każdy detal.

        Wnętrze Audi Q2 żyje własnymi ideami. 

        Opcjonalne linie i pakiety wyposażenia oferują wiele możliwości 

    indywidualizacji. Do wyboru są różne gatunki i kolory skóry, które 

  podkreślają ekskluzywny charakter wnętrza. Możesz wybrać na przykład 

            sportowe siedzenia obszyte atrakcyjną skórzaną tapicerką 

      z kontrastowymi pasami. 

Oryginalny charakter ma wiele twarzy.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.

#prywatna scena
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Audi Q2

Wyposażenie wnętrza
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             Wnętrze Audi Q2 nie stawia prawie żadnych ograniczeń. 

Aplikacje dekoracyjne są dostępne jako opcja w wielu wariantach, 

         na przykład pokryte lakierem eloksalowym w kolorze pomarańczowym, czerwonym, 

          żółtym lub białym, stanowiącym eleganckie uzupełnienie lakieru nadwozia. Wykonane 

    ze szczotkowanego aluminium nadadzą wnętrzu sportowy charakter. 

Szczególnie interesujące są innowacyjne aplikacje dekoracyjne z dodatkowym oświetleniem wnętrza Ambiente. 

      Podświetlane aplikacje na tablicy rozdzielczej i konsoli środkowej zmieniają swój wygląd 

            w zależności od oświetlenia. 

     Technologia LED sprawia, że wnętrze Audi Q2 prezentuje się w niepowtarzalnym świetle.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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Audi Q2

Dynamika

#bezpieczne przygody
Q2_SQ2_HK11_2019_01_WLTP.indd 26 25.04.19 14:47
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             Nawet jeżeli Audi Q2 pozwala kierowcy na wiele, 

    to jego zachowanie podczas jazdy jest ekstremalnie dokładne. Progresywny układ 

                 kierowniczy zapewnia doskonałą zwrotność i poprawia 

precyzję kierowania na ciasnych zakrętach i przy parkowaniu. 

      Opcjonalny stały napęd na wszystkie koła quattro gwarantuje jeszcze lepszą kontrolę i trakcję, 

             co poprawia bezpieczeństwo i pozwala na sportową jazdę. 

    Siła napędowa jest przekazywana na koła w sposób zmienny. 

        Niezależnie, który kierunek wybierzesz, poczujesz pełną wolność.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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Audi Q2

Dynamika

Przejeżdżając przez obszar przemysłowy Rågsved, sam nie wiesz, 
na czym zatrzymać wzrok. Najlepsi szwedzcy artyści graffiti 

 zmienili ten obszar w jedną z najciekawszych galerii w Szwecji.  zmienili ten obszar w jedną z najciekawszych galerii w Szwecji. 
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#techniczna sztuka
        Audi Q2 ekscytuje dynamicznym charakterem. 

Szczególnie wtedy, gdy dzięki dostępnemu na życzenie zawieszeniu z regulacją amortyzatorów 

    oraz Audi drive select, dopasowującemu charakter 

            samochodu do wymagań kierowcy, możesz wybrać 

   dynamiczny lub efektywny styl jazdy. 

#untaggable oznacza, że zawsze masz wybór.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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Audi Q2

#daleka bliskość

        Audi Q2 świadczy o tym, że nie lubisz bezruchu, 

a z każdą podróżą zostawiasz

             za sobą stare przyzwyczajenia. 

    Audi Q2 to samochód łączący klasyczne zalety Audi z nowymi,

         ekscytującymi ideami – zarówno w zakresie stylistyki, jak i techniki. 

       Można próbować znaleźć określenia charakteryzujące Audi Q2, 

             jednak najważniejsze jest to, co czujesz, gdy nim jedziesz.
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Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 

Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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Audi Q2

Edition #2

#prosta elegancja
Czy można jeszcze bardziej podkreślić elegancję? 

Z Edition #2¹, która w stylowy sposób zmieni Audi Q2 w Twoje bardzo osobiste Q2, to nic trudnego. 

Na przykład wykorzystując pakiet S line Exterieur i ekskluzywny lakier kontrastowy szary Nano metalik. 

Do tego harmonijnie dopasowane osłony na słupkach C w kolorze szarym Platinum. 

Po prostu – esencja sportowej elegancji.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej. 
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym 
na www.audi.pl lub u Partnerów Audi. ¹ Informacji o terminie wprowadzenia udzielają Partnerzy Audi.
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 #1    #1   Lakier w kolorze białym Glacier metalik, pakiet S line Exterieur 
 z kontrastowym lakierem szarym Nano metalik, osłona chłodnicy 
 w kolorze czarnym Titan i 19-calowe obręcze ze stopu metali 
 lekkich Audi Sport, z 5 podwójnymi ramionami w kolorze białym 
 z połyskiem, ze wstawkami w kolorze szarym Platinum  z połyskiem, ze wstawkami w kolorze szarym Platinum 

 #2    #2   Sportowe fotele przednie obszyte tkaniną 
 Puls/skórą, oświetlenie Ambiente z pakietem 
 oświetlenia wewnętrznego  oświetlenia wewnętrznego 

 #3    #3   Diody LED wyświetlające 
 na podłożu pierścienie Audi  na podłożu pierścienie Audi 
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Audi Q2 

Linie wyposażenia design

#kontrastowo spójne
W Audi Q2 jest wystarczająco dużo miejsca na własne pomysły. 

Na przykład z linią wyposażenia Q2 design, 

której wyraziste akcenty odzwierciedlają osobowość i czynią niezwykły samochód jeszcze bardziej niezwykłym. 

Bogata oferta obręczy kół o indywidualnej stylistyce podkreśli elegancję i najwyższą jakość wykonania. 

Kontrastowy lakier zapewnia Audi Q2 niepowtarzalny wygląd.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej. 
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi. 
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Audi design selection

 #1    #1   3-ramienna kierownica wielofunkcyjna Plus obszyta skórą i aplikacje dekoracyjne z matowego szczotkowanego aluminium 

 #2  #2  Przednie fotele sportowe z regulacją wysokości, obszyte skórą Feinnappa w kolorze 
 granitowoszarym z kontrastowymi wstawkami i szwami w kolorze brązowym Amaretto  granitowoszarym z kontrastowymi wstawkami i szwami w kolorze brązowym Amaretto 

 #3    #3   Pakiet skórzany z kontrastowym szwem w kolorze brązowym Amaretto 
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Audi Q2

Linia wyposażenia sport

#długodystansowy sprinter
Linia wyposażenia Q2 sport ukazuje całą sportową stronę modelu. 

        Z detalami, które wyraziście podkreślą temperament Audi Q2 i pozwolą od razu dostrzec jego 

    wielkie możliwości. Uwagę zwraca side blade pokryty lakierem w kolorze srebrnym Eis metalik, 

a pakiet sportowy S line jeszcze bardziej akcentuje dynamikę marki.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi. 
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Pakiet sportowy S line

 #1    #1   Sportowa, 3-ramienna kierownica S line, wielofunkcyjna plus, z emblematem S, 
 obszyta czarną skórą z kontrastowym szwem (prawy i lewy segment perforowany), 
 z aplikacją dekoracyjną z matowego, szczotkowanego aluminium, spłaszczona u dołu  z aplikacją dekoracyjną z matowego, szczotkowanego aluminium, spłaszczona u dołu 

 #2    #2   18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich, 5-ramienne, 
 z ramionami w kształcie litery Y (stylistyka S)  z ramionami w kształcie litery Y (stylistyka S) 

 #3    #3   Zderzaki w sportowej stylistyce 
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Audi Q2

Pakiet S line Exterieur

#sportowa elegancja
Możesz nie tylko podkreślić sportowy charakter Audi Q2, ale także go wzmocnić. 

     Pakiet S line Exterieur nadaje dynamicznym liniom Audi Q2 

jeszcze bardziej porywającą stylistykę oraz intryguje efektownymi detalami.
 #1    #1   Osłona chłodnicy w kolorze szarym Platinum, przedni 

 zderzak i listwy na progach o sportowej, wyrazistej 
 stylistyce oraz emblemat S line na przednich błotnikach  stylistyce oraz emblemat S line na przednich błotnikach 

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. Szczegółowe 
informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi. 
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 #2    #2   Tylny zderzak oraz dyfuzor w kolorze szarym Platinum, chromowane końcówki rur wydechowych 
 (w zależności od silnika – pojedyncze lub podwójne)  (w zależności od silnika – pojedyncze lub podwójne) 

 #3    #3   Podświetlane listwy na progach w drzwiach, 
 z aluminiową wstawką i emblematem S  z aluminiową wstawką i emblematem S 

 #4    #4   Listwy na progach o wyrazistej, sportowej stylistyce 
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Audi Q2

Oryginalne akcesoria Audi

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej.
¹ Folie na różne części nadwozia są dostępne jako opcja (na zdjęciu zestaw folii na progi quattro w kolorze szarym platinum matowym). ² Prosimy zwrócić uwagę na informacje dotyczące kół na stronie 59. 
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.

#wielokrotnie indywidualny
                  Warto podążać zawsze własną drogą. Zwłaszcza z Oryginalnymi akcesoriami Audi. 
       W mieście czy podczas dalekiej podróży – wyjątkowe detale podkreślają charakter Audi Q2 i akcentują jego stylistykę. 
              Dostępne jako fabryczne wyposażenie dodatkowe lub w późniejszym terminie u Partnerów Audi. 
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 #1    #1   Pakiet offroad style z przednim i tylnym zderzakiem, listwami na drzwiach, osłonami nadkoli (w kolorze platynowoszarym), foliami dekoracyjnymi 
 z pierścieniami Audi na tylnych słupkach oraz srebrnymi akcentami przy osłonie podwozia¹. Pakiet offroad style plus obejmuje dodatkowo osłony 
 na słupki C w kolorze platynowoszarym i obudowy lusterek zewnętrznych z akcentami w kolorze srebrnym Selenit; listwy ozdobne na osłonie chłodnicy 
 w kolorze srebrnym Selenit; wloty powietrza o strukturze plastra miodu; aplikacje dekoracyjne w kolorze srebrnym Selenit; spojler dachowy w kolorze ler dachowy w kolorze 
 nadwozia; 18-calowe, 5-ramienne obręcze ze stopu metali lekkich Latus² (zdjęcie przedstawia pakiet offroad style plus)  nadwozia; 18-calowe, 5-ramienne obręcze ze stopu metali lekkich Latus² (zdjęcie przedstawia pakiet offroad style plus) 

 #2    #2   Osłony dekoracyjne Interieur (tablica 
 rozdzielcza, lusterko wsteczne i konsola  rozdzielcza, lusterko wsteczne i konsola 
 środkowa) oraz osłony dekoracyjne 
 Interieur plus (poszycie drzwi i uchwyty 
 w drzwiach) w kolorze czerwonym Misano 
perłowym lub w innych kolorach i wariantachperłowym lub w innych kolorach i wariantach

 #3    #3   Pakiet carbon style z osłonami 
 nadwozia i lusterek zewnętrznych 
 z karbonu  z karbonu 
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Audi Q2

Lakiery

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.

#nieoznaczone podkreślenie
Wybierz kolor lakieru, który najlepiej do Ciebie pasuje. 

                 Możesz polegać przy tym na doskonałej jakości, 

         ponieważ lakier Audi Q2 składa się z wielu warstw, 

   co zapewnia doskonały wygląd i chroni przed wpływami 

              atmosferycznymi i śladami zużycia 

     przez cały okres eksploatacji samochodu.

     Więcej kolorów lakierów na www.audi.pl

 #1 #1   szary Quantum 

 #2 #2   czerwony Tango metalik 

 #3 #3   niebieski Ara krystaliczny 

 #4 #4   żółty Vegas 

 #5 #5   biały Glacier metalik 

 #6 #6   pomarańczowy Orange metalik 

 #7 #7   lakier specjalny Audi exclusive 
 w kolorze zielonym  w kolorze zielonym 

 #2  #2 

 #1  #1 
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Audi Q2

Obręcze

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej. 

#wielokątne okrągłości
         Obręcze kół podkreślają indywidualny styl i charakter Audi Q2. 

Możesz go podkreślić, wybierając stylistykę obręczy, która najbardziej spełnia Twoje wymagania. 

             Wszystkie obręcze gwarantują maksimum bezpieczeństwa, bowiem poddawane są 

      specjalnym testom gwarantującym ich wysoką jakość.

 #1  #1 

 #2  #2 
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 #3  #3 

 #4  #4 

 #5  #5 

 #1  #1  19-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Audi Sport, z 5 podwójnymi ramionami 
 i wstawkami w kolorze szarym matowym  i wstawkami w kolorze szarym matowym 

#2  #2   19-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Audi Sport, 5-ramienne Rotor, 
 antracytowoczarne, polerowane¹  antracytowoczarne, polerowane¹ 

 #3   #3   17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich, 5-ramienne, ramiona w kształcie litery V 

 #4   #4   18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich, 5-ramienne, kontrastowoszare, częściowo 
 polerowane¹  polerowane¹ 

 #5   #5   18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Audi Sport, 5-ramienne, stylistyka offroad, 
 w tonacji tytanu, matowe, polerowane¹  w tonacji tytanu, matowe, polerowane¹ 

Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi. 

Informacje o parametrach technicznych opon znajdują się na stronie 59. ¹ Prosimy zwrócić uwagę na informacje dotyczące kół na stronie 59. Więcej obręczy na www.audi.pl
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Audi Q2

Aplikacje dekoracyjne

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej. 
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi. 

 #   #  Aplikacje dekoracyjne z dodatkowym 
 oświetleniem wnętrza Ambiente  oświetleniem wnętrza Ambiente 
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#stonowane wow
Ekskluzywny charakter to kwestia stylu. Twojego stylu. 

         Teraz możesz go dowolnie definiować. Wybierz wysokiej jakości aplikacje dekoracyjne 

    wprowadzające wyraziste akcenty. Pozwól się zafascynować doskonałymi materiałami 

   dobranymi i połączonymi według Twojego uznania.

 #   #  lakier eloksalowy 
 czerwony  czerwony 

 #   #  lakier eloksalowy 
 żółty  żółty  #   #  szczotkowane, matowe 

 aluminium  aluminium 
 #   #  lakier eloksalowy 

 pomarańczowy  pomarańczowy 
 #   #  lakier eloksalowy 

 biały  biały 
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Audi Q2

Siedzenia/tapicerki

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej. 

# dyskretna 
wyjątkowość

     Zajmij wyjątkowe miejsce – na przednich i tylnych siedzeniach poczujesz

         ekskluzywność i komfort dzięki wysokiej jakości

materiałom i doskonałemu wykończeniu. Niezależnie, jaką tapicerkę

             wybierzesz, każda z nich spełni Twoje wymagania.

 #1    #1   Sportowe siedzenia przednie obszyte czarną 
 skórą Milano z kontrastowymi paskami w kolorze 
 czerwonym Tango i szwem w kolorze czerwonym 
 Express (dostępne dla linii wyposażenia sport)  Express (dostępne dla linii wyposażenia sport) 

 #   #  tkanina Aspekt w kolorze szarym Petrol/ 
 pomarańczowym z kontrastowym szwem 
 (wyposażenie dla linii design – niedostępne 
 na rynku polskim)  na rynku polskim) 

 #   #  skóra Feinnappa w kolorze granitowoszarym 
 z kontrastowymi paskami i szwem w kolorze 
 brązowym Amaretto (wyposażenie dla linii 
 design – niedostępne na rynku polskim)  design – niedostępne na rynku polskim) 

 #   #  skóra Feinnappa w kolorze szarym Rotor 
 z kontrastowymi paskami w kolorze czarnym czarnym 
 i kontrastowym szwem  i kontrastowym szwem 

 #   #  tkanina Chiffre/skóra w kolorze czarnym 
 z kontrastowymi paskami i szwem w kolorze 
 brązowym Amaretto (wyposażenie dla linii 
 design – niedostępne na rynku polskim)  design – niedostępne na rynku polskim) 
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 #2   #2  Standardowe siedzenia przednie obszyte tkaniną Aspekt 
 w kolorze szarym Petrol/pomarańczowym 
 z kontrastowym szwem w kolorze pomarańczowym 
 (wyposażenie dla linii design – niedostępne na rynku polskim)  (wyposażenie dla linii design – niedostępne na rynku polskim) 

 #   #  skóra Milano w kolorze brązowym Nougat 
 z kontrastowymi paskami i szwem 
 w kolorze szarym  w kolorze szarym 

 #   #  skóra Milano w kolorze czarnym 
 z kontrastowymi paskami w kolorze czerwonym 
 Tango i szwem w kolorze czerwonym Express  Tango i szwem w kolorze czerwonym Express 

 #   #  skóra Milano w kolorze szarym Nougat 
 z kontrastowymi paskami i szwem 
 w kolorze żółtym Vegas  w kolorze żółtym Vegas 

 #   #  skóra Milano w kolorze szarym 
 z kontrastowymi paskami i szwem 
 w kolorze szarym Petrol  w kolorze szarym Petrol 

Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym 
i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi. Więcej tapicerek na www.audi.pl
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Audi Q2

Najważniejsze cechy

 #1 #1   Lakier specjalny Audi exclusive w kolorze zielonym; pakiet 
 optyczny Czerń Titan Audi exclusive  optyczny Czerń Titan Audi exclusive 

 #2 #2   Audi phone box¹ z funkcją bezprzewodowego ładowania² 

 #3 #3  Audi connect³ – cyfrowy kontakt ze światem także w podróży 

 #4 #4   Kamera cofania⁴ – z dynamicznymi liniami wyznaczającymi 
 tor ruchu  tor ruchu 

 #5 #5   Wirtualny kokpit Audi – w pełni cyfrowy instrument 
 z 12,3-calowym, kolorowym ekranem o wysokiej 
 rozdzielczości  rozdzielczości 

 #6 #6   Wyświetlacz Head-up⁵ – na życzenie wyświetla 
 w bezpośrednim zasięgu wzroku kierowcy istotne dla niego 
 informacje  informacje 

 #7 #7   Pakiet systemów wspomagających z asystentem jazdy 
 w korkach⁴ w korkach⁴, , ⁶ ⁶ 

 #8 #8 Asystent parkowania⁴ – ułatwia parkowanie i manewrowanie 

 #3  #3  #4  #4 

# jednoznacznie 
wszechstronne

Audi Q2 – wyjątkowy samochód, fascynujący wysoką 

        jakością i różnorodnością wyposażenia. 

    Pozwól się zainspirować.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej. 
¹ Informacje o kompatybilnych modelach telefonów komórkowych dostępne są u Partnerów Audi lub na www.audi.com/bluetooth. 
² Informacji o dostępności w danym kraju udzielają Partnerzy Audi. ³ Informacje prawne i wskazówki dotyczące użytkowania podane są na stronie 59. 
⁴ Prosimy pamiętać: systemy pracują tylko w granicach swoich możliwości i wspierają kierowcę, jednak kierowca nadal pozostaje odpowiedzialny 
za swoje reakcje za kierownicą. ⁵ Korzystanie z wyświetlacza Head-up w okularach przeciwsłonecznych z polaryzacją jest ograniczone. 
⁶ Zasięg zależny od dostępności sieci w regionie.

 #2#2i 

 #1#1i 
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Wolny dojazdWolny dojazd

Przekazanie kierownicy 
asystentowi parkowania

Ułatwia parkowanie 
przodem i tyłem

Wspomaga parkowanie 
wieloetapowe

Ułatwia parkowanie i wyjazd 
z miejsca parkingowego

50 51

 #5   #5   #7  #7 

 #8  #8 

 #6  #6 

Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. Szczegółowe informacje 
o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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Audi Q2

Oryginalne akcesoria Audi

Co czyni Audi Q2 tak niepowtarzalnym? Jego indywidualizm. 

Dzięki Oryginalnym akcesoriom Audi możesz jeszcze lepiej sprawdzić jego możliwości.

Podczas podróży przez Skandynawię dokładnie dopasowane rozwiązania pozwolą zapomnieć o ograniczeniach. 

Możesz cieszyć się komfortem w otoczeniu dziewiczej przyrody lub w zgiełku wielkiego miasta skorzystać 

z wygody, jaką zapewniają funkcjonalne akcesoria Audi. 

                     Szczegółowych informacji udzielają Partnerzy Audi.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej. 
Produkty oferowane przez Oryginalne akcesoria Audi stanowią oddzielną ofertę AUDI AG i są dostępne za dopłatą.
¹ Informacje o parametrach technicznych opon znajdują się na stronie 59.

 #1    #1   Dmuchany namiot idealnie połączony 
 z samochodem. Pojemnik na narty i bagaż 
 w kilku wersjach oraz belki bazowe 
 bagażnika dla Audi Q2 dostępne jako opcja  bagażnika dla Audi Q2 dostępne jako opcja 

Szczegółowe informacje dostępne 

w katalogu Oryginalnych akcesoriów 

Audi, na stronie internetowej 

www.audi.pl i u Partnerów Audi.

#konsekwentnie zmienny 
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 #4  #4  Obręcze ze stopu metali lekkich Latus, 
5-ramienne rozmiar 8 J x 19, opony 235/40 R 19¹5-ramienne rozmiar 8 J x 19, opony 235/40 R 19¹

 #5    #5   Foteliki dziecięce – w różnych wariantach dla pasażerów 
 od narodzin do 12 roku życia (do 36 kg)  od narodzin do 12 roku życia (do 36 kg) 

 #3    #3   Wykładzina bagażnika dopasowana 
 do kształtu podłogi, zmywalna 
 i wytrzymała  i wytrzymała 

 #2    #2   Espresso mobil. Przyjemność wypicia 
 prawdziwego espresso w podróży  prawdziwego espresso w podróży 
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Audi Q2

Fascynacja Audi

#offline online
Poznaj świat Audi Q2. Więcej informacji, więcej możliwości personalizacji 

i więcej luksusu. www.audi.pl

Jak dalej przebiega podróż Audi Q2, możesz sprawdzić pod #untaggable.

Zeskanuj kod QR 
i poznaj świat Audi Q2.
Koszty połączenia 
według taryfy 
operatora.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej.
Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
¹ Dostępność usług zależy od modelu samochodu i wyposażenia. Warunkiem korzystania z niektórych usługi jest Audi connect. Więcej informacji o myAudi na www.audi.com/myaudi, informacje o Audi 
connect dostępne na stronie www.audi.com/connect. ² Nazwa i logo Google są zastrzeżonymi markami Google Inc.
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Aplikacja myAudi¹

Umożliwia sprawdzenie w każdej chwili informacji 

dotyczących samochodu oraz serwisu, planowanie 

tras i wysyłanie ich bezpośrednio do samochodu. 

Aplikację myAudi można pobrać bezpłatnie z App Store 

oraz Google Play Store™². Dostępna dla iOS i Android.
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Audi Q2

Dane techniczne

[ ] Dane dla S tronic

Model Q2 30 TFSI

(85 kW)

Q2 35 TFSI

(110 kW)

Q2 40 TFSI quattro

(140 kW)

Typ silnika rzędowy, 3-cylindrowy silnik benzynowy 

z bezpośrednim wtryskiem i turbosprężarką

 

rzędowy, 4-cylindrowy silnik benzynowy 

z bezpośrednim wtryskiem i turbosprężarką

rzędowy, 4-cylindrowy silnik benzynowy 

z bezpośrednim wtryskiem i turbosprężarką

Pojemność w cm³

(liczba zaworów na cylinder) 999 (4) 1498 (4) 1984 (4)

Maks. moc¹ w kW przy min¯¹ 85/5000–5500 110/5000–6000 140/4200–6000

Maks. moment obrotowy w Nm 

przy min¯¹ 200/2000–3500 250/1500–3500 320/1500–4100

Przeniesienie napędu

Napęd napęd na oś przednią napęd na oś przednią napęd na cztery koła quattro

Skrzynia biegów 6-biegowa manualna skrzynia biegów

[7-stopniowa skrzynia S tronic]

6-biegowa manualna skrzynia biegów

[7-stopniowa skrzynia S tronic]

[7-stopniowa skrzynia S tronic]

Masa/pojemność

Masa własna² w kg 1300 [1325] 1340 [1365] [1505]

Dop. masa całkowita w kg 1800 [1830] 1860 [1880] [2045]

Maks. obciążenie dachu/na haku w kg 60/75 [60/75] 60/75 [60/75] [60/75]

Dop. masa holowanej przyczepy³ w kg

bez hamulców

przy 12% wzniesieniu

przy 8% wzniesieniu

650

1300

1500

[660] 

[1300] 

[1500]

670

1500

1700

[680]

[1500]

[1700]

[750]

[1500]

[1700]

Pojemność zbiornika paliwa ok. w l 50 [50] 50 [50] [55]

Osiągi/zużycie paliwa

Prędkość maks. w km/h 197 [197] 212 [212] [228]

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

Rodzaj paliwa benzyna 95-oktanowa⁵ benzyna 95-oktanowa⁵ benzyna 95-oktanowa⁵

Zużycie paliwa⁷ w l/100 km

cykl mieszany 6,3–6,1 [6,9–6,5] 7,5–6,7 [7,5–6,7] [8,5–8,0]

Poziom emisji CO₂⁷ w g/km

cykl mieszany 143–137 [155–148] 171–152 [169–151] [192–180]

Norma emisji spalin EU6 [EU6] EU6 [EU6] [EU6]
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Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.

Model Q2 35 TDI quattro

(110 kW)

Typ silnika rzędowy, 4-cylindrowy silnik wysokoprężny 

z systemem wtrysku Common Rail 

i turbosprężarką

Pojemność w cm³ (liczba zaworów

na cylinder)
1968 (4)

Maks. moc¹ w kW przy min¯¹ 110/3500–4000

Maks. moment obrotowy w Nm 

przy min¯¹ 340/1750–3000

Przeniesienie napędu

Napęd napęd na cztery koła quattro

Skrzynia biegów [7-stopniowa skrzynia S tronic]

Masa/pojemność

Masa własna² w kg [1550]

Dop. masa całkowita w kg [2070]

Maks. obciążenie dachu/na haku w kg [60/75]

Dop. masa holowanej przyczepy³ w kg

bez hamulców

przy 12% wzniesieniu

przy 8% wzniesieniu

[750]

[1800]

[1800]

Pojemność zbiornika paliwa ok. w l

Osiągi/zużycie paliwa

Prędkość maks. w km/h [211]

Przyspieszenie 0–100 km/h w s [8,1]

Rodzaj paliwa olej napędowy⁶

Zużycie paliwa⁷ w l/100 km

cykl mieszany 6,4–5,9

Poziom emisji CO₂⁷ w g/km

cykl mieszany [168–155]

Norma emisji spalin [EU6]
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Objaśnienia

¹  Wartości zmierzone zgodnie z procedurą pomiarową UN-R 85 (w aktualnie obowiązującej wersji).

²  Masa własna pojazdu z kierowcą 75 kg i wypełnionym w 90% zbiornikiem paliwa (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 1230/2012 
w aktualnie obowiązującej wersji). Wyposażenie dodatkowe może zwiększyć masę własną i współczynnik oporu powietrza, przez co może 
odpowiednio ulec zmniejszeniu ładowność względnie prędkość maksymalna.

³  Wraz ze wzrostem wysokości n.p.m. mogą ulec zmniejszeniu osiągi silnika. Począwszy od 1000 m n.p.m. i dla każdego następnego 1000 m 
należy odpowiednio odjąć 10% masy zestawu holującego (dopuszczalna masa holowana + masa całkowita pojazdu holującego). Obowiązująca 
wartość masy holowanej dotyczy haka holowniczego montowanego fabrycznie. 

⁴  Uzupełnianie oddzielnego zbiornika AdBlue® zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie komputera pokładowego; zalecamy 
napełnianie zbiornika AdBlue u Partnera Audi. AdBlue jest znakiem zastrzeżonym Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA). 

⁵  Zaleca się stosowanie benzyny bezołowiowej bezsiarkowej 95-oktanowej, zgodnie z normą DIN EN 228. W przypadku braku dostępności 
można stosować benzynę bezołowiową bezsiarkową 91-oktanową, która może jednak spowodować nieznaczne obniżenie osiągów silnika. 
Dopuszczalne jest także stosowanie benzyny bezołowiowej 95-oktanowej z domieszką etanolu nieprzekraczającą 10% (E10). Wartości zużycia 
paliwa odnoszą się do benzyny 95-oktanowej zgodnie z dyrektywą 692/2008/WE. 

⁶  Zaleca się stosowanie oleju napędowego bezsiarkowego zgodnie z normą DIN EN 590. W przypadku braku dostępności: olej napędowy 
zgodny z DIN EN 590.

⁷  Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie 
z procedurą WLTP określoną w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej 
realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ w porównaniu do stosowanej do tej pory metody NEDC. 
Dane na podstawie świadectw homologacji typu. 
Zużycie paliwa i emisja CO₂ zostały określone zgodnie z procedurą WLTP.

Wskazówki prawne dotyczące Oryginalnych akcesoriów Audi 

Oryginalne akcesoria Audi są opcjonalną, dostępną za dopłatą ofertą AUDI AG. Elementy te nie są uwzględniane przy określaniu wartości zużycia 
paliwa i emisji, w związku z tym ich montaż jest możliwy dopiero po pierwszej rejestracji samochodu. 

Audi Q2

Dane techniczne
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Klasyfikacja wg parametrów opon

Tabela przedstawia klasyfikację opon według efektywności zużycia paliwa, przyczepności do mokrego podłoża 
i zewnętrznego hałasu toczenia dla rożnych rozmiarów opon oferowanych w modelach Audi Q2 i SQ2.

Rozmiar 

opony

Klasa 

efektywności 

zużycia paliwa

Klasa 

przyczepności 

do mokrego 

podłoża

Klasa emisji hałasu 

zewnętrznego

Opony letnie 205/60 R 16 B B–A 70–69

215/60 R 16 B B 69

215/55 R 17 C–B B–A 71–68 –

215/50 R 18 C–B A 71–68 –

235/45 R 18 C A 71

235/40 R 19 E–C B–A 72–70 –

Zamówienie opony ściśle określonego producenta jest niemożliwe. Informacje o oponach oferowanych na polskim 
rynku u Partnerów Audi.

Ważna wskazówka

Informacje o obręczach kół: polerowane, frezowane, szlifowane lub częściowo polerowane obręcze ze stopu 
metali lekkich nie powinny być stosowane w zimowych warunkach drogowych. Metoda wykonania powierzchni 
zewnętrznej obręczy nie gwarantuje wystarczającego zabezpieczenia przed korozją. Sól drogowa lub podobne 
środki mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenie obręczy.

Wyposażenie Audi Q2 przedstawionego na zdjęciach (str. 2–31):
lakier: szary Quantum
obręcze: 19-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Audi Sport, 5-ramienne Rotor, antracytowoczarne z połyskiem, 
polerowane³
siedzenia/tapicerka: przednie siedzenia sportowe obszyte czarną skórą Feinnappa, kontrastowe wstawki i szew 
w kolorze szarym Fels
aplikacje dekoracyjne: Light Grafik Format z pakietem oświetlenia Ambiente
inne elementy wyposażenia: pakiet S line Exterieur w kontrastowym kolorze szarym Manhattan metalik, 
rozszerzony pakiet optyczny Czerń z listwami na słupkach C i lusterkami zewnętrznymi w kolorze czarnym Brillant, 
folia z pierścieniami Audi na słupkach C.

Wskazówki prawne dotyczące nawigacji i Infotainment Audi connect z własną kartą SIM klienta

Korzystanie z usług Audi connect jest możliwe tylko w połączeniu z opcjonalnym systemem nawigacji i Audi 
connect (z opcją telefonu – w zależności od modelu). Dodatkowo, w zależności od modelu samochodu, konieczna 
jest karta SIM z opcją transmisji danych, a do korzystania z LTE¹ – także z opcją transmisji LTE, oraz – w przypadku 
telefonu samochodowego – karta SIM z opcją telefoniczną i transmisji danych względnie smartfon z Bluetooth 
i remote SIM Access Profile (rSAP)². Warunkiem korzystania z usług online jest posiadanie umowy z operatorem 
sieci telefonii komórkowej oraz dostępność sieci w danym regionie. W zależności od taryfy opłat za korzystanie 
z sieci telefonii komórkowej, pobieranie danych z Internetu, zwłaszcza za granicą, może wiązać się z dodatkowymi 
kosztami; z uwagi na dużą objętość danych zalecany jest stały abonament z opcją transmisji danych.

Wskazówki prawne dotyczące nawigacji i Infotainment Audi connect z zainstalowaną na stałe w samochodzie 

kartą SIM

Korzystanie z usług Audi connect jest możliwe tylko w połączeniu z opcjonalnym systemem nawigacji. Usługi Audi 
connect świadczone są przez AUDI AG/importerów. Transmisja danych dla usług Audi connect następuje na 
podstawie umowy z operatorem telefonii komórkowej przez zainstalowaną na stałe w samochodzie kartę SIM. 
Koszty transmisji danych są zawarte w cenie usług Audi connect. Koszty hotspotu WLAN oraz online media 
streaming i innych usług oferowanych przez aplikację Audi Smartphone nie są zawarte w cenie. Transmisja danych 
dla hot spotu WLAN oraz online media straming i innych usług oferowanych przez aplikację Audi Smartphone 
następuje również przez wbudowaną w samochodzie kartę SIM oraz według taryfy transmisji danych operatora 
współpracującego z Audi. Informacje o taryfach i zamawianiu podane są na www.audi.com/myaudi. 

Alternatywnie transmisja danych może następować przez własną kartę SIM klienta umieszczoną w porcie kart SIM. 
W połączeniu z opcjonalnym Audi phone box, dla korzystania ze zintegrowanych funkcji telefonu konieczny jest 
smartfon z Bluetooth i remote SIM Access Profile (rSAP)². Po włożeniu dodatkowej karty SIM do portu kart lub 
połączeniu przez rSAP, wszystkie przesyły danych dla usług Audi connect oraz hotspotu WLAN będą następowały 
przez dodatkową kartę SIM. Związane z tym koszty będą rozliczane wyłącznie przez dodatkową kartę SIM.

Ogólne wskazówki prawne dotyczące nawigacji i Infotainment Audi connect

Dostępność usług Audi connect Navigation & Infotainment jest zależna od kraju, w którym jest oferowana. Usługi 
są dostępne na co najmniej 1 rok od daty zakupu samochodu. Oferowana faza „teaser” jest dostępna przez 
3 miesiące od daty pierwszej rejestracji samochodu i kończy się automatycznie po upływie 3 miesięcy. W przypadku 
zakupu licencji na Audi connect Navigation & Infotainment Audi connect te 3 miesiące nie są wliczane do 
całościowego okresu trwania usług Audi connect. Usługi są oferowane zasadniczo przez co najmniej 1 rok od daty 
zakupu samochodu. Jeżeli usługi Audi connect bazują na usługach innych podmiotów, Audi AG nie może 
zagwarantować stałej dostępności tych usług, lecz odpowiedzialność za dostępność spoczywa na zewnętrznych 
podmiotach. Po 24 miesiącach od daty zakupu samochodu umowa na usługi Audi connect przedłuża się 
jednorazowo nieodpłatnie o 12 miesięcy. O rezygnacji z przedłużenia prosimy poinformować nas pisemnie na 
adres:

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

Informacji o możliwościach przedłużenia usług Audi connect udzielają Partnerzy Audi. W zależności od modelu 
samochodu, Audi connect umożliwia dostęp do usług Google i Twitter. Dostępność tych usług uzależniona jest od 
operatorów portali Google i Twitter. Więcej informacji o Audi connect dostępnych jest na www.audi.com/connect 
i u Partnerów Audi; informacje o taryfach dostępne są u operatorów sieci komórkowych.

¹ Wymagana umowa na korzystanie ze standardu LTE. Informacji o dostępności i korzystaniu z LTE udzielają 
Partnerzy Audi. ² Informacje o kompatybilnych modelach telefonów komórkowych dostępne są u Partnerów Audi 
lub na www.audi.com/bluetooth ³ Prosimy zwrócić uwagę na informacje dotyczące kół podane na tej stronie.
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Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej. Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym 
na www.audi.pl lub u Partnerów Audi. ¹ Specyfikacje techniczne odnoszą się do samochodu w wersji podstawowej bez uwzględnienia opcji specyficznych dla danego kraju i wybranego wyposażenia dodatkowego.

Audi Q2

Wymiary

Audi Q2 Wartości w mm

Podane wymiary dotyczą masy własnej pojazdu. Pojemność bagażnika¹: 405/1050 l l (druga wartość przy 
złożonym oparciu tylnego siedzenia i załadunku po dach). Średnica zawracania: ok. 11,1 m.
* Maksymalna odległość między siedziskiem a podsufitką. ** Szerokość na wysokości łokci. 
*** Szerokość na wysokości ramion.

Audi Q2 quattro Wartości w mm

Podane wymiary dotyczą masy własnej pojazdu. Pojemność bagażnika¹: 355/1000 l (druga wartość przy złożonym 
oparciu tylnego siedzenia i załadunku po dach). Średnica zawracania: ok. 11,1 m.
* Maksymalna odległość między siedziskiem a podsufitką. ** Szerokość na wysokości łokci. 
*** Szerokość na wysokości ramion.
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Przedstawione w tym katalogu modele, warianty wyposażenia i usługi mogą nie być dostępne we 
wszystkich krajach. Niektóre elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. Parametry techniczne 
prezentowane w tym katalogu opierają się na naszej wiedzy w momencie złożenia katalogu do druku. 
Zastrzegamy sobie prawo do odstępstw w kolorze i formie ilustracji, pomyłek i błędów drukarskich. 
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian. Kopiowanie katalogu bądź jego fragmentów tylko 
za pisemną zgodą AUDI AG.

Katalog wydrukowano na papierze wyprodukowanym z celulozy bielonej bezchlorowo.

AUDI AG

Auto-Union-Straße 1
85045 Ingolstadt
www.audi.com
Stan: maj 2019

Wydrukowano w Niemczech
933/11W0.19.11




