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Kolor: biały Ibis 

Wnętrze: czarna 
 Ilość samochodów: 1 

Audi Q2 2019 35 TFSI 110 kW (150 KM) S tronic 

 

 

CENA MODELU 122 700 PLN 

Cena wyposażenia dodatkowego 20 450 PLN 

Cena pakietów wyłączonych zrabatowania 0 PLN 

Cena pakietu Audi Extensive 0 PLN 

Cena katalogowa 143 150 PLN 

Terazgwarancja Audi rozszerzona do 3 lat lub 90 000 km przebiegu (w tym pierwsze dwa lata bezlimitu przebiegu) 

Miesięczna rata leasingowa zostanie powiększona o opłatę za Pakiet "Usługi bezlimitu" w wysokości 9,90 zł netto 
 

Kolor nadwozia Cena Rata 

T9T9 biały Ibis 0 PLN 0 PLN 

Kolorystyka wnętrza Cena Rata 

YM Wnętrze: czarna 

Siedzenia: czarne 

Boki siedzeń: czarne 

Deska rozdzielcza: czarna 

Wykładzina: czarna 

Podsufitka: tytanowo szara 

0 PLN 0 PLN 

 

Wyposażenie dodatkowe Cena Rata 
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4A3 Ogrzewanie foteli przednich 1 660 PLN 17 PLN 

Wyposażenie dodatkowe Cena Rata 

WKJ Pakiet Comfort 

W cenie pakietu promocyjnego zawarte są następujące elementy wyposażenia 

dodatkowego: 

Audi Parking System - tył 

Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa 

Alarm fabryczny 

Asystent podjazdu 

Pakiet dla palących 

Lusterko wewnętrzne zautomatyczną funkcją przeciwoślepieniową 

6 300 PLN 63 PLN 

7X2 Audi parking system plus zselektywnymi informacjami 1 700 PLN 17 PLN 
 

PG2 Autoalarm fabryczny 0 PLN 0 PLN 

WRV Pakiet Technology 

W cenie pakietu promocyjnego zawarte są następujące elementy wyposażenia 

dodatkowe: 

Kierownica 3-ramienna, sportowa, wielofunkcyjna, obszyta skórą 

Usługi Audi connect - licencja na 3 lata 

Komputer pokładowyzkolorowym wyświetlaczem 

Audi phone box 

System nawigacji zkartą SD 

8 głośników 

Złącze USB i AUX-IN 

9 000 PLN 90 PLN 

9ZE Audi phone box 0 PLN 0 PLN 
 

UI2 Audi smartphone Interface 1 510 PLN 15 PLN 
 

1XW Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna, obszyta skórą 0 PLN 0 PLN 
 

9S6 Komputer pokładowyzkolorowym wyświetlaczem 0 PLN 0 PLN 

 

8RM 8 głośników (przód i tył) 0 PLN 0 PLN 

 

EA3 Audi Extensive - Pakiet naprawczy 3 lata / 90 000 km (w tym pierwsze dwa lata bezlimitu 

przebiegu) 

0 PLN 0 PLN 

GB1 Wzmocnienie odbioru LTE 0 PLN 0 PLN 

PID ISOFIX- mocowanie fotelika dziecięcego dla fotela pasażera zprzodu 280 PLN 3 PLN 

 
Wyposażenie standardowe 

QI6 

0K0 

8GU 

J0T Akumulator 360A(69Ah) 

6K2 Audi pre sense front zsystemem rozpoznawania pieszych 
 
 
 
 
 

 
1D0 Brak haka holowniczego 

0TD Dywaniki welurowe zprzodu i z tyłu 
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Wyposażenie standardowe 

3L3 Fotele standardowe zmanualną regulacją wysokości 
 
 
 
 
 

 
L03 kod sterujący 

0YC kod sterujący 

B0A kod sterujący 

6XD Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, regulowane elektrycznie i ogrzewane 
 
 
 
 
 

 
5SL Lusterko po stronie kierowcy, asferyczne 

F32 Obręcze kół ze stopu metali lekkich 6,5Jx16", 5 - ramienne zoponami 215/60 R16 
 
 
 
 
 

 
HI1 Opony 215/60 R16 95V 

6E3 Podłokietnik zprzodu 
 
 
 
 
 

 
4GH Szyba przednia termoizolacyjna zprzyciemnianym pasem 

1PE Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą 

1T3 Trójkąt ostrzegawczy i apteczka 

QV3 Tuner cyfrowy stacji radiowych (DAB) 
 
 
 
 
 

 
7K1 Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach 

 

Dane techniczne 

Zawieszenie 

 
 

Pojemność 

Kola: Obręcze kół ze stopu metali lekkich 6,5Jx16", 5 - ramienne zoponami 215/60 Bagażnik: 405/1050 l 

R16 

Opony: Opony 215/60 R16 95V 

Osiągi 

Maksymalny moment obrotowy: 250/1500 - 3500 Nm przy obr. 

Moc maksymalna,: 110 (150)/5000-6000 kW(KM) przy obr. 

Pojemność silnika,: 1498 cm3 

Masa 

bezwłasnych hamulców: 680 kg 

Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak 

holowniczy: 60/75 kg 

Masa  własna: 1365 kg 

przy 12% wzniesieniu: 1500 kg 

przy 8% wzniesieniu: 1700 kg 

Zbiornik paliwa, ok.: 50 l 

 
Osiągi 

Prędkość maksymalna: 212 km/h 

Przyspieszenie 0-100 km/h: 8,5 s 
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Dane techniczne 

Dane WLTP 

Zużycie paliwa - cykl niski (l/100km): - 

Zużycie paliwa - cykl średni (l/100km): - 

Zużycie paliwa - cykl wysoki (l/100km): - 

Zużycie paliwa - cykl bardzo wysoki (l/100km): - 

Zużycie paliwa - cykl mieszany (l/100km): 6.9 

Emisja CO2 – cykl mieszany (g/km): 156 

Zasięg - cykl mieszany (-): - 

 
 

Dane NEDC 

Klasa emisji : - 

Klasa paliwa : - 

Od dnia 1 września 2018 r. WLTP w pełni zastąpił nowyeuropejski cykl jezdny (NEDC), którystanowił dotychczasową procedurę badania zużycia paliwa i emisji CO2. 

Ze względu na bardziej realistyczne warunki badania wartości zużycia paliwa i emisji CO2 mierzone na podstawie WLTP są w wielu przypadkach w liczbach 

bezwzględnych wyższe od wartości mierzonych na podstawie NEDC. 

Dane na podstawie świadectw homologacji typu. 

 

Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców 

Opcje zakończenia 

2 opcje zakończenia leasingu: 

1) jednorazowa spłata wartości końcowej 

2) przekazanie pojazdu do Dealera 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


