Audi Q2 Standardudstyr
Udstyr markeret med "●" angiver inkluderet standardudstyr.

Q2
Prestige
3-eget multifunktionslæderrat plus

Anhængertræk, forberedelse

Assistentpakken Parkering
Indeholder: Parkeringshjælp plus og bakkamera

Audi adaptiv hastighedsassistent

Audi drive select

Audi hold assist

Audi phone box light

Blade i manhattangrå metallak

Blade i selenitsølv

Bundmåtter foran og bagi

Børnesædefastgørelse, ISOFIX, på passagersædet

Dekorindlæg, Sølvgrå diamantlak

Forlygter med LED-teknologi

Førerinformationssystem med farvedisplay

Højdeindstillelige forsæder

Infotainmentpakke connectivity
Indeholder: 8,3" MMI radio plus, forberedelse til MMI Navigation plus, Audi smartphone interface og 8 højtalere

Interiør med sportssæder i sort stof
Indeholder: Sportssæder foran, aluminiumslook til interiøret og ambientebelysningspakke

Isofixbeslag og Top Tether på bagsædet

Q2
S line

Audi Q2 Standardudstyr
Udstyr markeret med "●" angiver inkluderet standardudstyr.
Q2
Prestige
Komfortklimaanlæg - 2 zoner

Komfortpakke plus
Indeholder: Bakspejl med automatisk afblænding, rammeløst, Sidespejle med elektrisk indstilling, elopvarmning og indklapning, med
automatisk afblænding i begge sider og 4-vejs-lændestøtte til forsæderne

Letmetalfælge, 5 dobbelteget design, 7,0Jx17, 215/55 R17-dæk

Letmetalfælge, 5-eget stjernedesign, 7,0Jx17, 215/55 R17-dæk

Midterarmlæn foran

Panellister med aluminiumsindlæg

Panellister med aluminiumsindlæg, S-logo, med lys

Radiomodtagelse, digital
DAB+ radio

S line fuldlakeret kofangere
I bilens farve

Sidespejlhuse i bilens farve

Splitbagsæde 40:60
Bagsæderyglænet kan klappes frem i forholdet 40:60 eller komplet

Sædevarme, foran

Q2
S line

Audi Q2 Ekstraudstyr
De i parentes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved.
"," skal læses som "og". "/" skal læses som "eller". Udstyr markeret med "-" angiver udstyr, der ikke kan tilkøbes den valgte model.
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover
påvirke den grønne ejerafgift.
Prisen er udregnet med udgangspunkt i 85% afgift. Prisen kan variere i forhold til skalaknækket. For at beregne den korrekte ekstraudstyrspris
bedes du kontakte din lokale Audi-forhandler.
Q2
Prestige

Q2
S line

6I2

Adaptiv kørselsassistent (8T8, 9S8, PYG/PYH)

6.162 kr.

6.162 kr.

QQ1

Ambientebelysningspakke

4.013 kr.

4.013 kr.

QQ2

Ambientebelysningspakke plus (PWE/PWK/PWM/PWN, 7TM)

5.550 kr.

5.550 kr.

1D2

Anhængertræk

12.693 kr.

12.693 kr.

PYJ

Assistentpakken Kørsel (IT3)

44.328 kr.

44.328 kr.

9.461 kr.

9.461 kr.

PYL

Assistentpakken sikkerhed
Indeholder: Audi pre sense basic (7W1) og Audi side assist (7Y1)

IT3

Audi connect Navigation & Infotainment (PYH/PYJ)

5.620 kr.

5.620 kr.

2H6

Audi drive select

3.202 kr.

-

9ZE

Audi phone box

5.620 kr.

5.620 kr.

9VD

Audi soundsystem

4.081 kr.

4.081 kr.

9S8

Audi virtual cockpit (PYG/PYH/PYJ)

8.018 kr.

8.018 kr.

7.859 kr.

7.859 kr.

12.693 kr.

12.693 kr.

4E7

Bagklap med elektrisk åbning og lukning
Indeholdt i Plus selection (WBF)

9VS

Bang & Olufsen Premium Sound System

6H0

Blade i bilens farve

0 kr.

0 kr.

6H5

Blade i floretsølv metallak

0 kr.

-

6H4

Blade i manhattangrå metallak

-

0 kr.

6H6

Blade i mat platinumgrå

-

3.202 kr.

2Z0

Bortfald af modelbetegnelse og ydelses-/teknologibetegnelse

0 kr.

0 kr.

2Z7

Bortfald af ydelses-/teknologibetegnelse

0 kr.

0 kr.

YLD

Dekorfolie med Audi ringene (YNH)

0 kr.

0 kr.

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
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Audi Q2 Ekstraudstyr
De i parentes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved.
"," skal læses som "og". "/" skal læses som "eller". Udstyr markeret med "-" angiver udstyr, der ikke kan tilkøbes den valgte model.
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover
påvirke den grønne ejerafgift.
Prisen er udregnet med udgangspunkt i 85% afgift. Prisen kan variere i forhold til skalaknækket. For at beregne den korrekte ekstraudstyrspris
bedes du kontakte din lokale Audi-forhandler.
Q2
Prestige

Q2
S line

5MY

Dekorindlæg i hvid eloxallak

1.600 kr.

1.600 kr.

5TG

Dekorindlæg i mat, børstet aluminium

3.202 kr.

3.202 kr.

5MB

Dekorindlæg i rød eloxallak

3.202 kr.

3.202 kr.

7TM

Dekorindlæg, Lysgrafik i designet Format (PWE/PWK/PWM/PWN)

3.202 kr.

3.202 kr.

11.901 kr.

11.901 kr.

21.210 kr.

21.210 kr.

PYD

PYP

Dynamik pakke
Indeholder: Sportsundervogn (1JC), Skivebremser foran, 16", rødlakerede bremsesadler (1ZU), Skivebremser bag, 15",
rødlakerede bremsesadler (2EL) og Audi drive select (2H6)

Dynamikpakke plus
Indeholder: Undervogn med støddæmperregulering (UC8), Skivebremser foran, 16", rødlakerede bremsesadler (1ZU),
Skivebremser bag, 15", rødlakerede bremsesadler (2EL) og Audi drive select (2H4)

8G1

Fjernlysassistent

2.163 kr.

2.163 kr.

8X1

Forlygtesprinklere

4.172 kr.

4.172 kr.

2JG

Fuldlakeret kofangere

2.412 kr.

-

6.906 kr.

6.906 kr.

2.004 kr.

2.004 kr.

PYM

PYF

Funktionspakke
Indeholder: Opbevarings- og bagagerumspakke (QE1) og Splitbagsæde, 40-20-40 split og midterarmlæn bag (3NT)

Funktionspakke, dæk
Indeholder: Bilens værktøj og donkraft (1S1) og reservehjul, pladsbesparende (1G5)

PWA

Interiør med normale sæder i sort læder-kunstlæder-kombination

18.815 kr.

18.815 kr.

PWD

Interiør med sportssæder i grå læder-kunstlæder-kombination

28.150 kr.

28.150 kr.

PWC

Interiør med sportssæder i sort læder-kunstlæder-kombination

28.150 kr.

28.150 kr.

PWE

Interiør med sportssæder i sort læder-kunstlæder-kombination

28.917 kr.

28.917 kr.

PWB

Interiør med sportssæder i sort stof

14.478 kr.

-

PWN

Interiør S line med sportssæder i læder (5MB/5TG/7TM)

52.505 kr.

52.505 kr.

PWK

Interiør S line med sportssæder i sort/grå stof-læder-kombination (5MB/5TG/7TM)

26.231 kr.

26.231 kr.

4F2

Komfortnøgle med safelock (PYN)

6.255 kr.

6.255 kr.

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
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Audi Q2 Ekstraudstyr
De i parentes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved.
"," skal læses som "og". "/" skal læses som "eller". Udstyr markeret med "-" angiver udstyr, der ikke kan tilkøbes den valgte model.
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover
påvirke den grønne ejerafgift.
Prisen er udregnet med udgangspunkt i 85% afgift. Prisen kan variere i forhold til skalaknækket. For at beregne den korrekte ekstraudstyrspris
bedes du kontakte din lokale Audi-forhandler.

4I3

Komfortnøgle, uden safelock
Indeholdt i Plus selection (WBF)

Q2
Prestige

Q2
S line

6.255 kr.

6.255 kr.

-

2.412 kr.

4.808 kr.

4.808 kr.

2JK

Kontrastlakeret kofangere, S line

8VG

LED-baglygter

U40

Letmetalfælge, 10-eget Y-design, 8,0Jx19, 235/40 R19-dæk, Audi Sport GmbH

24.104 kr.

24.104 kr.

C8R

Letmetalfælge, 10-eget Y-design, sorte, glanspolerede, 8,0Jx19, 235/40 R19-dæk, Audi Sport GmbH

28.917 kr.

28.917 kr.

40M

Letmetalfælge, 5 dobbelteget design, 7,0Jx17, 215/55 R17-dæk

-

0 kr.

44M

Letmetalfælge, 5-dobbelteget trapezdesign, antracit, glanspolerede, 7,0x18, 215/50 R18-dæk, Audi
Sport GmbH

23.946 kr.

23.946 kr.

C7M

Letmetalfælge, 5-eget dobbelt edge-design, mat titangrå, glanspolerede, 8,0Jx19, 235/40 R19-dæk,
Audi Sport GmbH

30.521 kr.

30.521 kr.

F05

Letmetalfælge, 5-eget dobbelt moduldesign, hvide, indsatser i mat platingrå, 8,0Jx19, 235/40 R19dæk, Audi Sport GmbH

33.733 kr.

33.733 kr.

V68

Letmetalfælge, 5-eget dynamisk design, grafitgrå, glanspolerede, 7,0Jx18, 215/50 R18-dæk

12.850 kr.

12.850 kr.

40N

Letmetalfælge, 5-eget offroad-design, mat titangrå, glanspolerede, 7,0Jx18, 215/50 R18-dæk, Audi
Sport GmbH

21.684 kr.

21.684 kr.

U80

Letmetalfælge, 5-eget rotordesign, antracitsorte, glanspolerede, 8,0Jx19, 235/40 R19-dæk, Audi
Sport GmbH

30.521 kr.

30.521 kr.

48E

Letmetalfælge, 5-eget segmentdesign (S-design), 7,0Jx18, 215/50 R18-dæk

10.432 kr.

10.432 kr.

U14

Letmetalfælge, 5-eget turbinedesign, mat titangrå, glanspolerede, 8,0Jx19, 235/40 R19-dæk, Audi
Sport GmbH

31.152 kr.

31.152 kr.

U47

Letmetalfælge, 5-eget V-design, 7,0Jx17, 215/55 R17-dæk

0 kr.

0 kr.

41S

Letmetalfælge, 5-eget Y-design, 7,0Jx17, 215/55 R17-dæk

0 kr.

0 kr.

U42

Letmetalfælge, 5-eget Y-design, 7,0Jx18, 215/50 R18-dæk

10.432 kr.

10.432 kr.

9JD

Lighter og askebæger

470 kr.

470 kr.

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
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Audi Q2 Ekstraudstyr
De i parentes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved.
"," skal læses som "og". "/" skal læses som "eller". Udstyr markeret med "-" angiver udstyr, der ikke kan tilkøbes den valgte model.
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover
påvirke den grønne ejerafgift.
Prisen er udregnet med udgangspunkt i 85% afgift. Prisen kan variere i forhold til skalaknækket. For at beregne den korrekte ekstraudstyrspris
bedes du kontakte din lokale Audi-forhandler.

1XX

PXC

PYH WAA

Læderrat i 3-eget design med multifunktion plus og skiftekontakter
Fås kun til S tronic

Matrix LED-forlygter og LED-baglygter
Indeholdt i Plus selection (WBF)

Navigationspakke (IT3)
Indeholder: MMI navigation plus. Obs. Audi smartphone interface bortfalder

Q2
Prestige

Q2
S line

7.045 kr.

7.045 kr.

15.906 kr.

15.906 kr.

17.666 kr.

17.666 kr.

3.678 kr.

3.678 kr.

QE7

Opbevarings- og bagagerumspakke, 12-volts-stikdåse og USB-opladningsinterfaces til
bagsædepassagererne (PYM)

3FB

Panoramaglastag (QQ1/QQ2/PWA/PWB/PWC/PWD/PWE/PWK/PWM/PWN)

15.906 kr.

15.906 kr.

7X5

Parkeringsassistent med parkeringshjælp plus (PYI)

13.668 kr.

13.668 kr.

9M9

Parkeringsvarme og -ventilation (9AK)

22.478 kr.

22.478 kr.

15.000 kr.

15.000 kr.

WBF

Plus selection
Pakken indeholder: Matrix LED-forlygter og LED-baglygter (PXC), Elektrisk bagklap (4E7) og Komfortnøgle, uden safelock (4I3)

PWM

S line-interiør med sportssæder i sort mikrofiber Dinamica-/læderkombination (5MB/5TG/7TM)

37.794 kr.

37.794 kr.

YKO

Sidespejlhuse i kulfiber

10.094 kr.

10.094 kr.

4ZD

Sort optikpakke

7.224 kr.

7.224 kr.

2PF

Sportskonturlæderrat i 3-eget design med multifunktion plus og flad bund

7.134 kr.

7.134 kr.

8.897 kr.

8.897 kr.

2PK

Sportskonturlæderrat i 3-eget design med multifunktion plus og skiftekontakter, flad bund
Fås kun til S tronic

1JC

Sportsundervogn

3.521 kr.

3.521 kr.

YNH

Tagkantspoiler i bilens farve (YLD)

7.927 kr.

7.927 kr.

VW1

Tonede ruder

6.408 kr.

6.408 kr.

6.346 kr.

6.346 kr.

805 kr.

805 kr.

PYN

QE4

Tyverisikringspakke (4K4/4F2)
Indeholder: Låsebolte (1PE) og tyverialarm (7AL)

USB-opladningsinterfaces til bagsædepassagererne

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
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Audi Q2 Ekstraudstyr
De i parentes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved.
"," skal læses som "og". "/" skal læses som "eller". Udstyr markeret med "-" angiver udstyr, der ikke kan tilkøbes den valgte model.
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover
påvirke den grønne ejerafgift.
Prisen er udregnet med udgangspunkt i 85% afgift. Prisen kan variere i forhold til skalaknækket. For at beregne den korrekte ekstraudstyrspris
bedes du kontakte din lokale Audi-forhandler.

6I3

Vognbaneafvigelsesadvarsel

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
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Q2
Prestige

Q2
S line

4.808 kr.

4.808 kr.

Audi Q2 Lakfarver
Q2
Prestige

Q2
S line

36.965 kr.

36.965 kr.

0 kr.

-

-

6.051 kr.

Q0Q0

Audi exclusive speciallak

A2A2

Brillantsort

6Y6Y

Daytonagrå Perleeffekt

L5L5

Florettsølv Metallak

6.051 kr.

-

2Y2Y

Gletsjerhvid Metallak

6.051 kr.

6.051 kr.

T9T9

Ibishvid

0 kr.

0 kr.

H1H1

Manhattangrå Metallak

6.051 kr.

-

0E0E

Mythossort Metallak

6.051 kr.

6.051 kr.

2D2D

Navarreblå Metallak

6.051 kr.

6.051 kr.

1X1X

Pilegrå Perleeffekt

6.051 kr.

6.051 kr.

Y1Y1

Tangorød Metallak

6.051 kr.

6.051 kr.

N6N6

Turboblå

-

4.383 kr.

5H5H

Æblegrøn metallak

6.051 kr.

6.051 kr.

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
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