
 

 
 

 
 

 



 
Típus: Audi Q2 Sport 1,4 TFSI 150LE S tronic 5-ajtós 
Motor: 1395 ccm 
Teljesítmény: 110 KW / 150 LE 
Szín: Daytona-szürke gyöngyház (6Y6Y) 
Kárpit: fekete / sziklaszürk (EI) 
Műszerfal:  
Szőnyeg:  
 
 

Az autó alapfelszereltsége: 
 

1,4 TFSI motor 
7 sebességes automata váltó 
Ablakmosó berendezés 
Állítható kormányoszlop 
Állítható sebességhatárolás (LIM gomb) 
Alumínium küszöbborítás 
Alumíniumöntvény keréktárcsa 7Jx17 5 
Audi pre sense front gyalogos- 
AUDI side assist nélkül 
Audi Singleframe hűtőrács, platinaszürke 
Autóemelő és szerszámkészlet 
AUX-IN csatlakozó külső használatra 
Belső tükör: mechanikusan elsötétíthető 
Belső világítás: elöl és hátul 
Biztonságiöv kontroll, överő-szabályozó 
Bőr váltókar, és -gomb 
Csomagtérbetét, kivehető 
Dekorbetét: eloxállakk vörös 
Elektromechanikus parkolófékrendszer 
Elektronikus indításblokkoló 
Elektronikus stabilitás-ellenőrzés (ESC) 
Elsősegély-csomag és elakadásjelző 
Fedélzeti irodalom magyarul 
Fékbetét-kopás kijelző rendszer 
Fékbetétek elöl 
Fekete ablakkeretek 
Fény-/esőérzékelő 
Fényszóró magasságállítás 
Fényszórómosó berendezés nélkül 
Frontmeghajtás 
Függönylégzsák elöl/hátul oldallégzsákok 
Fűthető ablakmosófúvókák 
Gumiabroncs 215/55 R17 94V 
Gumiabroncsnyomás-ellenőrző kijelző 
Gyalogosvédelem 
Gyerekzár a hátsó ajtókra mechanikusan 
Halogén fényszóró 
Hamutartó elöl a középkonzolban 
Hátsó ablaktörlő- és mosóberendezés 
Hátsó lámpák: ködzárófénnyel és fehér 
Hővédő üvegezés körben, hangszigetelt 

ISOFIX gyermekülés rögzítési pontok 
ISOFIX gyermekülés rögzítési pontok 
Jelölés: modell és technológia 
Karosszéria színére fényezett külső 
Karosszéria: horganyzott, önhordó, a 
Kipörgésgátló (ASR) 
Komfortkapcsolós elekt. ablakemelők 
Kormány: 3 küllős bőr sportkormány 
Ködzárófény hátul 
Középkonzol: 2 pohártartóval, 12V-os 
Központi zár rádiótávirányítással 
Krómozott kipufogócső: az 1,6 TDI motor 
Külön külső megjelelős nélkül kívül 
Külső tükör: Aszférikus bal oldali 
Külső tükör: Konvex jobb oldali 
Külső tükrök: elektromosan állítható, 
Lopásgátló kerékcsavarok 
Magasságállítható első ülések 
Magasságállítható fejtámlák: elöl 2 db, 
Manuális klímaberendezés 
MMI® rádió plusz: 
Műszerfalbetét szabályozható 
Nappali fény 
Nincs akciós kivitel 
Oldalpajzs: Jégezüst metál 
Oldalütközés-védelem: tartalmazza a nagy 
Osztott (1/3-2/3), dönthető, hátsó ülés 
Parkolássegítő nélkül 
Passzív hangszórók elöl: 4 hangszóróval 
Por és pollenszűrő 
Pótkerék: Gumiabroncs javító készlet 
Progresszív kormányzás: közvetlen és 
Rakodórekeszek: kesztyűtartó, pohártartó 
Rögzítőszemek, 4 db a csomagtérben 
Start/Stop automatika, és 
Szériafutómű: elöl McPherson rugóelemmel 
Szőnyegbetétek elöl/hátul 
Telefon: Bluetooth-csatlakozás 
Teljes karosszéria fényezett 
Teljes tető 
Tetőkárpit: szövet, titánszürke 



Tetőléc nélkül 
Ülések: Sportülések elöl 
Üléshuzat: Index szövet, az ülésfelület 

Vezető- és utasoldali légzsák 
Vonóhorog nélkül 
Zöld hővédő üvegezés körben 

 
 
 
A gépkocsi ajánlott fogyasztói ára extra felszereltség nélkül:  9 153 120,-- HUF  

 

Színe: Daytona-szürke gyöngyház fényezés  226 060,-- HUF 
  

Árengedmény:  

Akciós komfort csomag: (WKU) 844 550,-- HUF 

Akciós technikai csomag: (WKZ) 393 700,-- HUF 
 
 

Az Ön által választott gyári kiegészítő felszereltségek: 
Alumíniumoptika a belső térben (QJ1) 26 670,-- HUF  
a légbefúvók, a tükörállító kapcsolók, 
az ablakemelő kapcsolók, az ajtóra 
szerelt működtetőgombok körüli keret, a 
parkolófék, az éremtartó, a 12 V aljzat, 
a fényszórókapcsoló és az ajtónyítónál 
belül alumíniumoptikával 
Belső tükör, automatikusan elsötétedő (PU7) 46 990,-- HUF  
- fény-/esőérzékelővel 
- felül szürke sávval sötétített, 
hangszigetelt szélvédővel 
Connectivity-csomag ($NV) 0,-- HUF  
- Audi Music Interface 
- Audi smartphone interface 
- USB csatlakozási lehetőség 
lejátszással 
- navigációs rendszer előkészítése 
- SDXC-kártya olvasóval akár 2 TB-hoz 
Csak a Technikai csomaghoz rendelhető! 
Connectivity-csomag, Audi smartphone (PNV) 0,-- HUF  
interface 
- Audi Music Interface 
- Audi smartphone interface 
- USB csatlakozási lehetőség 
lejátszással 
- navigációs rendszer előkészítése 
- SDXC-kártya olvasóval akár 2 TB-hoz 
Csomagtérajtó elektromos nyitás és zárás (4E7) 179 070,-- HUF  
Elindulást segítő rendszer (UH2) 29 210,-- HUF  
megállást követően időkorlátozás nélkül 
rögzíti a járművet, és automatikusan 
megakadályozza a jármű elgurulását 
emelkedőkön illetve lejtőkön 
Futómű: AUDI drive select szabadonfutó (2H6) 73 660,-- HUF  



üzemmóddal 
a jármű karakterisztikája változik pl. a 
kormányrásegítés, a gázpedál és az 
automata sebességváltó kapcsolási 
jelleggörbéjének (S tronic-kal szerelt 
modelleknél) módosításával. A rendszer 
ezenkívül befolyásolhatja további 
(extraként rendelhető) felszereltségek 
működését is, rendelkezésre álló 
üzemmódok: comfort, auto, dynamic, 
efficiency és – MMI rádióval vagy MMI 
touch1 rendszerrel ellátott MMI 
navigáció plusszal együtt – individual. 
Az efficiency üzemmód jobb 
alapbeállítást biztosít a motor, az 
automata sebességváltó, az extraként 
kapható követésitávolság-tartó 
tempomat (adaptive cruise control) és a 
klímaberendezés számára 
Hangrendszer: Audi hangrendszer (9VD) 92 710,-- HUF  
10 hangszóró egy központi hangszóróval 
(centerspeaker) a műszerfalban és 
mélysugárzóval (subwoofer) a pótkeréknek 
kialakított mélyedésben, 6 csatornás 
erősítő 180 watt összteljesítménnyel 
Helytakarékos pótkerék (1G5) 35 560,-- HUF  
Kormány: 3 küllős multifunkciós bőr (1XW) 0,-- HUF  
sportkormány, 12 multifunkció-gombbal a 
komfortosabb kezelésért 
Audi virtuális cockpit és S line 
sportcsomag együttes rendelése esetén 
csak alul egyenesített kormány 
rendelhető! 
Kormány: 3 küllős multifunkciós bőr ($XW) 0,-- HUF  
sportkormány, 12 multifunkció-gombbal a 
komfortosabb kezelésért 
Audi virtuális cockpit és S line 
sportcsomag együttes rendelése esetén 
csak alul egyenesített kormány 
rendelhető! 
Csak a Technikai csomaggal rendelhető! 
Könyöktámasz elöl: hosszanti irányban (6E3) 50 800,-- HUF  
eltolható, állítható dőlésű 
LED főfényszóró ($PX) 0,-- HUF  
- LED hátsó lámpák 
- Fényszórómosó berendezés 
Kötelezően rendelendő: Fény- és 
esőszenzor vagy Automatikus elsötétülő 
belső tükör! 
Csak a Komfort csomaggal rendelhető! 
LED főfényszóró (PX2) 0,-- HUF  
- LED hátsó lámpák 



- Fényszórómosó berendezés 
- minden időjárás funkció 
- LED nappali fény 
- statikus kanyarfény 
Kötelezően rendelendő: Fény- és 
esőszenzor vagy Automatikus elsötétülő 
belső tükör! 
Parkolóradar: Parkolássegítő plusz (7X2) 0,-- HUF  
a rendszer az akusztikus jelzés mellett 
optikai szimbólumokkal is érzékelteti a 
képernyőn az autó előtti és mögötti 
távolságot 
Kötelezően rendelendő: MMI rádió vagy 
Navigációs Rendszer plusz! 
Parkolóradar: Parkolássegítő plusz ($X2) 123 190,-- HUF  
a rendszer az akusztikus jelzés mellett 
optikai szimbólumokkal is érzékelteti a 
képernyőn az autó előtti és mögötti 
távolságot 
Kötelezően rendelendő: MMI rádió vagy 
Navigációs Rendszer plusz! 
Csak a Komfort csomaggal rendelhető! 
Rakodó- és raktércsomag (QE1) 66 040,-- HUF  
rakodóhálók az első ülések háttámláján, 
rakodórekesz az utasoldali ülés alatt, 
csomagrögzítő háló, rakodóháló a 
csomagtér oldalburkolatában, második 
világítás és 12-V-os csatlakozó a 
csomagtérben, zárható kesztyűtartó 
S line sportcsomag: (WQS) 673 100,-- HUF  
- Alumíniumöntvény keréktárcsa 5 küllős 
Y-dizájnnal, 7J x 18 méretű, 215/50 R18 
gumiabroncsokkal 
- Megvilágított küszöblécek 
alumíniumbetéttel és S line felirattal 
- S line felirat az első sárvédőkön 
- Szálhúzott matt alumínium dekorbetétek 
- 3 küllős sport bőrkormány, 
multifunkciós 
- Ülések Puls szövet/bőr huzattal 
extraként rendelhető: perforált 
Alcantara/bőr vagy Feinnappa bőr, fekete 
színben S line felirattal az első ülések 
támláján 
- Belső tér, műszerfal és tetőkárpit 
fekete színben, kontrasztöltések az 
üléshuzaton, a bőr sportkormányon és a 
sebességváltó mandzsettán 
- Nemesacél pedálok és a lábtámasz 
- Sportfutómű 
- Belső tér, műszerfal és tetőkárpit 
fekete színben, kontrasztöltések az 



üléshuzaton, a bőr sportkormányon és a 
sebességváltó mandzsettán 
- Fényezés minden szériaszínben, 
valamint extraként Daytona-szürke 
színben is rendelhető 
Üléshuzat: Puls szövet/bőr S line (N3U) 0,-- HUF  
emblémával 
- az ülésfelület fekete Puls szövettel, 
fekete mono.pur 150 díszcsíkkal 
- ülésperem és a fejtámlák fekete bőrből 
sziklaszürke kontrasztvarrással 
- középső kartámasz (amennyiben hozzá 
lett rendelve!) fekete műbőrből 
- az első ülések háttámláján S embléma 
Kötelezően rendelendő: S line 
sportcsomag, és ülésfűtés! 
Vezetőinformációs rendszer (színes (9S6) 123 190,-- HUF  
kijelzővel) 
- nagy felbontású színes kijelzővel 
- külső hőmérsékletet 
- pihenésajánló funkció: érzékelők 
segítségével elemzi a vezető reakcióit, 
és dekoncentráltságra utaló jelek esetén 
figyelmezteti a vezetőt. Eközben a 
rendszer rögzíti pl. a kormánymozgásokat 
és a pedálműködtetést, és 
összehasonlítja azokat a vezető egyedi 
viselkedésmintáival. A rendszer 65 km/h 
sebesség felett működik és MMI rádióval 
felszerelt változattól kezdődően a 
Car-menün keresztül kapcsolható ki. 
 

  

A gépkocsi ajánlott fogyasztói ára extrafelszereltséggel: 12 137 620,- HUF 


