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Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 54 και μετά.

#untaggable

Σχεδίαση #newcomer #newcomer Σελίδα 06 

Infotainment και Connectivity #todaysfuture #todaysfuture Σελίδα 18 

Εσωτερικό #privatescene #privatescene Σελίδα 22 

Δυναμική οδήγησης #safeadventures #safeadventures Σελίδα 26 

Εξοπλισμοί, Εκδόσεις και Πακέτα #contrasting #contrasting Σελίδα 32 

Highlights και Αξεσουάρ #multifunctional #multifunctional Σελίδα 48 

    Πάντα μοναδικό: 

        Με το νέο Audi Q2 πολλά πράγματα αλλάζουν. Είναι έξυπνο, εξατομικευμένο, 

γεμάτο αυτοπεποίθηση και δεν κατατάσσεται σε καμία υφιστάμενη κατηγορία. 

        Διότι οι δικές σας ιδέες καθορίζουν την κατεύθυνση που θα πάρετε, είτε στην πόλη ή μακριά 

από τα καθιερωμένα, είτε στην καθημερινότητα ή τον ελεύθερο χρόνο. Το όχημα με τη νεωτεριστική φιλοσοφία

    του διαθέτει πολλές καινοτόμες τεχνολογίες και μια νέα, εντυπωσιακή εμφάνιση. 

        Συνοδεύστε το φιλόδοξο Q2 σε ένα ταξίδι στην Σκανδιναβία, η οποία 

                 είναι τόσο ασυνήθιστη, όσο και αυτό το ίδιο.

Ακολουθήστε το Audi Q2 στο #untaggable.
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Audi Q2

#spontaneous
Το ταξίδι του Audi Q2 στην Βόρεια Ευρώπη είναι μια εξερευνητική αποστολή 

                      με στόχο τις ασυνήθιστες συναντήσεις, 

             Σε μέρη, τα οποία μας προσφέρουν μια νέα προοπτική και αναιρούν τα καθιερωμένα. 

         Μέρη, τα οποία είναι τέλεια για ένα όχημα, 

                 το οποίο δεν χρειάζεται σλόγκαν για να εντυπωσιάσει.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 54 και μετά.
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   Το hashtag #smallesthotel δεν θα μπορούσε να συναγωνιστεί τη μαγεία του 

 Central Hotel & Café στην Κοπεγχάγη. Διότι, ακόμα και αν εδώ η υποδοχή 

 γίνεται σε ένα και μοναδικό δωμάτιο, η ατμόσφαιρα του ξενοδοχείου είναι πιο 

 αλέγρα και διορατική από ό, τι σε πολλά άλλα ξενοδοχεία μεγαλουπόλεων.  αλέγρα και διορατική από ό, τι σε πολλά άλλα ξενοδοχεία μεγαλουπόλεων. 
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Audi Q2

Σχεδίαση

    Το Rålis Skatepark στην Στοκχόλμη είναι ένας χώρος, ο οποίος στην ουσία δεν είναι καν 

 χώρος. Οι πολίτες, όμως, αποφάσισαν να δώσουν νόημα στην αχρησιμοποίητη περιοχή 

 κάτω από την οδογέφυρα και την μετέτρεψαν σε ένα αστικό όνειρο για skaters.  κάτω από την οδογέφυρα και την μετέτρεψαν σε ένα αστικό όνειρο για skaters. 
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#newcomer
Δεν χρειάζεται δεύτερη ματιά για να δει κανείς ότι το Audi Q2 είναι ένα γνήσιο Audi – 

                        κι όμως θέλει να το βλέπει ξανά και ξανά. 

    Η εμφάνισή του είναι δυναμική και η παρουσία του επιβλητική. 

 Οι πολυγωνικοί «ώμοι» του οχήματος τονίζουν τους μεγάλων διαστάσεων θόλους

            τροχών και συγκροτούν μια σαφή δήλωση: quattro¹. 

Ανεξάρτητα από το ποιον δρόμο ακολουθεί το Q2 – το κάνει με τον δικό του τρόπο.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 54 και μετά. ¹ Διατίθεται προαιρετικά.
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Audi Q2

Σχεδίαση
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#curves

    Γιατί να περιορίζεται κανείς από τις προσδοκίες των άλλων, όταν μπορεί να προβεί 

 ο ίδιος στη διαμόρφωση των συνθηκών; Με το Superkilen στην Κοπεγχάγη, η 

 απάντηση σε αυτή την ερώτηση είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας συνοικίας, 

 στην οποία μια ποικιλία πολιτισμικών επιρροών συμπυκνώνεται σε ένα 

 δημιουργικό κολάζ αρχιτεκτονικής και διαμόρφωσης τοπίου.  δημιουργικό κολάζ αρχιτεκτονικής και διαμόρφωσης τοπίου. 

       Το Audi Q2 είναι ένας ξεχωριστός ελεύθερος χώρος από κάθε άποψη. 

Το υλοποιούμενο για πρώτη φορά στο Q2 παιχνίδι των γραμμών καταλήγει με τη χρήση γωνιών 

    και ακμών στο αεροδυναμικό πίσω μέρος. Το σώμα του καθίσταται συνολικά πιο sport. 

Μπορεί να παραμείνει κανείς πιστός στην πορεία του, ακολουθώντας ασυνήθιστα μονοπάτια.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 54 και μετά.
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Audi Q2

Σχεδίαση

Για να προκαλέσει κανείς τα καθιερωμένα απαιτείται αυτοπεποίθηση. 

         Στο Audi Q2 αυτή φαίνεται ήδη από το βλέμμα του. Με την οκταγωνική ενιαία τραπεζοειδή μάσκα Audi Singleframe ανοίγει ένα νέο

  κεφάλαιο στη σχεδιαστική γλώσσα της Audi, το οποίο προσδίδει στο μπροστινό μέρος του οχήματος μια διαφοροποιημένη εμφάνιση. 

   Και οι προαιρετικοί προβολείς εξ ολοκλήρου σε τεχνολογία LED ακολουθούν με συνέπεια την πολυγωνική σχεδίαση. Στην προαιρετική Audi Q2

Edition #1, εκτός αυτού, προκαλούν αίσθηση οι εξοπλισμοί του μαύρου πακέτου Titanium Audi exclusive¹ και το νέο διαθέσιμο εξωτερικό χρώμα 

  του οχήματος σε γκρι Quantum. Ένα καλαίσθητο συμπλήρωμα στην εξωτερική γραμμή S line σε χρώμα αντίθεσης και στις χυτές ζάντες αλουμινίου 

 19 ιντσών Audi Sport σε σχέδιο 5 βραχιόνων Rotor σε ανθρακί-μαύρο.¹, ² Το σχήμα και το χρώμα συμπυκνώνονται σε μια επιβλητική εκφραστικότητα. 

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 54 και μετά. ¹ Από την quattro GmbH. ² Προσέξτε τις ιδιαιτερότητες σχετικά με τις ζάντες στη σελίδα 55.
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#typicallydifferent
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Audi Q2

Σχεδίαση

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 54 και μετά.
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#untaggable σημαίνει επίσης, να καθιστά κανείς μέτρο σύγκρισης τη δική του ατομικότητα. 

Για παράδειγμα, με τη διαθέσιμη επένδυση της κολόνας C από την γκάμα του προαιρετικού εξοπλισμού,

με δυνατότητα χρωματικής διαφοροποίησης, η οποία υπογραμμίζει τον

                 Coupé χαρακτήρα του Audi Q2. Στην έκδοση Audi Q2 #1¹ σε λαμπερό

     μαύρο και ανάλογα με την επιλεγμένη έκδοση εξοπλισμού διατίθεται επίσης σε λευκό Ibis, 

          ασημί Ice μεταλλικό, ματ γκρι Titanium ή γκρι Manhattan μεταλλικό.

12 13

¹ Για την ακριβή ημερομηνία διάθεσης θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Δίκτυο 

Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων Audi. 
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Audi Q2

Σχεδίαση

               Θα ανακαλύψετε νέες δυνατότητες. 

   Το προαιρετικό ηλεκτρικό καπό χώρου αποσκευών, για παράδειγμα, 

      επιτρέπει το άνετο και χωρίς κόπο άνοιγμα και κλείσιμο. 

   Επίσης, ο διαιρούμενος πάγκος πίσω καθισμάτων αυξάνει με ευελιξία τη 

      χωρητικότητα του χώρου φόρτωσης του Audi Q2.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 54 και μετά.
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    Θα έλεγε κανείς ότι οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας δύσκολα εξυπηρετούν κάποια 

 απαίτηση για καλαισθησία. Όμως, στην Στοκχόλμη έχουν μια διαφορετική θεώρηση 

 του θέματος αυτού. Οι ασυνήθιστοι πράσινοι τοίχοι έχουν κατασκευαστεί με μια ειδική 

 διαδικασία συμπίεσης, για την επίτευξη ενός τρισδιάστατου εφέ. 

 Διότι μονοδιάστατες δομές υπάρχουν ήδη αρκετές.  Διότι μονοδιάστατες δομές υπάρχουν ήδη αρκετές. 

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 54 και μετά.

Audi Q2

Σχεδίαση
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Audi Q2

Infotainment/Connectivity

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 54 και μετά.

Q2_72_Print_2016_09.indd   18 18.10.16   08:48

18 19

#todaysfuture
    Είναι δύσκολο να αποκτήσει κανείς μια εικόνα του μέλλοντος. 

Με το Audi Q2, ωστόσο, θα αποκτήσετε μια σαφή ιδέα για το 

    τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη αυτοκίνηση. 

        Για παράδειγμα, περισσότερη οδηγική άνεση χάρη στο Audi connect¹, ² 

– αντιπροσωπευτικές για το μέλλον υπηρεσίες και λειτουργίες, οι οποίες καθιστούν την 

    οδήγηση πιο δικτυωμένη και εξυπνότερη, όπως το Google Street View™³, 

             το Twitter ή επίκαιρες πληροφορίες για τον καιρό. 

Χάρη στο προαιρετικό WLAN hotspot και την σταθερά τοποθετημένη στο όχημα 

κάρτα SIM, θα συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε, όπως συνήθως, τις φορητές σας τερματικές

συσκευές. Και με την πολύπλευρη προσφορά Infotainment, καθώς και το ηχοσύστημα 

Bang & Olufsen Sound System² απολαμβάνετε κάθε διαδρομή ακόμη περισσότερο.

¹ Νομικές πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τη χρήση θα βρείτε στη σελίδα 57. ² Διατίθεται προαιρετικά. ³ Η ονομασία Google και το λογότυπο Google είναι σήματα κατατεθέντα της Google Inc.
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Audi Q2

Infotainment/Connectivity

#truevision
Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 54 και μετά.
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    Μην επικεντρώνετε την προσοχή σε αυτό που λένε οι άλλοι, 

             αλλά σε ό, τι είναι σημαντικό. 

        Με τον προαιρετικό εξοπλισμό Audi virtual cockpit μπορείτε – 

             διαισθητικά και σε πλήρως ψηφιακή μορφή. Λαμβάνετε όλες τις πληροφορίες που 

χρειάζεστε, όπου τις χρειάζεστε: πάντα στο ύψος των ματιών. 

    Ακριβώς όπως και η προαιρετικά διαθέσιμη οθόνη Head-up, η οποία προβάλλει τις σημαντικότερες 

πληροφορίες και ενδείξεις απευθείας στο οπτικό πεδίο του οδηγού. 

    Εκτός αυτού, η τρισδιάστατη απεικόνιση χαρτών του προαιρετικού συστήματος πλοήγησης 

MMI Navigation plus φροντίζει για μια εποπτική εικόνα, σε μια έγχρωμη οθόνη 8,3 ιντσών. Χάρη στο προαιρετικό 

             Audi smartphone interface¹, ², πολλές από τις αγαπημένες σας εφαρμογές 

    απέχουν πάντα μόνο ένα κλικ. Ενώ άλλοι συνεχίζουν τις προσπάθειές 

τους να κατατάξουν το Audi Q2, εσείς ήδη γνωρίζετε τον δρόμο.

¹  Για το σύνολο του εμφανιζόμενου μέσα στο όχημα μέσω του Audi smartphone interface περιεχομένου και λειτουργιών, 

ευθύνονται οι κατασκευαστές των κινητών τηλεφώνων.

² Για τη διαθεσιμότητα στην εκάστοτε χώρα παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τους Εξουσιοδοτημένους Εμπόρους Audi.
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Audi Q2

Εσωτερικό

Ένα όχημα, το οποίο δεν προσδιορίζεται – και όμως, του οποίου μπορεί να καθοριστεί και 

                η παραμικρή λεπτομέρεια. Ο εσωτερικός χώρος του Audi Q2 

        αναδεικνύεται χάρη σε ιδιαίτερες ιδέες. 

    Έτσι, οι προαιρετικές εκδόσεις και τα προαιρετικά πακέτα εξοπλισμού

  προσφέρουν πολλές δυνατότητες εξατομίκευσης. Διατίθενται διάφορα είδη και 

             χρώματα δέρματος προς επιλογή, τα οποία καθιστούν το προφίλ 

του εσωτερικού χώρου ακόμη πιο ξεχωριστό. 

    Επιλέξτε, για παράδειγμα, τα νέα sport καθίσματα σε νέα σχεδίαση δέρματος, 

        καθώς και με χρωματικά διαφοροποιημένες ρίγες έμφασης. 

      Διότι ένας αυτόνομος χαρακτήρας παρουσιάζει πολλές πτυχές.

#privatescene

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 54 και μετά.
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Audi Q2

Εσωτερικό
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         Το Audi Q2 όσον αφορά στο εσωτερικό του εκμετα

λλεύεται την πλήρη γκάμα των υφιστάμενων δυνατοτήτων. 

      Τα διακοσμητικά στοιχεία διατίθενται σε διάφορες εκδόσεις, όπως, για παράδειγμα, σε πορτοκαλί, κόκκινο, 

         κίτρινο ή λευκό γυαλιστερό, τα οποία συμπληρώνουν με κομψό τρόπο το εξωτερικό χρώμα. 

   Σε ματ αλουμίνιο βουρτσισμένο, τα διακοσμητικά στοιχεία προσδίδουν στον εσωτερικό χώρο έναν ιδιαίτερα sport χαρακτήρα. 

Ένα εντυπωσιακό στοιχείο στο Audi Q2 είναι το καινοτόμο ντεκόρ που προσφέρει η μορφή φωτεινού γραφήματος με το ατμοσφαιρικό πακέτο φωτισμού. 

     Τα φωτιζόμενα διακοσμητικά στοιχεία ενθουσιάζουν και αναδεικνύουν το ταμπλό και την κεντρική κονσόλα 

           με διαφορετική σχεδίαση ημέρας και νύχτας. 

    Χάρη στην τεχνολογία LED, ο εσωτερικός χώρος του Audi Q2 φωτίζεται με το απόλυτα δικό του φως.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 54 και μετά.
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Audi Q2

Δυναμική οδήγηση

#safeadventures
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             Παρότι το Audi Q2 προσφέρεται για ποικίλες ερμηνείες, 

    η αίσθηση οδήγησης είναι εξαιρετικά ακριβής. Το προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης παρέχει 

                 στο όχημα περισσότερη ευελιξία και μειώνει τη δύναμη που απαιτείται για 

την περιστροφή του τιμονιού στις κλειστές στροφές και κατά τη στάθμευση. 

      Με την προαιρετική μόνιμη τετρακίνηση quattro, ο έλεγχος της οδήγησης καθίσταται ακόμη

             καλύτερος, καθώς η πρόσθετη πρόσφυση παρέχει βελτιωμένη ασφάλεια 

    και sport χαρακτήρα. Για τον σκοπό αυτό η κινητήρια δύναμη κατανέμεται ασύμμετρα στους άξονες. 

        Όποια κατεύθυνση και αν ακολουθήσετε, βιώνετε την απόλυτη ανεξαρτησία.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 54 και μετά.
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Audi Q2

Δυναμική οδήγηση

    Σε μια διαδρομή στη βιομηχανική περιοχή του Rågsved δύσκολα θα ξεκουράσει κανείς τα 

 μάτια του. Διότι εδώ, με.τη βοήθεια των καλύτερων καλλιτεχνών γκράφιτι της Σουηδίας, 

 έχει αναδειχθεί κάτι σαν την συναρπαστικότερη επιφάνεια έκθεσης.  έχει αναδειχθεί κάτι σαν την συναρπαστικότερη επιφάνεια έκθεσης. 
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#technologicalart
       Όποιος κινείται με το Audi Q2, βιώνει πόσο συναρπαστική μπορεί να είναι η δυναμική. 

Ειδικότερα χάρη στη διαθέσιμη προαιρετικά ανάρτηση με ρύθμιση απόσβεσης και Audi drive select, 

    η οποία προσαρμόζει τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου στις προσωπικές προτιμήσεις – 

            επιτρέποντας έτσι έναν εντονότερο ή ενεργειακά 

     αποδοτικότερο τρόπο οδήγησης. 

Διότι #untaggable σημαίνει, 

        ότι πάντα υπάρχει επιλογή.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 54 και μετά.
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Audi Q2

#remotelynear

        Το Audi Q2 είναι η έκφραση του πάθους για κίνηση. 

Διότι, με κάθε ταξίδι που κάνουμε, 

             αφήνουμε λίγο πιο πίσω τις παλιές κατηγορίες. 

    Το Q2 εμφανίζεται στο προσκήνιο ως ένα όχημα, το οποίο συνδυάζει τις κλασικές 

        αρετέςτης Audi με νέες, συναρπαστικές ιδέες –

τόσο όσον αφορά στη σχεδίαση, όσο και στην τεχνολογία. 

       Στο Q2 θα μπορούσαν να δοθούν πολλά ονόματα, ωστόσο, αυτό που έχει σημασία, 

             είναι η αίσθηση που έχει κανείς, όταν το οδηγεί.
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Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 54 και μετά.
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Audi Q2 

Έκδοση εξοπλισμού design

#contrasting
Σε ένα Audi Q2 υπάρχει αρκετός χώρος για τις δικές σας ιδέες. Για παράδειγμα, 

   με την έκδοση εξοπλισμού Q2 Design, οι χαρακτηριστικές πινελιές της οποίας αντικατοπτρίζουν την ιδιαίτερη 

       προσωπικότητά σας και η οποία καθιστά ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο ακόμη πιο εξαιρετικό. 

      Αυτό επιτυγχάνεται με στυλ με τη βοήθεια της μεγάλης γκάμας εξατομικευμένων σχεδίων ζαντών, 

τα οποία υπογραμμίζουν την κομψή και υψηλής ποιότητας εμφάνιση του οχήματος. 

      Το εξωτερικό χρώμα αντίθεσης προσδίδει στο Q2 έναν εντελώς δικό του χαρακτήρα.

Ακόμη, με την Audi design selection αποδεικνύετε την υψηλή σας απαίτηση αναφορικά με τη σχεδίαση.

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί εν μέρει είναι προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα 

www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi. Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 54 και μετά.
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Audi design selection

 #1    #1   Sport δερμάτινο τιμόνι σε σχέδιο 3 ακτίνων με χειριστήρια πολλαπλών λειτουργιών και διακοσμητικά στοιχεία σε ματ αλουμίνιο βουρτσισμένο 

 #2    #2   Sport καθίσματα εμπρός συμπεριλαμβανομένης ρύθμισης ύψους καθίσματος σε γκρι 

 Granite δέρμα Fine Nappa με ρίγες έμφασης και ραφές αντίθετης απόχρωσης σε καφέ 

 Amaretto  Amaretto 

 #3    #3   Πακέτο δέρματος με ραφές αντίθετης απόχρωσης σε καφέ Amaretto 
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Audi Q2 

Έκδοση εξοπλισμού sport

#longdistancesprinter
Η έκδοση εξοπλισμού Q2 sport επιδεικνύει από κάθε άποψη sport χαρακτήρα. 

    Με λεπτομέρειες, οι οποίες υπογραμμίζουν εντυπωσιακά το ταμπεραμέντο του Audi Q2 και με την πρώτη ματιά

        παραπέμπουν σε δυνατές επιδόσεις. Το ενιαίο εξωτερικό χρώμα σε πολλές εντυπωσιακές

αποχρώσεις, εμφανίζει το όχημα κοντά στην άσφαλτο. Ένα οπτικά εντυπωσιακό στοιχείο αποτελεί επίσης η επένδυση 

της κολόνας C σε ασημί Ice μεταλλικό. Το Sport πακέτο S line ενισχύει περαιτέρω τον sport χαρακτήρα του οχήματος.

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί εν μέρει είναι προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα 

www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi. Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 54 και μετά.

Q2_72_Print_2016_09.indd 34 18.10.16 08:48

34 35

Sport πακέτο S line

 #1    #1   S line sport μαύρο δερμάτινο τιμόνι σε σχέδιο 3 ακτίνων με ραφές αντίθετης απόχρωσης και έμβλημα S (λαβές τιμονιού 

σε διάτρητο δέρμα), με χειριστήρια πολλαπλών λειτουργιών και διακοσμητικά στοιχεία σε ματ αλουμίνιο βουρτσισμένο σε διάτρητο δέρμα), με χειριστήρια πολλαπλών λειτουργιών και διακοσμητικά στοιχεία σε ματ αλουμίνιο βουρτσισμένο 

 #2    #2   Ζάντες αλουμινίου χυτές 18 ιντσών σε σχέδιο 5 ακτίνων Y (S-Design)  #3    #3   Εξατομικευμένο κάτω τμήμα προφυλακτήρα, βαμμένο στο χρώμα του αυτοκινήτου 
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Audi Q2

Εξωτερικό πακέτο S line

#sportychic
Μην υπογραμμίζετε απλά τον sport χαρακτήρα του Audi Q2 – 

    αλλά ενισχύστε τον. Το εξωτερικό πακέτο S line προσδίδει στη δυναμική 

   πορεία των γραμμών του Audi Q2 έναν ακόμη συναρπαστικότερο τόνο και 

      με συναρπαστικές λεπτομέρειες προσθέτει ιδιαίτερες πινελιές.

 #1    #1   Μάσκα ψυγείου σε γκρι Platinum, προφυλακτήρας εμπρός 

 και πλευρικές επενδύσεις εισόδου σε χαρακτηριστική sport 

 σχεδίαση, καθώς και έμβλημα S line στα μπροστινά φτερά  σχεδίαση, καθώς και έμβλημα S line στα μπροστινά φτερά 

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί εν μέρει είναι προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα 

www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi. Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 54 και μετά.
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 #2    #2   Προφυλακτήρας πίσω, καθώς και διαχύτης αέρα βαμμένα σε γκρι Platinum, χρωμιωμένα διαφράγματα για τις 

 απολήξεις της εξάτμισης (ανάλογα με τον κινητήρα απλά ή διπλά)  απολήξεις της εξάτμισης (ανάλογα με τον κινητήρα απλά ή διπλά) 

 #3    #3   Φωτιζόμενες επενδύσεις μαρσπιέ εμπρός με ένθετα 

 διακοσμητικά στοιχεία αλουμινίου και έμβλημα S  διακοσμητικά στοιχεία αλουμινίου και έμβλημα S 

 #4    #4   Πλευρικές επενδύσεις εισόδου σε χαρακτηριστική sport σχεδίαση 
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Audi Q2

Γνήσια Αξεσουάρ Audi

¹ Προσέξτε τις ιδιαιτερότητες σχετικά με τις ζάντες στη σελίδα 55. Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί εν μέρει είναι προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi, οι οποίοι θα σας ενημερώσουν επίσης σχετικά με 

την ακριβή ημερομηνία διάθεσης. Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 54 και μετά.

#alwaysindividual
         Να ακολουθεί κανείς πάντα τον δικό του δρόμο! Μια αντίληψη, η οποία βρίσκει την έκφρασή της στα Γνήσια Αξεσουάρ Audi. 

Σε αυτή τη διπλή σελίδα σας παρουσιάζουμε μια επιλογή από πρόσθετα εξαρτήματα και διακοσμητικές μεμβράνες για το 

         εξωτερικό και το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Στην πόλη ή στην ύπαιθρο – οι χαρακτηριστικές λεπτομέρειες υπογραμμίζουν 

    τον χαρακτήρα του Audi Q2 και ενισχύουν την καθαρή πορεία των γραμμών του. Διατίθενται ως προαιρετικός εξοπλισμός από 

      το εργοστάσιο ή σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή ως εκ των υστέρων εξοπλισμός από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi. 

 #1    #1   Πακέτο offroad style plus 

 (για λεπτομέρειες δείτε δεξιά #2)  (για λεπτομέρειες δείτε δεξιά #2) 
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 #2    #2   Πακέτο offroad style plus με μπροστινή και πίσω ποδιά, διακοσμητικά θόλων τροχών, 

 επενδύσεις μαρσπιέ θυρών, διακοσμητικές μεμβράνες, περιβλήματα εξωτερικών καθρεπτών, 

 καθώς και επενδύσεις της κολόνας C σε γκρι Platinum. Ασημί Selenite πινελιές στην υποδαπέδια 

προστασία, στη μάσκα ψυγείου, στις εισαγωγές αέρα και στους εξωτερικούς καθρέπτες. 

 Αεροτομή οροφής στο χρώμα του αμαξώματος. Χυτές ζάντες αλουμινίου σε σχέδιο 5 βραχιόνων 

 Latus.¹ Διακοσμητικές μεμβράνες για πολλά σημεία του αμαξώματος διατίθενται προαιρετικά 

 (στην εικόνα φαίνεται το σετ μεμβρανών για πλευρικά μαρσπιέ quattro σε γκρι Platinum ματ)  (στην εικόνα φαίνεται το σετ μεμβρανών για πλευρικά μαρσπιέ quattro σε γκρι Platinum ματ) 

 #3    #3   Διακοσμητικές μεμβράνες εσωτερικού 

 χώρου (ταμπλό, εσωτερικός καθρέπτης 

 και κεντρική κονσόλα) και διακοσμητικές 

 μεμβράνες εσωτερικού χώρου plus 

 (επένδυση θυρών και λαβές θυρών) 

 διατίθενται αντίστοιχα σε κόκκινο Misano 

 περλέ ή σε άλλα χρώματα και εκδόσεις  περλέ ή σε άλλα χρώματα και εκδόσεις 

 #4    #4   Πακέτο carbon style με επενδύσεις 

 κολόνας C και καπάκια εξωτερικών 

 καθρεπτών τύπου ανθρακονήματος  καθρεπτών τύπου ανθρακονήματος 
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Audi Q2

Εξωτερικά χρώματα

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί εν μέρει είναι προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα 

www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi. Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 54 και μετά. 

¹ Από την quattro GmbH. Σχετικά με την ακριβή ημερομηνία διάθεσης παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

#discreetemphasis
Επιλέξτε το χρώμα βαφής που ταιριάζει καλύτερα στην προσωπικότητά σας. 

                 Βασιζόμενοι στην εξαιρετική ποιότητα. 

         Διότι το Audi Q2 δεν βάφεται μία φορά, αλλά τέσσερις. 

   Έτσι διασφαλίζεται μια λαμπερή εμφάνιση και ταυτόχρονα 

              η προστασία από τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τη φθορά. 

    Για μια εντυπωσιακή εικόνα, εφ’ όρου ζωής του αυτοκινήτου.

      Θα βρείτε πολλά ακόμη εξωτερικά χρώματα στο www.audi.gr

#1#1 Κόκκινο Tango μεταλλικό 

#2#2 Μπλε Ara με εφέ κρυστάλλων 

#3#3 Κίτρινο Vegas 

#4#4 Λευκό Glacier μεταλλικό 

#5#5 Πορτοκαλί Coral μεταλλικό 

#6#6  Ειδικό εξωτερικό χρώμα Audi exclusive σε πράσινο¹ 

 #1  #1 
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Audi Q2

Ζάντες

#corneredcurves
         Με τις ζάντες της Audi υπογραμμίζετε το μοναδικό στυλ και τον χαρακτήρα του Audi Q2. 

Προσφέρετε στον εαυτό σας μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή εμφάνιση με την αγαπημένη σας σχεδίαση. 

             Παραμένοντας πάντα ασφαλείς. Διότι οι ζάντες της Audi υποβάλλονται σε ειδικές 

    διαδικασίες ελέγχου, περνούν από εκτεταμένες δοκιμές και είναι άριστης ποιότητας.

 #1  #1 

 #2  #2 

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί εν μέρει είναι προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα 

www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi. Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 54 και μετά. 

¹ Από την quattro GmbH. ² Προσέξτε τις ιδιαιτερότητες σχετικά με τις ζάντες στη σελίδα 55.
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 #3  #3 

 #4  #4 

 #5  #5 

 #1  #1  Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών χυτές Audi Sport σε σχέδιο 5 βραχιόνων Turbo σε όψη 

 Magnesium, γυαλισμένες¹ Magnesium, γυαλισμένες¹, , ² ² 

 #2   #2   Ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών χυτές Audi Sport σε σχέδιο 5 βραχιόνων Rotor σε 

 γυαλιστερό ανθρακί-μαύρο, γυαλισμένες¹ γυαλιστερό ανθρακί-μαύρο, γυαλισμένες¹, , ² ² 

 #3   #3   Ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών χυτές σε σχέδιο 5 ακτίνων V 

 #4   #4   Ζάντες αλουμινίου χυτές 18 ιντσών σε σχέδιο 5 βραχιόνων Dynamic, ανθρακί 

 αντίθεσης, μερικώς γυαλισμένες²  αντίθεσης, μερικώς γυαλισμένες² 

 #5   #5   Ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών χυτές Audi Sport σε σχέδιο 5 βραχιόνων Offroad σε όψη 

 ματ Titanium, γυαλισμένες¹ ματ Titanium, γυαλισμένες¹, , ² ² 

Θα βρείτε πολλές ακόμη ζάντες στο www.audi.gr
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Audi Q2

Διακοσμητικά στοιχεία

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί εν μέρει είναι προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα 

www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi. Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 54 και μετά.

 # #Μορφή φωτεινού γραφήματος 
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#discreetfascination
Το ξεχωριστό περιβάλλον είναι θέμα στυλ. Εντελώς προσωπικού στυλ. 

         Το οποίο μπορεί να εκλεπτυνθεί μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με τα υψηλής 

    ποιότητας διακοσμητικά στοιχεία Audi μπορούν να προστεθούν καλαίσθητες πινελιές. 

   Η γοητεία των ξεχωριστών υλικών – συνδυασμένων με εξατομικευμένο τρόπο, σύμφωνα με το 

       προσωπικό σας γούστο.

 # #Κόκκινο γυαλιστερό

 # #Κίτρινο γυαλιστερό

 # #Ματ αλουμίνιο βουρτσισμένο 

 # #Πορτοκαλί γυαλιστερό

 # #Λευκό γυαλιστερό
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Audi Q2

Καθίσματα/Επενδύσεις καθισμάτων

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί εν μέρει είναι προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα 

www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi. Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 54 και μετά.

#exclusiveinterior
     Καταλαμβάνετε μια ιδιαίτερη θέση. Στα μπροστινά και πίσω καθίσματα 

         γίνεται αισθητή μια μοναδική άνεση 

που οφείλεται στα άριστης ποιότητας υλικά και την πρώτης τάξης κατεργασία. 

      Ανεξάρτητα από την επένδυση καθισμάτων που θα επιλέξετε: 

  Εδώ κάθεστε σωστά.

 #1    #1   Sport καθίσματα εμπρός σε μαύρο δέρμα Milano, 

 με ρίγες έμφασης σε κόκκινο Tango και ραφές 

 αντίθετης απόχρωσης σε κόκκινο Express (διατίθεται 

 στην έκδοση εξοπλισμού sport)  στην έκδοση εξοπλισμού sport) 

 #   #  Μαύρο ύφασμα Aspekt με ραφές αντίθετης 

 απόχρωσης σε γκρι Petrol  απόχρωσης σε γκρι Petrol 

 #   #  Γκρι Granite δέρμα Fine Nappa με ρίγες έμφασης 

 και ραφές αντίθετης απόχρωσης σε καφέ Amaretto  και ραφές αντίθετης απόχρωσης σε καφέ Amaretto 

 #   #  Γκρι Rotor δέρμα Fine Nappa με ρίγες 

 έμφασης σε μαύρο και ραφές αντίθετης 

 απόχρωσης σε ανθρακί  απόχρωσης σε ανθρακί 

 #   #  Ύφασμα Stoff/μαύρο δέρμα με ρίγες έμφασης και 

 ραφές αντίθετης απόχρωσης σε καφέ Amaretto  ραφές αντίθετης απόχρωσης σε καφέ Amaretto 
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 #2    #2   Κανονικά καθίσματα εμπρός σε γκρι 

 Petrol/πορτοκαλί ύφασμα Aspekt 

 με ραφές αντίθετης απόχρωσης 

 σε πορτοκαλί (διατίθεται στην έκδοση 

 εξοπλισμού design)  εξοπλισμού design) 

 #   #  Καφέ Nougat δέρμα Milano με ρίγες έμφασης και 

 ραφές αντίθετης απόχρωσης σε γκρι Rock  ραφές αντίθετης απόχρωσης σε γκρι Rock 

 #   #  Μαύρο δέρμα Milano με ρίγες έμφασης σε κόκκινο 

 Tango και ραφές αντίθετης απόχρωσης σε κόκκινο 

 Express  Express 

 #   #  Γκρι Petrol δέρμα Milano με ρίγες έμφασης και

ραφές αντίθετης απόχρωσης σε κίτρινο Vegasραφές αντίθετης απόχρωσης σε κίτρινο Vegas

 #   #  Γκρι Rock δέρμα Milano με ρίγες έμφασης και 

 ραφές αντίθετης απόχρωσης σε γκρι Petrol  ραφές αντίθετης απόχρωσης σε γκρι Petrol 
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Audi Q2

Highlights

 #1    #1   Πακέτο μαύρο Titanium 

 #2 #2   Audi phone box με Wireless 

 Charging (ασύρματη φόρτιση)  Charging (ασύρματη φόρτιση) 

 #3    #3   Audi connect¹ – ψηφιακή δικτύωση: 

 μείνετε καθ’ οδόν σε επαφή με τον κόσμο  μείνετε καθ’ οδόν σε επαφή με τον κόσμο 

 #4    #4   Κάμερα οπισθοπορείας² – με δυναμικά στοιχεία ένδειξης για 

 την υπολογισμένη πορεία του οχήματος  την υπολογισμένη πορεία του οχήματος 

 #5    #5   Audi virtual cockpit – Πλήρως ψηφιακό όργανο πολλαπλών 

 λειτουργιών με ψηλής ανάλυσης έγχρωμη οθόνη 12,3 ιντσών  λειτουργιών με ψηλής ανάλυσης έγχρωμη οθόνη 12,3 ιντσών 

 #6    #6   Οθόνη Head-up – προβάλλει, κατ’ επιθυμία, σημαντικές για 

 τον οδηγό πληροφορίες στο άμεσο οπτικό πεδίο του οδηγού  τον οδηγό πληροφορίες στο άμεσο οπτικό πεδίο του οδηγού 

 #7  #7 Πακέτο συστημάτων υποβοήθησης με σύστημα υποβοήθησης 

 κυκλοφοριακής συμφόρησης²  κυκλοφοριακής συμφόρησης² 

 #8 #8   Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης² – απλοποιεί τη 

 στάθμευση και την εκτέλεση ελιγμών  στάθμευση και την εκτέλεση ελιγμών 

 #1 #1 

 #2 #2  #3  #3  #4  #4 

#multifunctional
Το Audi Q2 – ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο, το οποίο πείθει με την 

    υψηλή ποιότητα και τη μεγάλη ποικιλία του εξοπλισμού του. 

 Αυτό αποδεικνύουν και πολλά άλλα εντυπωσιακά στοιχεία του, 

      τα οποία εμπνέουν.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 54 και μετά. ¹ Νομικές πληροφορίες και 

οδηγίες σχετικά με τη χρήση θα βρείτε στη σελίδα 57. ² Προσέξτε: Τα συστήματα λειτουργούν μόνο εντός των εκάστοτε ορίων και 

υποστηρίζουν τον οδηγό. Η ευθύνη και η απαιτούμενη προσοχή στην οδική κυκλοφορία παραμένουν στον οδηγό.
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Ελεύθερη εκκίνηση 

πορείαςΕλεύθερη εκκίνηση πορείας
Παράδοση του 

ελέγχου στο σύστημα 

υποβοήθησης 

ελιγμών στάθμευσης

Υποβοηθά κατά τη στάθμευση προς 

τα εμπρός ή με την όπισθεν
Υποστηρίζει διαδικασίες 

στάθμευσης με πολλά στάδια

Υποβοηθά κατά την είσοδο και την 

έξοδο από τη θέση στάθμευσης

48 49

 #5  #5  #7  #7 

 #8  #8 

 #6  #6 

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί εν μέρει είναι προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα 

www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Audi Q2

Γνήσια Αξεσουάρ Audi

      Τι είναι αυτό που κάνει τόσο μοναδικό το Audi Q2; Οι δικές σας ιδέες. 

          Χάρη στα Γνήσια Αξεσουάρ Audi αυτές μπορούν να εκφραστούν ακόμη καλύτερα. Ακόμη και 

σε ένα εξερευνητικό ταξίδι στην Σκανδιναβία, με τις λύσεις ακριβούς προσαρμογής, όλες οι δυνατότητες είναι στη

    διάθεσή σας. Έτσι μπορείτε ακόμη και στην αδάμαστη φύση να απολαμβάνετε υψηλή άνεση ή να 

επωφεληθείτε της υψηλής λειτουργικότητας των αξεσουάρ μέσα στον συνωστισμό μιας μεγαλούπολης – φυσικά, πάντα 

              με την ελκυστική σχεδίαση Audi. Περισσότερες πληροφορίες για αυτά, καθώς και 

       για άλλα εντυπωσιακά σημεία θα βρείτε από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 54 και μετά. ¹ Προσέξτε τις ιδιαιτερότητες σχετικά με τις ζάντες στη σελίδα 55.

 #1   #1  Φουσκωτή σκηνή κάμπινγκ με ακριβή 

 εφαρμογή κατά τη σύνδεση στο όχημα. 

 Κιβώτιο σκι και αποσκευών διατίθεται 

 προαιρετικά σε διάφορες εκδόσεις, καθώς 

 και βασικός φορέας Q2  και βασικός φορέας Q2 

Περισσότερες πληροφορίες 

θα βρείτε στον κατάλογο 

αξεσουάρ Audi Q2, στην 

ιστοσελίδα www.audi.gr και 

στους Εξουσιοδοτημένους 

Συνεργάτες Audi.

#consequentflexibility
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 #4   #4  Ζάντες αλουμινίου χυτές σε 

 σχέδιο 5 βραχιόνων Latus. 

 Στη διάσταση 8 J x 19 για ελαστικά 

 μεγέθους 235/40 R 19¹  μεγέθους 235/40 R 19¹ 

 #5   #5  Πρόγραμμα παιδικών καθισμάτων. Διάφορες εκδόσεις 

 για μικρούς επιβάτες έως 36 kg (0 έως 12 ετών)  για μικρούς επιβάτες έως 36 kg (0 έως 12 ετών) 

 #3   #3  Προστατευτικό κάλυμμα χώρου 

 αποσκευών. Άριστης εφαρμογής, 

 πλενόμενο και ανθεκτικό.  πλενόμενο και ανθεκτικό. 

 #2   #2  Φορητή μηχανή espresso Audi. 

 Γνήσια απόλαυση espresso εν κινήσει.  Γνήσια απόλαυση espresso εν κινήσει. 
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Audi Q2

Γοητεία Audi

#offlineonline
Ανακαλύψτε τον κόσμο του Audi Q2. Περισσότερες πληροφορίες, περισσότερη 

ατομικότητα και περισσότερη αποκλειστικότητα. Τώρα στο www.audi.gr.

Και πώς συνεχίζεται το ταξίδι του Q2, θα μάθετε στο #untaggable.

Σκανάρετε τον κωδικό QR 

με ένα smartphone ή με ένα 

tablet και ανακαλύψτε τον 

κόσμο του Audi Q2.
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Μοντέλο Audi Q2 1.4 TFSI

(150 hp)

Audi Q2 1.6 TDI

(116 hp)

Audi Q2 2.0 TDI 

(150 hp)¹, ²

Audi Q2 2.0 TDI

(190 hp)¹, ²

Τύπος κινητήρα 4-κύλινδρος σε σειρά βενζινοκινητήρας με άμεσο 

ψεκασμό βενζίνης, υπερσυμπίεση καυσαερίων 

Turbo και τεχνολογία Audi cylinder on demand

4-κύλινδρος σε σειρά πετρελαιοκινητήρας

με σύστημα ψεκασμού Common-Rail και Turbo

4-κύλινδρος σε σειρά πετρελαιοκινητήρας

με σύστημα ψεκασμού Common-Rail και 

υπερσυμπίεση καυσαερίων Turbo

4-κύλινδρος σε σειρά πετρελαιοκινητήρας

με σύστημα ψεκασμού Common-Rail και 

υπερσυμπίεση καυσαερίων Turbo

Κυβισμός σε cm³ (βαλβίδες ανά κύλινδρο) 1.395 (4) 1.598 (4) 1.968 (4) 1.968 (4)

Μέγιστη ισχύς³ σε hp σε σ.α.λ. 150/5.000–6.000 116/3.250–4.000 150/3.500–4.000 140/3.500–4.000

Μέγιστη ροπή σε Nm σε σ.α.λ. 250/1.500–3.500 250/1.500–3.200 340/1.750–3.000 400/1.900–3.300

Μετάδοση κίνησης

Είδος μετάδοσης κίνησης Μπροστινή κίνηση Μπροστινή κίνηση Μόνιμη τετρακίνηση quattro Μόνιμη τετρακίνηση quattro

Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων Χειροκίνητο κιβώτιο 6 ταχυτήτων

[7 ταχυτήτων S tronic]

Μηχανικό κιβώτιο 6 ταχυτήτων [7 ταχυτήτων S tronic] [7 ταχυτήτων S tronic]

Βάρος/Όγκος

Απόβαρο⁴ σε kg 1.340 [1.355] 1.385 [1.395] [1.550] [1.555]

Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος σε kg 1.825 [1.840] 1.870 [1.880] [2.035] [2.040]

Επιτρεπόμενο φορτίο οροφής/φορτίο 

στήριξης σε kg 60/75 [60/75] 60/75 [60/75] [60/75] [60/75]

Επιτρ. βάρος ρυμούλκησης⁵ σε kg

χωρίς φρένα

σε κλίση 12 %

σε κλίση 8 %

670

1.500

1.700

[670]

[1.500]

[1.700]

690

1.500

1.700

[690]

[1.500]

[1.700]

[750]

[1.800]

[1.800]

[750]

[1.800]

[1.800]

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου 

περίπου σε l 50 [50] 50 [50] [55] [55]

Επιδόσεις/Κατανάλωση⁶

Μέγιστη ταχύτητα κίνησης σε km/h 212 [212] 197 [197] [211] [218]

Επιτάχυνση 0–100 km/h σε δευτ. 8,5 [8,5] 10,3 [10,5] [8,1] [7,3]

Είδος καυσίμου Super αμόλυβδη βενζίνη χωρίς θείο ROZ 95⁷ Diesel χωρίς θείο⁸ Diesel χωρίς θείο⁸ Diesel χωρίς θείο⁸

Κατανάλωση καυσίμου⁹, ¹⁰ σε l/100 km 

εντός πόλεως

εκτός πόλεως

μεικτός κύκλος

6,8–6,7

5,1–4,8

5,8–5,5

[6,5–6,3]

[4,9–4,6]

[5,5–5,2]

5,0–4,9

4,4–4,1

4,6–4,4

[4,5–4,3]

[4,3–4,0]

[4,3–4,1]

[5,8–5,6]

[4,6–4,3]

[5,0–4,8]

[5,9–5,7]

[4,6–4,4]

[5,1–4,9]

Εκπομπές CO₂⁹, ¹⁰ σε g/km

μεικτός κύκλος 130–124 [125–119] 120–114 [114–109] [131–125] [134–128]

Πρότυπο καυσαερίων EU6 [EU6] EU6 [EU6] [EU6] [EU6]

Audi Q2

Τεχνικά στοιχεία

Επεξηγήσεις ¹ έως ¹⁰ στη σελίδα 55.
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Επεξηγήσεις

¹  Για την ακριβή ημερομηνία διάθεσης παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες 

Audi.

²  Συμπλήρωση του ξεχωριστού ρεζερβουάρ AdBlue® σύμφωνα με την εμφανιζόμενη υπόδειξη στην οθόνη 

του οργάνου πολλαπλών λειτουργιών. Συνιστάται, η πλήρωση του ρεζερβουάρ AdBlue να γίνεται από 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

³  Η αναφερόμενη τιμή προσδιορίστηκε σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία μέτρησης (UN-R 85 στην 

ισχύουσα έκδοση).

⁴  Απόβαρο αυτοκινήτου με οδηγό (75 kg) και πληρότητα ρεζερβουάρ καυσίμου 90 %, υπολογισμένο σύμφωνα με 

τον Κανονισμό (ΕΕ) 1230/2012 στην ισχύουσα έκδοση. Το απόβαρο και ο συντελεστής αντίστασης αέρα του 

οχήματος μπορεί να αυξηθούν με τους προαιρετικούς εξοπλισμούς, οδηγώντας σε αντίστοιχη μείωση του 

ωφέλιμου φορτίου ή της μέγιστης ταχύτητας κίνησης.

⁵  Με αυξανόμενο υψόμετρο μειώνεται αναγκαστικά και η απόδοση του κινητήρα. Από τα 1.000 m υψόμετρο, και για 

κάθε επιπλέον 1.000 m, θα πρέπει να αφαιρείται κάθε φορά 10 % του βάρους ρυμουλκού αυτοκινήτου και 

ρυμούλκας (μέγιστο επιτρεπτό φορτίο ρυμούλκησης + μέγιστο επιτρεπτό μεικτό βάρος του ρυμουλκού 

αυτοκινήτου). Ισχύουσα τιμή φορτίου ρυμούλκησης με εργοστασιακά τοποθετημένο κοτσαδόρο. Σε περίπτωση 

επαγγελματικής χρήσης του αυτοκινήτου με κοτσαδόρο, απαιτείται υπό ορισμένες προϋποθέσεις μια συσκευή 

ελέγχου της ΕΕ.

⁶  Στοιχεία για την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO₂ που αφορούν σε φάσμα τιμών, σε εξάρτηση από το 

χρησιμοποιούμενο σετ ελαστικών/τροχών.

⁷  Συνιστάται η χρήση Super αμόλυβδης χωρίς θείο βενζίνης ROZ 95 κατά DIN EN 228. Εάν δεν είναι διαθέσιμη: 

απλή αμόλυβδη χωρίς θείο βενζίνη ROZ 91 κατά DIN EN 228 με μικρή μείωση της ισχύος. Κατά βάση μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί αμόλυβδη βενζίνη ROZ 95 με μέγιστο ποσοστό αιθανόλης 10 % (E10). Τα στοιχεία για την 

κατανάλωση αναφέρονται σε λειτουργία με καύσιμο ROZ 95 σύμφωνα με την Οδηγία 692/2008/EΚ

⁸  Συνιστάται η χρήση Diesel χωρίς θείο κατά DIN EN 590. 

Εάν δεν είναι διαθέσιμο: Diesel κατά DIN EN 590.

⁹  Οι αναφερόμενες τιμές υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες μέτρησης. Τα στοιχεία δεν 

αναφέρονται σε συγκεκριμένο αυτοκίνητο και δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς, αλλά χρησιμεύουν 

αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς σύγκρισης μεταξύ των διαφόρων τύπων αυτοκινήτων.

¹⁰  Η κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές CO₂ ενός αυτοκινήτου δεν εξαρτώνται μόνο από την αποτελεσματική 

εκμετάλλευση του καυσίμου από το όχημα, αλλά επηρεάζονται επίσης από τον τρόπο οδήγησης και από άλλους μη 

τεχνικούς παράγοντες. Το CO₂ είναι το αέριο το οποίο ευθύνεται πρωτίστως για το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Κατατάξεις παραμέτρων ελαστικών

Στον πίνακα θα βρείτε τα εύρη της κατηγορίας εξοικονόμησης καυσίμου, της κατηγορίας πρόσφυσης σε βρεγμένο 

οδόστρωμα και της κατηγορίας του εξωτερικού θορύβου κύλισης για τα διάφορα μεγέθη ελαστικών του Audi Q2.

Μέγεθος 

ελαστικών

Κατηγορία

εξοικονόμησης 

καυσίμου

Κατηγορία 

πρόσφυσης σε 

υγρό 

οδόστρωμα

Κατηγορία του 

εξωτερικού 

θορύβου κύλισης

Θερινά ελαστικά 205/60 R 16 C B 71

215/60 R 16 B B 69

215/55 R 17 C Α 68

215/50 R 18 B Α 68

235/40 R 19 C B 71

Χειμερινά ελαστικά 205/60 R 16 E B 71

215/55 R 17 E E–C 71

Η παραγγελία ενός συγκεκριμένου ελαστικού δεν είναι δυνατή. Σχετικά με τα προσφερόμενα στη χώρα σας ελαστικά 

μπορείτε να ενημερωθείτε από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi. 

Σημαντική Παρατήρηση

Ιδιαιτερότητες των ζαντών: Οι γυαλισμένες ή μερικώς γυαλισμένες ζάντες αλουμινίου δεν θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται σε χειμερινές οδικές συνθήκες. Η επιφάνεια της ζάντας εξαιτίας του τρόπου κατασκευής της δεν 

διαθέτει επαρκή αντιδιαβρωτική προστασία και μπορεί να πάθει μόνιμη ζημιά από αλάτι για το ξεπάγωμα των 

δρόμων ή παρόμοια υλικά.
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Audi Q2

Διαστάσεις

¹ Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται σε ένα βασικό όχημα χωρίς τροποποιήσεις για την εκάστοτε χώρα και επιλεγμένους προαιρετικούς εξοπλισμούς.

Audi Q2 Τιμές σε mm

Στοιχεία διαστάσεων για απόβαρο αυτοκινήτου. Όγκος χώρου αποσκευών¹ 405/1.050 l 

(δεύτερη τιμή: με αναδιπλωμένη πλάτη πίσω καθισμάτων και φόρτωση μέχρι τον ουρανό του αυτοκινήτου). 

Διάμετρος κύκλου στροφής περ. 11,1 m.

* Μέγιστη ελευθερία κεφαλής. ** Πλάτος χώρου αγκώνων. *** Πλάτος χώρου ώμων.

Audi Q2 quattro Τιμές σε mm

Στοιχεία διαστάσεων για απόβαρο αυτοκινήτου. Όγκος χώρου αποσκευών¹ 355/1.000 l 

(δεύτερη τιμή: με αναδιπλωμένη πλάτη πίσω καθισμάτων και φόρτωση μέχρι τον ουρανό του αυτοκινήτου). 

Διάμετρος κύκλου στροφής περ. 11,1 m.

* Μέγιστη ελευθερία κεφαλής. ** Πλάτος χώρου αγκώνων. *** Πλάτος χώρου ώμων.
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Νομικές υποδείξεις σχετικά με το Audi connect

Η χρήση των υποστηριζόμενων από το Audi connect υπηρεσιών είναι εφικτή μόνο σε συνδυασμό με ένα σύστημα 

πλοήγησης. Η παροχή των υπηρεσιών Audi connect γίνεται από την AUDI AG. Η σύνδεση δεδομένων για τις 

υπηρεσίες Audi connect δημιουργείται μέσω μιας σταθερά τοποθετημένης στο όχημα κάρτας SIM, από έναν πάροχο 

κινητής τηλεφωνίας. Το κόστος αυτών των συνδέσεων δεδομένων περιλαμβάνεται στην τιμή για τις υπηρεσίες Audi 

connect. Το κόστος για το WLAN hotspot δεν περιλαμβάνεται. Η πρόσθετη παραγγελία της σύνδεσης δεδομένων για 

το WLAN hotspot μπορεί να γίνει μέσω ενός προγράμματος χρήσης δεδομένων έναντι χρέωσης ενός επιλεγμένου 

παρόχου κινητής τηλεφωνίας. Πληροφορίες για τις τιμές και σχετικά με την παραγγελία θα βρείτε στην ιστοσελίδα 

www.audi.com/myaudi.

Εναλλακτικά, για τη δημιουργία μιας σύνδεσης δεδομένων, μπορεί να εισαχθεί μια εξωτερική κάρτα SIM ιδιοκτησίας 

του πελάτη στη θυρίδα υποδοχής καρτών. Σε συνδυασμό με τον προαιρετικό εξοπλισμό Audi phone box, μπορεί 

για τη χρήση της ενσωματωμένης λειτουργίας τηλεφώνου αυτοκινήτου να συνδεθεί επίσης ένα smartphone με 

δυνατότητα Bluetooth, με προφίλ remote SIM Access Profile (rSAP)². Αν μια εξωτερική κάρτα SIM εισαχθεί στη 

θυρίδα υποδοχής καρτών ή συνδεθεί μέσω rSAP, τότε μέσω αυτής της εξωτερικής κάρτας SIM δημιουργούνται όλες οι 

συνδέσεις δεδομένων, τόσο για τις υπηρεσίες Audi connect, όσο και για το WLAN hotspot. Η τιμολόγηση του κόστους 

που προκύπτει κατά τη διαδικασία αυτή γίνεται τότε αποκλειστικά και μόνο μέσω της εξωτερικής κάρτας SIM. Η 

διαθεσιμότητα των υποστηριζόμενων από το Audi connect υπηρεσιών εξαρτάται από τη χώρα.

Οι υπηρεσίες Audi connect διατίθενται για τουλάχιστον 1 έτος από την παράδοση του οχήματος. 24 μήνες μετά την 

παράδοση του οχήματος παρατείνεται η διάρκεια ισχύος των υπηρεσιών Audi connect δωρεάν, εφάπαξ, κατά 12 μήνες. 

Εάν δεν επιθυμείτε μια τέτοια παράταση, γνωστοποιήστε το γραπτώς στην παρακάτω διεύθυνση:

AUDI AG

Kundenbetreuung Deutschland

85045 Ingolstadt

E-Mail: kundenbetreuung@audi.de

Τηλ.: +49 800 28347378423

Οι Εξουσιοδοτημένοι Συνεργάτες Audi θα σας ενημερώσουν σχετικά με τις δυνατότητες παράτασης των υπηρεσιών 

Audi connect. Το Audi connect επιτρέπει, ανάλογα με το μοντέλο του οχήματος, την πρόσβαση στις υπηρεσίες Google 

και Twitter. Δεν μπορεί να διασφαλιστεί μόνιμη διαθεσιμότητα, αυτό αποτελεί ευθύνη των Google και Twitter. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Audi connect θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.com/connect και από 

τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi. Πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρέωσης, από τους παρόχους κινητής 

τηλεφωνίας.

Εξοπλισμός του εικονιζόμενου Audi Q2 (σσ. 2–31): 

Έκδοση εξοπλισμού: Audi Q2 Edition #1 

Εξωτερικό χρώμα: Γκρι Quantum 

Ζάντες: Ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών χυτές Audi Sport

σε σχέδιο 5 βραχιόνων Rotor σε γυαλιστερό ανθρακί-μαύρο, γυαλισμένες³

Καθίσματα/επενδύσεις καθισμάτων: Sport καθίσματα σε μαύρο δέρμα Fine Nappa, 

ρίγες έμφασης και ραφές αντίθετης απόχρωσης σε γκρι Rock 

Διακοσμητικά στοιχεία: Φωτεινό γράφημα Format με ατμοσφαιρικό πακέτο φωτισμού

² Πληροφορίες σχετικά με συμβατά κινητά τηλέφωνα θα βρείτε από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi ή στην ιστοσελίδα www.audi.com/bluetooth. ³ Προσέξτε τις ιδιαιτερότητες σχετικά με τις ζάντες στη σελίδα 55.Ë!"
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 Οι εκδόσεις μοντέλων και εξοπλισμών, που εμφανίζονται και περιγράφονται σε αυτόν τον κατάλογο, καθώς 

και μερικές από τις αναφερόμενες υπηρεσίες, δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Τα εικονιζόμενα 

αυτοκίνητα σε αυτόν τον κατάλογο είναι εν μέρει εξοπλισμένα με προαιρετικούς εξοπλισμούς έναντι επιπλέον 

κόστους. Τα στοιχεία σχετικά με τον εξοπλισμό παράδοσης, την εμφάνιση, τις επιδόσεις, τις διαστάσεις και 

τα βάρη, την κατανάλωση καυσίμου και το κόστος λειτουργίας του αυτοκινήτου, αντιστοιχούν στις γνώσεις 

κατά τη χρονική στιγμή της εκτύπωσης. Με την επιφύλαξη αποκλίσεων σε χρωματισμούς και σχήμα των 

φωτογραφιών, σφαλμάτων, καθώς και τυπογραφικών λαθών. Με την επιφύλαξη αλλαγών. Η επανεκτύπωση, 

ακόμα και αποσπασματικά, επιτρέπεται μόνο με έγγραφη συγκατάθεση της AUDI AG.

Το χαρτί αυτού του καταλόγου έχει παραχθεί από κυτταρίνη με επεξεργασία λεύκανσης χωρίς χλώριο.

Vorsprung durch Technik




