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Modellpriser

Motor & drivning¹ Växellåda Version
Förbrukning

 l/100 km
CO₂

g/km Pris

1.0 TFSI 116 hk Manuell² Standard 5,1 117 238.100 kr
1.4 TFSI COD 150 hk Manuell² Standard 5,5 124 255.200 kr
2.0 TDI 150 hk quattro S tronic Standard 4,8 125 306.000 kr
2.0 TDI 190 hk quattro S tronic Sport el. Design 4,9 128 343.400 kr
2.0 TFSI 190 hk quattro S tronic Sport el. Design 6,1 139 327.400 kr

¹ Ett urval av motoralternativ. För fullständigt utbud, besök www.audi.se eller kontakta din närmaste återförsäljare.

² S tronic-växellåda kan väljas till för 20.800 kr

Modellversioner

Sport Design
> 17” alu-fälgar i stjärneker-design > 17” alu-fälgar i multi-spoke design 

> Fullackering i exteriörfärg > Kontrastlack (Manhattangrå)

> Blade i issilver > Blade i Manhattangrå 

> Grill i platinumgrå > Grill i mörk krom, högglans 

> Luftintag i svart matt > Luftintag i Manhattangrå 

> Q2 Sport-specifik exteriör > Q2 Design-specifik exteriör

> Sportsäten fram > Dekorinlägg i orange eller vit 

> Dekorinlägg i röd eller gul > Färgade knäinlägg och luftinsläpp 

> Färgade knäinlägg och luftinsläpp > Aluminiumoptik interiör 

> Aluminiumoptik interiör 

*Modellversion Sport eller Design kan väljas till för 11.300 kr.

Höjdpunkter i standardutrustningen
> Audi pre sense front 
> Bluetooth-gränssnitt
> Ljus-/regnsensor

För fullständig standardutrustning, besök www.audi.se eller kontakta din Audi-återförsäljare.
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Populära tillval

Funktion & Komfort Pris

Proline 29.300 kr

Trailerpaket 11.000 kr

Elektrisk baklucka 5.900 kr

Design & teknologi Pris

S line selection 27.200 kr

Cockpitpaket 21.500 kr

Head up display 7.300 kr

Helljusassistent 1.600 kr

Audi sound system 3.100 kr

För fullständig tillvalsöversikt, besök www.audi.se eller kontakta din Audi-återförsäljare.

Teknisk data, priser och utbud gäller vid trycktillfället och kan variera för olika motoralternativ och versioner.

Aud Sverige förbehåller sig rätten till ändringar i konstruktion och utrustning, samt reserverar sig för

eventuella ändringar och tryckfel. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning.

> LED-strålkastare med dynamisk blinkers bak
> Connectivitypaket 
> Parkeringshjälp bak
> Farthållare
> Ljuspaket 
> Förarinformationssystem mono
> Multifunktionsratt 3-ekrad
> Automatisk 2-zons klimatanläggning
> Mittarmstöd fram

> S line-sportpaket
> S line-exteriörpaket
> Multifunktionssportratt, avplanad nedtill

> MMI navigation plus
> Audi virtual cockpit
> Audi connect 
> Audi connect eSim

> Dragkrok 
> Förvarings- och bagagerumspaket
> Parkeringshjälp plus med selektiv visning

Baklucka som öppnas och stängs elektiskt.

Systemet slår automatiskt på eller av helljuset beroende 
på den aktuella trafiksituationen

Uppfällbar display som visar bl.a. hastigheten
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