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Q2 35 TFSI 110 kW

Model

 
 

Q2 35 TFSI 110 kW

 
 Celková cena 945 300,-

Motor

   1498 cm3 Přední pohon S tronic 742 900,-
    Výkon: 110 kW / 150 koní

 Spotřeba paliva: 6.7 l/100km
 Emise CO : 153 CO  g/km2 2

Vnější lakování

T9T9 Bílá Ibis 0,-

Potah

YM  Potah:
 Vnitřní barva: černá

 Koberec: černá
 Přístrojová deska: černá

Ceny příslušenství jsou nezávazné, nekartelové a doporučené vč. DPH 21%, platné do odvolání. Prosím mějte na paměti, že případné nutné náklady na montážní práce a materiál nejsou v cenách obsaženy. Na základě 

omezení dle motoru či výbav nemusí být montáž požadovaného příslušenství u určitého vozu možná. O dostupnosti příslušenství pro vybraný model a termínu dodání se informujte u Vašeho dealera.

Pro aktuální informace o modernizovaných modelech nebo nabídce skladových vozů, prosím, kontaktujte svého nejbližšího prodejce nebo si vyberte svůj nový vůz z nabídky skladových vozů.Upozornění / výhrada k 

hodnotám spotřeby paliva a emisím CO2Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 byly stanoveny dle standardu WLTP a v souladu s platnými předpisy přepočteny do NEDC hodnot. Tyto hodnoty se od katalogových hodnot liší. 

Jsou určeny pro porovnání hodnot CO2 a spotřeby paliva mezi různými typy vozidel. Dodatečná výbava vozu a příslušenství (např. vestavené díly, jiné pneumatiky atd.) mohou měnit relevantní parametry vozidla jako 

hmotnost, valivý odpor a aerodynamiku a ve spojitosti s povětrnostními a dopravními podmínkami a individuálním stylem jízdy mohou ovlivnit spotřebu paliva, spotřebu elektrické energie a emise CO2 jakož i výkonnostní 

ukazatele vozidla. Prodejce, dovozce ani výrobce nenese žádnou odpovědnost za skutečnost, že se v budoucnu nově komunikované hodnoty mohou lišit.Dne 1. září 2018 byl starý standard NEDC (New European Driving 

Cycle) nahrazen novým standardem WLTP pro všechny vozy registrované jako osobní (M1), Od 1. září 2019 dojde k podobné změně i pro vozy s registrací jako nákladní (N1 / N2).
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Výbava

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

4 reproduktory (pasivní)

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

Čalounění stropu šedá tkanina

Čalounění tkanina Skript
normální sedadla

Dekorace diamantový lak stříbrnošedý

Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu

Elektromechanická parkovací brzda

Elektronický imobilizér

Halogenové dvojité světlomety

Kontrola nezapnutých bezpečnostních pásů
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Výbava

Kontrolní systém tlaku vzduchu v pneu

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

Náhradní dojezdové kolo

Nárazník Standard

Nekuřácké provedení

Normální sedadla vpředu
manuálně podélně a výškově nastavitelná

Ozdobné lišty - černé

Pneumatiky 205/60 R16

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

Progresivní řízení

Rohožky vpředu a vzadu
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Výbava

Sedadlo řidiče s nastavitelnou výškou

Side blade lakovaný v barvě vozu

Spínač denního jízdního osvětlení

Start-stop systém

S tronic

Světelný a dešťový senzor

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 halogenová světla

Zadní mlhové světlomety

Zadní opěradlo dělené a sklopné

Zvedák vozu
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Volitelná výbava

$LIU47 17" litá kola - 5paprskový V-design
velikost 7J x 17
pneumatiky 215/55 R17
pro paket Gravity

18 300,-

UH2 Audi Hold assist
automatické zabrždění vozu po zastavení

2 300,-

9ZE Audi Phone Box
bluetooth hands free zařízení
hlasové ovládání telefonních funkcí
připojení na anténu vozidla pomocí zabudované 
spojovací antény v odkládací přihrádce
možnost nabíjení přes připojení USB a přes Wireless 
Charging (Qi-Standard)

9 600,-

9VD Audi Soundsystem
10 reproduktorů
Subwoofer
6kanálový zesilovač
celkový výkon 180W

7 200,-

7W1 Audi pre sense basic
preventivní ochrana cestujících
napnutí pásů předních sedadel
dovření oken

5 700,-

$S69S6 Informační systém řidiče - barevný
na displeji zobrazuje informace palubního počítače, 
Auto-Check-Control, rádiovým signálem řízených 
hodin a systému Multi Media Interface
pro paket Gravity

4 300,-

9AK Komfortní automatická klimatizace
předvolitelná regulací podle slunečního svitu
oddělená regulace pro stranu řidiče a spolujezdce
automatické řízení oběhového vzduchu pomocí čidla 
kvality vzduchu

15 600,-

PX2 LED světlomety s dynamickými zadními
odbočovacími světly

zahrnuje ostřikovače světlometů

35 200,-

GB1 LTE příjem pro Audi phone box 0,-

0,-



 Nabídka ze dne 05.03.2019    Strana 6 od 8

Volitelná výbava

$8EI8E MMI rádio plus
7" barevný displej
5" monochromatický palubní počítač
rozhraní Bluetooth
hlasové ovládání (v kombinaci s multifunkčním 
volantem)
slot na SD-kartu
CD
pro paket Gravity

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

0,-

W1F Paket Gravity
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,-

$CEPCE Paket asistenčních systémů
Audi Parking System plus
Audi active lane assist
Adaptivtivní tempomat (funkce Stop&amp;Gopro S 
tronic)
Asistent pro jízdu v koloně a nouzový asistent (pro S 
tronic)
Audi pre sense front včetně rozpoznávání chodců
funkce rozpoznávání dopravních značek v kombinaci s 
MMI navigací plus
Asistent dálkových světel
světelný a dešťový senzor
pro paket Gravity

26 000,-

$7X7X5 Parkovací asistent se selektivním
zobrazením okolí

umožňuje poloautomatické podélné a příčné 
zaparkování
pro Paket asistenčních systémů (PCE)

3 500,-

3NT Zadní opěradlo dělené a sklopné v poměru
40:20:40

se středovou loketní opěrkou a držákem nápojů

7 100,-

$5B Čalounění tkanina Skript
normální sedadla
standardní potah

0,-

79C Řídící kód pro paket asistenčních
systému bez Audi Side assist

0,-
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Technické údaje

 Motor - typ  1498 Benzin 95

 Výkon    110 kW 150 koní

 Objem  1498 cm3

 Převodovka S tronic

 Pohon Přední pohon

 Počet dveří 5

 Počet sedadel 5

 Vlastní hmotnost 1290 kg

 Nejvyšší povolená celková hmotnost 1880 kg

 Spotřeba paliva 6.7 l/100km

 Emise CO22 153 CO  g/km2
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Číslo nabídky

QR kód

2F3C9D 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.


