
Audi Q2

Prislista modellår 2020
Gäller fr.o.m. 15 augusti 2019

Modellpriser

Motor Växellåda Modellversion

Förbrukning blandad l/100 km 

(WLTP) CO2 g/km (WLTP/NEDC) Pris

30 TFSI  116 hk Manuell Proline 6 135 / 118 260.900 kr

40 TFSI quattro 190 hk S tronic Proline Sport 8,0 128 / 167 352.500 kr

30 TDI Proline Sport 116 hk Manuell Proline Sport 5,7 151/122 291.600 kr

30 TDI Proline Sport 116 hk S tronic Proline Sport 5,9 156/118 312.400 kr

 För alla aktuella kampanjer, besök www.audi.se.

Modellversioner

Proline Proline sport  + 12.300 kr

Inkluderar utöver Proline dessutom:

> Audi pre sense front med detektering av fotgängare > 17" aluminiumfälgar

> Audi smartphone-gränssnitt > Dekorinlägg i borstad aluminium

> Automatisk komfortklimatanläggning > Hellackering

> Bluetooth-gränssnitt > Sportsäten fram

> Connectivity-paket > Sideblade i Issilver metallic

> LED-strålkastare inkl. dynamiskt blinkljus bak

> Mittarmstöd fram

> Multifunktionsratt i 3-ekersdesign Offroad Edition + 33.200 kr

> Parkeringssensorer bak Inkluderar utöver Proline sport dessutom:

> 16" aluminiumfälgar i 5-ekerdesign > 18" aluminiumfälgar

> Sideblade i bilens färg > Metalliclack

> Kontrastlackering

> Svart innertak

Populära tillval

Funktion & Komfort Pris

Trailerpaket 11.000 kr

Elektrisk baklucka 5.900 kr

Design & teknologi

Svart optikpaket 5.500 kr

Cockpitpaket 4.100 kr

Fler populära tillval

Audi sound system 3.100 kr

Tonade rutor 4.900 kr

Läder/konstläderkombination 10.300 kr

Panoramaglastak 12.000 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 specifikationer.

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.

Öppna via knapp på bilnyckeln, en knapp på panelen på förardörren, via soft touch-knappen i handtaget 

till bakluckan.

> MMI-navigation                                                                                                                                                                                          

> Audi virtual cockpit                                                                                                                                                                                  

> Audi connect                                                                                                                                               > Audi 

connect eSim

> Ramen runt Single frame-grillen i blanksvart.

> Dekorlisten runt sidorutorna, B-stolpen och det trekantiga dekorinlägget vid C-stolpen i blanksvart.

Svarta exteriördetaljer vid single frame-grillen och stötfångaren fram. Varierande design beroende på 

modell och utrustning

Elektrisk öppning/uppställning av glassektionen. Automatisk öppning/stängning.

Stolsmaterial i en kombinerad läder och konstläderkombination

Mörktonade rutor från B-stolpen och bakåt.

10 högtalare, 6-kanalsförstärkare. 180 watt.


