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Cenas spēkā no 01.01.2018.

Dzinēja 
jauda KW/Zs

CO2 
izmeši, 

vidēji g/km

Cena, EUR 
(bez PVN)

Cena, EUR 
(ar PVN)

Reģistrācijas 
pakalpojums, 
EUR (ar PVN)

1.4TFSI COD 110 / 150 124-130 20 744 25 100 300

1.4TFSI COD S tronic 110 / 150 119-125 22 314 27 000 300

2.0TFSI quattro S tronic 140 / 190 146–139 26 017 31 480 300

1.6TDI S tronic 85 / 116 109-114 23 000 27 830 300

2.0TDI quattro S tronic 110 / 150 118-120 26 256 31 770 300

2.0TDI quattro S tronic 140 / 190 120-122 28 909 34 980 300

Sport 1.4TFSI COD 110 / 150 124-130 22 446 27 160 300

Sport 1.4TFSI COD S tronic 110 / 150 119-125 24 008 29 050 300

Sport 2.0TFSI quattro S tronic 140 / 190 146–139 27 719 33 540 300

Sport 1.6TDI S tronic 85 / 116 109-114 24 702 29 890 300

Sport 2.0TDI quattro S tronic 110 / 150 118-120 27 959 33 830 300

Sport 2.0TDI quattro S tronic 140 / 190 120-122 30 603 37 030 300

Uzrādītās cenas, komplektācijas un papildaprīkojuma klāsts ir informatīva rakstura un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. 

Aktuālāko informāciju iespējams iegūt pie Audi pārstāvjiem Latvijā.

Audi Q2



pilsētā ārpus 
pilsētas

kombinētais

1.4TFSI 
CoD

6-pakāpju 
manuālā

110 / 150 250 / 1500 - 3500 6.6-6.7 4.7-5.0 5.4-5.7 124-130 8.5 EU6

1.4TFSI 
CoD

7-pakāpju 
S tronic

110 / 150 250 / 1500 - 3500 6.3-6.5 4.6-4.9 5.2-5.5 119-125 8.5 EU6

2.0TFSI 7-pakāpju 
S tronic quattro

140 / 190 320 / 1500 - 4180  8.1–7.9 5.5–5.1 6.4–6.1 146–139 6.5 EU6

1.6TDI 7-pakāpju 
S tronic

85 / 116 250 / 1500 - 3200 4.3-4.5 4.0-4.3 4.1-4.3 109-114 10.5 EU6

2.0TDI 7-pakāpju 
S tronic quattro

110 / 150 340 / 1750-3000 5.8-5.6 4.6-4.3 5.0-4.8 118-120 8.1 EU6

2.0TDI 7-pakāpju 
S tronic quattro

140 / 190 400 / 1900-3300 5.9-5.7 4.6-4.4 5.1-4.9 120-122 7.3 EU6

TDI quattro pastāvīgā visu riteņu piedziņa

TFSI S tronic pārnesumkārba ar dubultā sajūga tehnoloģiju

TFSI COD

Uzrādītā tehniskā informācija ir informatīva rakstura un var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

**Degvielas patēriņš un CO2 izmešu daudzums svārstās atkarībā no uzstādīto riepu/disku izmēra.

Audi Q2 tehniskie dati

Emisijas 
standarts

dīzeļa dzinējs ar Common Rail iesmidzināšanas sistēmu 
un turbokompresoru

CO2 izmešu 
daudzums 

kombinētais 
g/km**

benzīna dzinējs ar tiešo degvielas iesmidzināšanu un 
turbokompresoru

*Uzrādītie degvielas patēriņa un CO2 emisiju dati noteikti saskaņā ar NEDC procedūru, Eiropas Padomes direktīvas 80/1268/EEK aktuālajā redakcijā.

Dzinēja 
tips

Pārnesumkārba, 
piedziņas veids

Jauda 
kW/Zs

Maksimālais 
griezes moments 
Nm pie apgr. min.

Degvielas patēriņš l/100km* Paātrinājums
0-100 km sek.

benzīna dzinējs ar tiešo degvielas iesmidzināšanu un 
turbokompresoru un Audi cylinder on demand tehnoloģiju



s = standartā    - = nav pieejams        o = papildu aprīkojums  
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RITEŅI / DISKI Tērauda diski ar nosegu, 6.5J x 16, riepas 205/60 R16 s -

Vieglmetāla diski, 5 spieķu Star dizains, 7J x 17, riepas 215/55 R17                - s

Riepu spiediena kontrole s s
Mazizmēra rezerves ritenis s s
Riteņu skrūves ar slepeno atslēgu s s

GAISMAS Halogēna priekšējie lukturi ar atsevišķām dienas gaismām s s
Aizmugurējie lukturi ar miglas lukturi s s
Gaismas un lietus sensors s s
Apgaismojums salonā s s

SPOGUĻI Elektriski regulējami un apsildāmi ārējie sānu atpakaļskata spoguļi s s
Ārējo atpakaļskata spoguļu korpusi virsbūves krāsā                     s s
Salona atpakaļskata spogulis ar manuālo aptumšošanos s s

SLĒGŠANAS SISTĒMAS Ražotāja pretaizdzīšanas signalizācija s s
STIKLOJUMS Siltumu aizturošs vējstikls s s

Siltumu aizturoši aizmugurējais un sānu stikli s s
PAPILDU ĀRĒJĀS APDARES Melnas dekoratīvās līstes ap logiem s s
APRĪKOJUMS Aizmugurējās statnes dekoratīvais krāsojums virsbūves krāsā s s

Aizmugurējās statnes dekoratīvais krāsojums ice silver metallic, sudraba krāsā s s
Bamperi antracīta krāsā s -
Pilnais krāsojums - s

SĒDEKĻI / SĒDEKĻU KOMFORTS Script auduma salona apdare s -
Index auduma salona apdare - s
Standarta sēdekļi priekšā s -
Sporta sēdekļi priekšā o s
Mehāniski regulējams augstums vadītāja sēdeklim s -
Mehāniski regulējams sēdekļu augstums priekšā sēdošajiem o s
Priekšējais centrālais rokas balsts s s
Nolokāma un dalīta aizmugurējā sēdekļa atzveltne 40:60 s s
ISOFIX bērnu sēdeklīšu stiprinājums aizmugurējiem sēdekļiem ar augšējās siksnas 
stiprinājuma punktu

s s

ISOFIX bērnu sēdeklīšu stiprinājumi priekšējā pasažiera vietā s s
PAPILDU SALONA APDARES 3 spieķu sporta stūre s -
APRĪKOJUMS 3 spieķu sporta stūre ar ādas apdari o s

Mehāniski regulējama gaisa kondicionēšanas sistēma s s
Dekoratīvā salona apdare, diamond paint finish, sudrabaini pelēkā krāsā s -
Dekoratīvā salona apdare, anodised paint finish, sarkanā krāsā - s
Dekoratīvā salona apdare, anodised paint finish, dzeltenā krāsā (ar interjera kodu 
WG)

- s

Auduma griestu apdare, titanium grey, pelēkā krāsā s s
Sliekšņi ar alumīnija apdari - s
Pelnutrauks un piepīpētajs priekšā s s
Priekšējie un aizmugurējie salona paklājiņi s s
Paklājs bagāžas nodalījumā s s

MMI UN NAVIGĀCIJAS SISTĒMAS MMI radio ar CD, AUX-IN, 1 SD karšu lasītāju, displeja izmērs 5.8" s s
4 pasīvie skaļruņi s s

PALĪDZĪBAS UN DROŠĪBAS Audi pre sense front sistēma ar gājēju atpazīšanas funkciju s s
SISTĒMAS Papildu stāvbremze braukšanas uzsākšanai s s

Regulējams ātruma ierobežotājs s s
Pilna izmēra drošības spilveni priekšā sēdošajiem, ceļu drošības spilvens vadītāja 
pusē, priekšējā pasažiera gaisa spilvena deaktivizācijas slēdzis

s s

TEHNOLOĢIJAS / BALSTIEKĀRTA Progresīva stūres iekārta s s
Standarta balstiekārta s s
Elektroniskā stabilizācijas kontroles sistēma (ESC) s s
50 litru degvielas tvertne s s

Audi Q2 standarta aprīkojums



Cenas EUR ar PVN 21% spēkā no 01.01.2018.
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KRĀSOJUMS

L1L1 Vegas Yellow krāsojums 379 379
Metallic vai pearl effect krāsojums 693 693

K6K6 Ara (Macaw) blue, crystal effect krāsojums 1117 1117
6Y6Y Daytona Grey Metallic krāsojums - 693

tikai kopā ar WQS 
2JF Kontrastējošais krāsojums - 168

Ietver: apakšējās malas apdari priekšējā un aizmugurējā buferī, riteņu arku apdari un durvju apdares 
moldingus Manhattan grey pelēkā krāsā; priekšējā apakšdaļas aizsarga un aizmugurējā difuzora apdare 
kontrastējošā krāsā Selenite silver.

6H0 Aizmugurējās statnes dekoratīvais krāsojums virsbūves krāsā s 0
6H4 Aizmugurējās statnes dekoratīvais krāsojums, Manhattan Grey metallic pelēkā krāsā - 0

tikai kopā ar 2JF
6H7 Aizmugurējās statnes dekoratīvais krāsojums, Ibis white baltā krāsā 223 223
6H6 Aizmugurējās statnes dekoratīvais krāsojums, Titanium grey, pelēkā matētā krāsā 223 223

RITEŅI / DISKI

F32 Vieglmetāla alumīnija diski, 5 spieķu dizains, 6.5 Jx 16, riepas 215/60 R16 504 -

U47 Vieglmetāla alumīnija diski, 5 spieķu V-veida dizains, 7 J x 17, riepas 215/55 R17           1229 223

U50 Vieglmetāla alumīnija diski, 7 spieķu dizains, 7 J x 17, riepas 215/55 R17           1229 223

U41 Vieglmetāla alumīnija diski, 10 spieķu "Structure" dizains, 7 J x 18, riepas 215/50 R18 1956 951

kopā ar WQS - 0
V68 Vieglmetāla alumīnija diski, 5 spieķu "Dynamic" dizains, kontrastējoši pelēki, daļēji pulēti, 7 J x 18, 

riepas 215/50 R18
2123 1117

kopā ar WQS - 168

Audi Q2 papildu aprīkojums



Cenas EUR ar PVN 21% spēkā no 01.01.2018.
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Audi Q2 papildu aprīkojums

40N Audi Sport vieglmetāla alumīnija diski, 5 spieķu "offroad" dizains, matēti titāna ar spīdīgu malu, 7 J x 
18, riepas 215/50 R18

2739 1733

kopā ar WQS - 782
41C Audi Sport vieglmetāla alumīnija diski, 5 spieķu "Turbine" dizains, magnija krāsā, 7 J x 18, riepas 

215/50 R18
2850 1845

kopā ar WQS - 894
pieejams tikai quattro modeļiem

U40 Audi Sport vieglmetāla alumīnija diski, 10 spieķu Y-veida dizains, 8 J x 19, riepas 235/40 R19 2905 1900

kopā ar WQS - 951
U80 Audi Sport vieglmetāla alumīnija diski, 5 spieķu "Rotor" dizains, antracīta melnā krāsā daļēji pulēti, 8 J 

x 19, riepas 235/40 R19
3352 2347

kopā ar WQS - 1398
C2T Audi Sport vieglmetāla alumīnija diski, 5 dubultspieķu dizains ar matētiem strukturētiem moduļa 

ielaidumiem, 8J x 19, riepas 235/40 R19
3352 2347

kopā ar WQS - 1398

C8R Audi Sport vieglmetāla alumīnija diski, 10-Y-spieķu dizains, spīdīgi melni, 8J x 19 riepas 235/40 R19 3352 2347

kopā ar WQS - 1398

PIEKARE / BREMZES

2H6 Audi drive select® 223 223
1JC Sporta balstiekārta - pazemināta par 10mm 246 246
PDE Piekare ar regulējamiem amortizātoriem, iekļauj Audi drive select® 894 894
PA2 Dinamiskā paka 469 469

Sporta balstiekārta; Audi drive select®
pieejama dzinējiem ar jaudu no 110kW

PC2 Bremžu supporti krāsoti sarkani 335 335
tikai kopā ar PA2



Cenas EUR ar PVN 21% spēkā no 01.01.2018.
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Audi Q2 papildu aprīkojums

SĒDEKĻI / SĒDEKĻU KOMFORTS

Q4H Sporta sēdekļi priekšā 263 s
augstumā mehāniski regulējumi priekšējie sēdekļi un sēžamās daļas platuma regulēšana
tikai kopā ar 3L3 un N1S vai N5W

7P1 Elektriska muguras komforta regulācija priekšējiem sēdekļiem 274 274
tikai kopā ar 3L3

3L5 Mehaniski regulējami sēdekļi priekšā 90 s
4A3 Apsildāmi priekšējie sēdekļi 368 368
3NT Nolokāma un dalīta aizmugurējā sēdekļa atzveltne (40:20:40) ar centrālo rokas balstu un glāžu 

turētājiem                         
280 280

SĒDEKĻU APDARE / ĀDAS PAKAS

N1S Kombinētā ādas un mākslīgās ādas sēdekļu apdare 951 951
standarta un sporta sēdekļiem: 
sēdekļu centrālā daļa priekšējiem sēdekļiem, diviem ārējiem aizmugurējiem sēdekļiem un vadītāja 
sēdekļa sānu daļa izkāpšanas pusē ar ādas apdari
sēdekļu sānu daļa, galvas balsti, centrālais rokas balsts priekšā un vidējais aizmugurējais sēdeklis ar 
mākslīgās ādas apdari, iekļaujot ielaidumus sēdekļos ar mono.pur apdari

N5W Milano ādas sēdekļu apdare 1733 1733
sporta sēdekļiem: 
sēdekļu centrālā daļa, sēdekļu sānu daļa un galvas balstu centrālā daļa ar Milano ādas apdari, ielaidumi 
sēdekļos ar mono.pur apdari kontrastējošā krāsā ar kontrastējošām šuvēm
durvju apdare un centrālais rokas balsts priekšā ar mākslīgās ādas apdari 
Basis modeļiem tikai kopā ar Q4H

7HB Salona papildu apdares elementi ar mono.pur apdari 324 324
Roku balsti durvīs ar mākslīgās ādas apdari melnā krāsā ar kontrastējošām šuvēm, kas atbilst sēdekļu 
šuvēm, ceļgalu balsti ar mākslīgās ādas apdari, melnā vai pelēkā krāsā

SALONA DEKORATĪVĀ APDARE

5TG Dekoratīvā salona apdare, matt brushed aluminium  223 156
5MD Dekoratīvā salona apdare, anodised paint finish, dzeltenā krāsā - 0
PLA Dekoratīvā salona apdare ar gaismas grafisko dizainu un Ambient apgaismojuma paku 504 436

Akcentējošā josla ar krāsaino fona apgaismojumu priekšējā panelī un centrālajā konsolē, Ambient 
apgaismojums priekšējās durvīs

kopā ar WQS - 280

STŪRES / CITI VADĪBAS ELEMENTI

2PV 3 spieķu sporta stūre ar ādas apdari                              179 s
1XW Multifunkcionālā 3 spieķu sporta stūre ar ādas apdari 368 189
1XX Multifunkcionālā 3 spieķu sporta stūre ar ādas apdari, iespēja pārslēgt pārnesumus pie stūres 491 312

tikai ar S tronic; nav pieejama ar 9S8
2PF Multifunkcionālā 3 spieķu sporta stūre ar ādas apdari, taisna apakšējā mala - 318

nav pieejama ar 9S8; tikai kopā ar WQS
2PK Multifunkcionālā 3 spieķu sporta stūre ar ādas apdari, taisna apakšējā mala, iespēja pārslēgt 

pārnesumus pie stūres
- 441

tikai ar S tronic un WQS

MMI UN NAVIGĀCIJAS SISTĒMAS

9S5 Vadītāja informācijas sistēma ar melnbalto displeju, izmērs 3.5" 212 212
tikai kopā ar multifunkcionālo stūri; nav pieejama ar standarta radio

9S6 Vadītāja informācijas sistēma ar krāsaino displeju, izmērs 3.5" 379 379
tikai kopā ar multifunkcionālo stūri; nav pieejama ar standarta radio

9S8 Audi virtuālā vadītāja informācijas sistēma ar 12.3 collu digitālo ekrānu 727 727
tikai kopā ar multifunkcionālo stūri un PNQ



Cenas EUR ar PVN 21% spēkā no 01.01.2018.
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Audi Q2 papildu aprīkojums

PNU MMI® navigācijas sistēma 1586 1586
7" krāsains displejs
3D navigācija
Audi connect pakalpojumi 3 mēnešus
Balss vadības sistēma
2 SD karšu lasītāji, CD, AUX-IN, USB ar uzlādes funkciju
Bluetooth interfeiss
tikai kopā ar multifunkcionālo stūri un 9S5 vai 9S6, un 9VD vai 9VS, un Ue4 vai UI2

PNQ MMI® navigācijas sistēma plus 3006 3006
8.3" krāsains displejs
MMI touch
3D navigācija ar karšu atjauninājumiem
Audi connect pakalpojumi 3 gadus
Balss vadības sistēma
2 SD karšu lasītāji, AUX-IN, USB ar uzlādes funkciju
Bluetooth interfeiss
DVD lasītājs, jukebox 10GB
Vadītāja informācijas sistēma ar krāsaino displeju, izmērs 7"
tikai kopā ar multifunkcionālo stūri un 9S5 vai 9S6 vai 9S8, un 9VD vai 9VS, un IT1

RADIO UN SKAŅAS SISTĒMAS

I8E MMI radio plus 491 491
7" krāsains displejs
Bluetooth interfeiss
Balss vadības sistēma (tikai kopā ar multifunkcionālo stūri)
4 pasīvie skaļruņi
CD, 1 SD karšu lasītājs, 1 AUX-IN
tikai kopā ar 9ZX vai 9ZE 

9VD Audi skaņas sistēma 285 285
nav pieejama ar standarta radio

9VS Bang & Olufsen 3D skaņas sistēma 883 883
14 skaļruņi, jauda 705W
nav pieejama ar standarta radio

QV3 Digitālo radio signālu uztveršana 335 335
nav pieejama ar standarta radio

TELEFONI UN KOMUNIKĀCIJU SISTĒMAS

9ZX Bluetooth interfeiss 0 0
tikai kopā ar I8E; ir iekļauts PNU un PNQ

9ZE Audi phone box ar bezvadu uzlādēšanas funkciju (Qi-Standard telefoniem) 379 379
iespēja pievienot divus telefonus, izmantojot Bluetooth
tikai kopā ar multifunkcionālo stūri; nav pieejams ar standarta radio

UE7 Audi music interfeiss 171 171
AUX-IN un 2 USB interfeisi ar uzlādēšanas un datu pārraides funkcijām
nav pieejams kopā ar PNU vai PNQ

UI2 Audi smartphone interfeiss 397 397
Audi music interfeiss
Google Android Auto; Apple CarPlay
tikai kopā ar PNU vai PNQ

PNV Smartphone paka (Connectivity paka) 1330 1330
Audi music interface: 2 USB USB ar uzlādes funkciju un datu pārraides funkciju
Audi smartphone interfeiss: atbalsta Google Android Auto; Apple CarPlay
Sagatave navigācijas sistēmai 
nav pieejams kopā ar PNU vai PNQ

IT1 Audi connect pakalpojumi 3 gadus 397 397
kopā ar PNQ 0 0
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Audi Q2 papildu aprīkojums

PALĪDZĪBAS UN DROŠĪBAS SISTĒMAS

7W1 Audi pre sense bāzes versija 223 223
7Y1 Audi side assist 592 592

kopā ar 7X2 vai 7X5 iekļaujot palīgsistēmu izbraukšanai atpakaļgaitā no stāvvietas 
PCB Audi active lane assist  670 670

tikai kopā ar PCG vai PCE
7Y5 Audi active lane assist un Audi side assist 1262 1262

kopā ar PCE 559 559
tikai kopā ar 8G1 un PU7, un PCB vai PCE

PCG Adaptīvā automātiska ātruma uzturēšanas ierīce ar distances indikatoru, Stop&Go funkciju,  iekļaujot 771 771
tikai kopā ar 9S6 vai 9S8

PCE Asistentu paka 1777 1777
Adaptīvā automātiska ātruma uzturēšanas ierīce ar Stop&Go funkciju (ar S tronic)
Audi active lane assist
Braukšanas palīgsistēma sastrēgumos un ārkārtas situāciju asistents (ar S tronic)
Audi pre sense front ar gājēju atpazīšanas funkciju
Ceļa zīmju atpazinējs 
Tālo gaismu palīgs
Parkošanās sistēma plus
tikai kopā ar multifunkcionālo stūri un 9S6 vai 9S8, un 79C vai 79D

79C Asistentu pakas pasūtīšanai bez Audi side assist 0 0
tikai ar S tronic

79D Asistentu pakas pasūtīšanai ar Audi side assist 592 592
tikai ar S tronic

PC0 Cruise control - automātiska ātruma uzturēšanas ierīce 313 313
KS2 Head-up displejs - informācijas projekcijas ekrāns 670 670

nav pieejams ar standarta radio; tikai kopā ar PX2
7X1 Parkošanās palīgs aizmugurē 436 436
7X2 Parkošanās palīgs priekšā un aizmugurē 815 815

nav pieejams ar standarta radio
7X5 Auto novietošanas stāvvietā palīgs 951 951

nav pieejams ar standarta radio
KA2 Atpakaļskata kamera 425 425

nav pieejama ar standarta radio; tikai kopā ar 7X2 vai 7X5

GAISMAS

8X1 Priekšējo lukturu mazgāšanas sistēma 285 285
8G1 Tālo gaismu palīgs 151 151

tikai kopā ar PU7
PX2 LED priekšējie lukturi ar dinamiskiem pagriezienu rādītājiem aizmugurē 1391 1391

JUMTA SISTĒMAS

3FB Elektriski vadāma stikla jumta lūka 1106 1106
tikai kopā ar PLA

KONDICIONĒŠANAS SISTĒMAS

9AK Automātiskā klimata kontroles sistēma 615 615
9M9 Autonomā apsilde / ventilācija ar distances vadību 1398 1398
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Audi Q2 papildu aprīkojums

BAGĀŽAS NOSTIPRINĀŠANAS UN GLABĀŠANAS SISTĒMAS

QE1 Papildnodalījumu paka 201 201
Glabāšanas tīkliņi priekšējo sēdekļu atzveltnēs, glabāšanas nodalījums priekšējā pasažiera pusē, 
aizslēdzams cimdu nodalījums

QE4 2 USB uzlādes ligzdas aizmugurējiem pasažieriem 57 57
QE7 Papildnodalījumu paka ar 12V ligzdu un USB uzlādes ligzdas aizmugurējiem pasažieriem 257 257

Papildnodalījumu pakas saturs plus 2 USB uzlādes ligzdas aizmugurējiem pasažieriem

SLĒGŠANAS SISTĒMAS

PG3 Comfort key - centrālās atslēgas vadība un dzinēja iedarbināšana bez aizdedzes atslēgas 436 436
4E7 Bagāžas nodalījuma vāka elektriskā vadība 548 548

SPOGUĻI

6XE Elektriski regulējami, apsildāmi un nolokāmi ārējie sānu atpakaļskata spoguļi 212 212
6XK Elektriski nolokāmi, regulējami un apsildāmi ārējie spoguļi ar automātisku aptumšošanos vadītāja pusē 318 318

tikai kopā ar PU7
PU7 Salona spogulis ar automātisku aptumšošanos, gaismas un lietus sensors 285 285

kopā ar PX2 145 145

STIKLOJUMS

VW1 Aptumšoti aizmugurējie sānu stikli un aizmugurējais stikls 447 447

PAPILDU ĀRĒJĀS APDARES APRĪKOJUMS

1M5 Instalācijas sagatave sakabes ierīcei 179 179

1D2 Sakabes ierīce 883 883
2Z0 Bez automašīnas modeļa un dzinēja apzīmējumiem 0 0
2Z7 Bez dzinēja apzīmējumiem 0 0
4ZD Audi ekskluzīvā melnās apdares paka 504 504

melni dekoratīvi elementi ap radiatora resti, bamperiem priekšā un aizmugurē

PAPILDU SALONA APDARES APRĪKOJUMS

6NQ Griestu apdare melnā krāsā 263 263
QQ1 Interjera apgaismojuma paka 168 168
QJ1 Papildu alumīnija dekoratīvā apdare salonā 79 79

apkārt gaisa pieplūdes atverēm, spoguļu un logu regulēšanas slēdžiem, durvju rokturiem iekšpusē, 
monētu kastītei, papildu stāvbremzes kontroles slēdzim (ja pasūtīts)

PAGARINĀTĀ GARANTIJA

EA1 Audi pagarinātā garantija, 2 + 1, maksimālais nobraukums 30 000 km 93 93
EA2 Audi pagarinātā garantija, 2 + 1, maksimālais nobraukums 60 000 km 124 124
EA3 Audi pagarinātā garantija, 2 + 1, maksimālais nobraukums 90 000 km 172 172
EB4 Audi pagarinātā garantija, 2 + 1, maksimālais nobraukums 120 000 km 219 219
EB3 Audi pagarinātā garantija, 2 + 1, maksimālais nobraukums 150 000 km 266 266
EA4 Audi pagarinātā garantija, 2 + 2, maksimālais nobraukums 40 000 km 187 187
EA5 Audi pagarinātā garantija, 2 + 2, maksimālais nobraukums 80 000 km 282 282
EA6 Audi pagarinātā garantija, 2 + 2, maksimālais nobraukums 120 000 km 408 408
EA7 Audi pagarinātā garantija, 2 + 3, maksimālais nobraukums 50 000 km 187 187
EA8 Audi pagarinātā garantija, 2 + 3, maksimālais nobraukums 100 000 km 486 486
EA9 Audi pagarinātā garantija, 2 + 3, maksimālais nobraukums 150 000 km 738 738



Cenas EUR ar PVN 21% spēkā no 01.01.2018.
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Audi Q2 papildu aprīkojums

APRĪKOJUMA / DIZAINA PAKAS

WQS S line sporta paka - 2068
Vieglmetāla alumīnija diski, 5 spieķu Y-veida dizains, 7 J x 18, riepas 215/50 R18
Sporta balstiekārta
Durvju sliekšņi ar alumīnija apdari un S logo, apgaismoti
S logo uz priekšējiem spārniem

1XW Multifunkcionālā 3 spieķu sporta stūre ar ādas apdari un perforāciju, S logo - 0
N3U Pulse auduma/ādas kombinētā sēdekļu apdare ar S logo uz priekšējo sēdekļu atzveltnēm - 0

Dekoratīvā salona apdare, Matt brushed aluminium 
Griestu apdare melnā krāsā 
Pedāļi un kāju balsta vieta ar nerūsējošā tērauda apdari 
Pārnesumkārbas sviras rokturis ar perforētās ādas apdari
Kontrastējošās šuves sēdekļu apdarē, uz sporta stūres, pārnesumkārbas sviras roktura un paklājiņiem
Pieejami sekojoši papildu aprīkojuma elementi: 
Vieglmetala diski ar izmēru 18" vai lielāki

1XX Multifunkcionālā 3 spieķu sporta stūre ar ādas apdari, iespēja pārslēgt pārnesumus pie stūres - 123
2PF Multifunkcionālā 3 spieķu sporta stūre ar ādas apdari, taisna apakšējā mala - 129
2PK Multifunkcionālā 3 spieķu sporta stūre ar ādas apdari, taisna apakšējā mala, iespēja pārslēgt 

pārnesumus pie stūres
- 252

N7K Alcantara frequency/ādas kombinētā sēdekļu apdare ar S logo uz priekšējo sēdekļu atzveltnēm - 782
N2R Fine Nappa ādas sēdekļu apdare ar S logo uz priekšējo sēdekļu atzveltnēm - 1509

tikai kopā ar N3U, vai N7K, vai N2R un 1XW, vai 1XX, vai 2PF, vai 2PK
PQD S line ārējās apdares paka 1856 1632

kopā ar WQS - 1520
Sportiska dizaina bamperi priekšā un aizmugurē  
Radiatora reste platinum grey, matētā pelēkā krāsā
Difuzora ielaidums Platinum Grey pelēkā krāsā
S line jumta spoileris
Hromēta izplūdes sistēmas uzgaļa apdare (viens vai divi atkarībā no dzinēja) 
Izgaismoti durvju sliekšņi ar S line logo 
S line logo uz priekšējiem spārniem
nav pieejams ar virsbūves krāsu Brilliant black (A2A2)

PFB Edition #1 paka - 6110
Virsbūves krāsa Quantum grey
S line ārējās apdares paka ar kontrastējošo krāsojumu Manhattan grey
Aizmugurējās statnes dekoratīvais krāsojums Brilliant black melnā krāsā ar Audi logo dizaina uzlīmi
Ārējo atpakaļskata spoguļu korpusi Brilliant black melnā krāsā
Audi ekskluzīvā melnās apdares paka
Vieglmetāla alumīnija diski, 5 spieķu Rotor dizains, antracīta melnā krāsā, 8J x 19, riepas 235/40 R19
Durvju sliekšņi ar alumīnija apdari, apgaismoti
S line interjera apgares paka
Dekoratīvā salona apdare ar gaismas grafisko dizainu un Ambient apgaismojuma paku

1XW Multifunkcionālā 3 spieķu sporta stūre ar ādas apdari un perforāciju, S logo - 0
N3U Pulse auduma/ādas kombinētā sēdekļu apdare ar S logo uz priekšējo sēdekļu atzveltnēm - 0

Pieejami sekojoši papildu aprīkojuma elementi: 
1XX Multifunkcionālā 3 spieķu sporta stūre ar ādas apdari, iespēja pārslēgt pārnesumus pie stūres - 123
2PF Multifunkcionālā 3 spieķu sporta stūre ar ādas apdari, taisna apakšējā mala - 129
2PK Multifunkcionālā 3 spieķu sporta stūre ar ādas apdari, taisna apakšējā mala, iespēja pārslēgt 

pārnesumus pie stūres
- 252

N7K Alcantara frequency/ādas kombinētā sēdekļu apdare ar S logo uz priekšējo sēdekļu atzveltnēm - 782
N2R Fine Nappa ādas sēdekļu apdare ar S logo uz priekšējo sēdekļu atzveltnēm - 1509

nav pieejams 1.6TDI modeļiem; tikai kopā ar PX2, un PLA, un 7HB

s = standartā    - = nav pieejams    o = papildaprīkojums



Audi Q2 izmēri


