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Q2 1.4 TFSI CoD

Model

Q2 1.4 TFSI CoD
Celková cena 769 800,-

Motor

   1395 cm3 Přední pohon Manuální 6 st.
668 900,-

    Výkon: 110 kW / 150 koní
 Spotřeba paliva: 5.7 l/100km

 Emise CO2: 128 CO  g/km2
0,-

Vnější lakování

T9T9 Bílá Ibis
0,-

Potah

YM  Potah:
 Vnitřní barva: černá

 Koberec: černá
 Přístrojová deska: černá

Všechny uvedené ceny jsou nezávazné doporučené ceny neomezené kartelovou dohodou včetně DPH ve výši 21%*, nákladů na dopravu a při zohlednění NoVA podle §6 zákona o NoVA (NoVAG), pokud není uvedeno jinak. 

Ve velmi výjimečných případech je možné, že tyto údaje o ceně nejsou zcela aktuální. Kontaktujte prosím Vašeho prodejce, aby Vám na základě kalkulace podal detailní informaci o ceně. Změny v modelových variantách, 

konstrukci, výbavě, technických údajích, ceně i chyby při vkládání dat jsou výslovně vyhrazeny. Vyobrazená vozidla jsou částečně vybavena dodatečnou výbavou za příplatek, resp. na vyobrazeních jsou ukázány dodatečné 

výbavy, u kterých je povinný příplatek, a detaily výbavy, které nejsou k dispozici pro všechny modelové varianty. Informujte se prosím před uzavřením kupní smlouvy o přesném rozsahu výbavy, resp. o sériovém provedení a 

také o ceně Vašeho vozidla.

Informace EU o spotřebě paliva a emisích CO2 podle nařízení (ES) 715/2007: Uvedené hodnoty byly zjištěny podle předepsaného postupu měření odpovídajícího nařízení (ES) 715/2007. Údaje se nevztahují k jednotlivému 

vozidlu a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely porovnání různých typů vozidel. V důsledku zvláštních výbav a příslušenství (např. širší pneumatiky, klimatizace, střešní nosič atd.) mohou vzniknout především 

odlišné hodnoty spotřeby a emisí CO2.
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Sériová výbava

16" ocelová kola
včetně plných krytů kol
velikost 6,5J x 16
pneumatiky 205/60 R16

4 reproduktory (pasivní)

6-st. manuální převodovka

Airbagy full size s deaktivací airbagu
spolujezdce

Audi pre sense front
preventivní ochrana hrozící kolize
pokud řidič nezareaguje na upozornění a mírné 
přibrzdění dojde k plnému brzdění vozu

Boční airbagy vpředu a hlavové airbagy
vpředu a vzadu

Centrální dálkové zamykání

Dekorace diamantový lak stříbrnošedý

Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu

Elektromechanická parkovací brzda

Elektronický imobilizér

Halogenové dvojité světlomety

Kontrola nezapnutých bezpečnostních pásů

Kontrolní systém tlaku vzduchu v pneu
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Sériová výbava

Kožený sportovní volant - 3ramenný
design

Kryty vnějších zrcátek v barvě
karoserie s ukazateli směru z LED diod

Lékárnička a výstražný trojúhelník

Manuální klimatizace

MMI rádio
7" barevný displej
5" monochromatický palubní počítač
AUX-IN
slot na SD-kartu
CD
Car Menu

Nárazník Standard

Nekuřácké provedení

Normální sedadla vpředu
manuálně podélně a výškově nastavitelná

Ozdobné lišty - černé

Pneumatiky 205/60 R16

Potah stropu látkový

Potahy v látce Skript - normální
sedadla

Prodloužená záruka výrobce 4 roky
prodloužení o 2 roky nad zákonnou záruku a max. do 
nájezdu 120 000 km

Progresivní řízení

Rezervní kolo dojezdové
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Sériová výbava

Rohožky vpředu a vzadu

Sedadlo řidiče s nastavitelnou výškou

Side blade lakovaný v barvě vozu

Spínač denního jízdního osvětlení

Start-stop systém

Termoizolační čelní sklo

Třetí opěrka hlavy vzadu včetně
tříbodového samonavíjecího pásu na středním sedadle 
vzadu

Uchycení dětské sedačky ISOFIX - vnější
zadní sedadla

Vnější zpětná zrcátka elektricky
nastavitelná a vyhřívaná

Vnitřní osvětlení

Vnitřní zpětné zrcátko

Zadní mlhové světlomety

Zadní opěradlo dělené a sklopné

Zadní světla

Zvedák vozu
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Příplatková výbava

$LIF32 16" litá kola - 5paprskový design
velikost 6,5J x 16
pneumatiky 215/60 R16
pro paket Lifestyle

0,-

W1F Akční paket Lifestyle
16" hliníková litá kola či vyšší
Audi Parking system
MMI rádio plus
Rozhranní Bluetooth
Středová loketní opěrka
Vyhřívání sedadel vpředu
Tempomat
Monochromatický palubní informační displej
Multifunkční sportovní volant

67 600,-

$8EPNV Audi Connectivity paket
Audi music interface
Audi smartphone interface
příprava pro navigaci
rozhraní Bluetooth
pro paket Lifestyle

21 200,-

QJ1 Hliníková optika v interiéru
výdechů klimatizace
spínače pro nastavení zrcátek
spínače elektrického spouštěče okna
rámy okolo vnitřního ovládání dveří
přihrádky na mince
ovládací tlačítko parkovací brzdy
odkládací přihrádky před spolujezdcem (pouze v 
kombinaci s paketem pro odkládací a zavazadlový 
prostor - QE1)

2 000,-

$XW1XW Multifunkční sportovní volant
3ramenný design
kožený
pro paket Lifestyle

0,-

$5B Potahy v látce Skript - normální
sedadla

sériový potah

0,-

6H6 Side blade - matný titan 5 700,-

PU8 Světelný a dešťový senzor 3 600,-

1PE Šrouby se zabezpečením proti krádeži kol 800,-
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Technické údaje

Motor - typ  1395 Benzin 95

Výkon    110 kW 150 koní

Objem  1395 cm3

Převodovka Manuální 6 st.

Pohon Přední pohon

Počet dveří 5

Počet sedadel 5

Vlastní hmotnost

Nejvyšší povolená celková hmotnost

Spotřeba paliva: 5.7 l/100km

Emise CO2: 128 g/km
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Číslo nabídky

QR kód

Y8P4E5 Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce 
zobrazit Vaši nabídku a poradit Vám.

Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit 
platnost při produktových změnách.

Naskenujte QR kód a zobrazte si Vaši konfiguraci na 
Vašem mobilním telefonu či tabletu.

Vhodnou čtečku QR kódu naleznete v obchodech Apple 
Store nebo Google Play.


