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Audi Q2 2019 sport 30 TFSI 85 kW (116 KM) S tronic

  Kolor: niebieski Ara krystaliczny

Wnętrze: czarna

CENA MODELU 121 000 PLN

Cena wyposażenia dodatkowego 19 970 PLN
Cena pakietu promocyjnego 19 970 PLN
Cena katalogowa 160 940 PLN
Cena samochodu z VAT 160 940 PLN

Cena finalna z VAT 160 940 PLN

Teraz gwarancja Audi rozszerzona do 3 lat lub 90 000 km przebiegu (w tym pierwsze dwa lata bez limitu przebiegu)

Kolor nadwozia Cena Rata

K6K6 niebieski Ara krystaliczny 5 010 PLN 60 PLN

Kolorystyka wnętrza Cena Rata

YS Wnętrze: czarna 0 PLN 0 PLN

Siedzenia : czarne
Szew: szary Rock
Boki siedzeń: czarne
Deska rozdzielcza: czarna/czarna
Wykładzina: czarna
Podsufitka : tytanowo szara

Wyposażenie dodatkowe Cena Rata

Podane ceny obejmują podatek VAT (23%) i nie stanowią oferty w rozumienia art. 66 §1, kodeksu cywilnego. Zawartość domówionego pakietu lub opcji może zmienić elementy wyposażenia standardowego - w
niektórych przypadkach bezzwrotnie zastępując elementy wyposażenia standardowego. Zamieszczone informacje, w tym prezentowane grafiki mają wyłącznie charakter poglądowy. 1/8



Wyposażenie dodatkowe Cena Rata
WKJ Pakiet Comfort 4 770 PLN 57 PLN

W cenie pakietu promocyjnego zawarte są następujące elementy wyposażenia
dodatkowego:

Pakiet dla palących
Klimatyzacja automatyczna
Asystent podjazdu

7X2 Audi parking system plus z selektywnymi informacjami 1 700 PLN 20 PLN
PG2 Autoalarm fabryczny 0 PLN 0 PLN

PU7 Lusterko wewnętrzne z automatyczną funkcją przeciwoślepieniową, czujnikiem deszczu 650 PLN 8 PLN

i świateł mijania oraz szybą przednią z pasem przy górnej krawędzi
WRV Pakiet Technology 6 430 PLN 77 PLN

W cenie pakietu promocyjnego zawarte są następujące elementy wyposażenia
dodatkowego:

Usługi Audi connect - licencja na 3 lata
Audi connect dla systemu nawigacji
System MMI® Navigation
MMI Navigation

8RM 8 głośników (przód i tył) 0 PLN 0 PLN
9ZE Audi phone box 0 PLN 0 PLN

UI2 Audi smartphone Interface 1 510 PLN 18 PLN

2PK Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna, ze spłaszczonym wieńcem z funkcją zmiany 1 130 PLN 14 PLN

przełożeń
9S6 Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem 0 PLN 0 PLN

WSY S Line selection 3 780 PLN 45 PLN
1D0 Brak haka holowniczego 0 PLN 0 PLN
U47 Obręcze kół ze stopu metali lekkich 7Jx17", 5-ramienne z oponami 215/55 R17 0 PLN 0 PLN
PQD Pakiet stylistyczny S line Exterieur 0 PLN 0 PLN

1JC Zawieszenie sportowe 1 110 PLN 13 PLN
2H6 Audi drive select 1 010 PLN 12 PLN

4A3 Ogrzewanie foteli przednich 1 660 PLN 20 PLN

6H0 Side blade w kolorze nadwozia 0 PLN 0 PLN

6NQ Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym 1 190 PLN 14 PLN

8T6 Tempomat z regulacją prędkości i limiterem prędkości 1 420 PLN 17 PLN

C13 kod sterujący 0 PLN 0 PLN

EA3 Rozszerzona gwarancja Audi 3 lata / 90 000 km (w tym pierwsze dwa lata bez limitu 0 PLN 0 PLN
przebiegu)

GB1 Wzmocnienie odbioru LTE 0 PLN 0 PLN

PLA Pakiet oświetlenia 1 1 960 PLN 23 PLN
PX2 Reflektory w technologii LED 6 240 PLN 75 PLN

Podane ceny obejmują podatek VAT (23%) i nie stanowią oferty w rozumienia art. 66 §1, kodeksu cywilnego. Zawartość domówionego pakietu lub opcji może zmienić elementy wyposażenia standardowego - w
niektórych przypadkach bezzwrotnie zastępując elementy wyposażenia standardowego. Zamieszczone informacje, w tym prezentowane grafiki mają wyłącznie charakter poglądowy. 2/8



Wyposażenie dodatkowe Cena Rata

QJ1 Pakiet optyczny wnętrza w tonacji aluminium 370 PLN 4 PLN

Y8W Kod sterujący 0 PLN 0 PLN

Wyposażenie standardowe

QI6
0K0
J0T Akumulator 360A (69Ah)
6K2 Audi pre sense front z systemem rozpoznawania pieszych

4H5 Elektroniczna blokada otwarcia dzrzwi
8GU Generator prądu zmiennego 140 A
1ZE Hamulce tarczowe z przodu (Geomet D)
1KE Hamulce tarczowe z tyłu
3G4 ISOFIX - mocowanie fotelika dziecięcego na fotelu pasażera z przodu

L11 Kod sterujący
0YB Kod sterujący
B0A Kod sterujący
G33 Kod sterujący
1G5 Koło zapasowe
6XD Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, regulowane elektrycznie i ogrzewane

5SL Lusterko po stronie kierowcy, asferyczne
6E3 Podłokietnik z przodu

1S1 Podnośnik samochodowy

4UF Poduszki powietrzne, czołowe, dla kierowcy i pasażera z funkcją 
dezaktywacji poduszki pasażera

4GH Szyba przednia termoizolacyjna z przyciemnianym pasem
1PE Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą
1T3 Trójkąt ostrzegawczy i apteczka

Podane ceny obejmują podatek VAT (23%) i nie stanowią oferty w rozumienia art. 66 §1, kodeksu cywilnego. Zawartość domówionego pakietu lub opcji może zmienić elementy wyposażenia standardowego - w
niektórych przypadkach bezzwrotnie zastępując elementy wyposażenia standardowego. Zamieszczone informacje, w tym prezentowane grafiki mają wyłącznie charakter poglądowy. 3/8



Wyposażenie standardowe

7K1 Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach

Dane techniczne
Masa Osiągi Osiągi

bez własnych hamulców: 660 kg Maksymalny moment obrotowy: 200/2000 - 3500 Prędkość maksymalna: 197 km/h
Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny Nm przy obr. Przyspieszenie 0-100 km/h: 10,3 s
nacisk przyczepy na hak holowniczy: 60/75 kg Moc maksymalna,: 85 (116)/5000-5500 kW (KM)
Masa własna: 1325 kg przy obr.
przy 12% wzniesieniu: 1300 kg Pojemność silnika,: 999 cm3

przy 8% wzniesieniu: 1500 kg
Pojemność Zawieszenie Zużycie paliwa
Bagażnik: 405 l Kola: Obręcze kół ze stopu metali lekkich 7Jx17", 5 - Cykl miejski (l/100km): -
Zbiornik paliwa, ok.: 50 l ramienne z oponami 215/55 R17 Cykl mieszany (l/100km): -

Opony: Opony 215/55 R17 94V Cykl poza miastem (l/100km): -

Emisje CO2 (g/km): -
Klasa efektywności energetycznej: -
Klasa emisji: Euro 6d-Temp
Klasa paliwa: benzyna

Dane WLTP
Zużycie paliwa - cykl mieszany (l/100km): 6.6 Emisja CO2 - cykl mieszany (g/km): 149

Od dnia 1 września 2018 r. WLTP w pełni zastąpił nowy europejski cykl jezdny (NEDC), który stanowił 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.

Pojazdy z końcowej partii produkcji w rozumieniu art. 3 pkt 22 dyrektywy 2007/46/WE, którym udzielono homologacji typu i które zostały
poddane badaniu zgodnie z NEDC, mogą być wprowadzane do obrotu do dnia 31 sierpnia 2019 r. W przypadku pojazdów z końcowej partii
produkcji, wartości zużycia paliwa i emisji CO2 stanowią wartości oparte na NEDC i nie są porównywalne z wartościami opartymi na WLTP.

Dane na podstawie świadectw homologacji typu.

Pojazdy z Roku Modelowego 2018 uzyskały homologację zgodnie z procedurą NEDC, natomiast pojazdy z Roku Modelowego 2019 zgodnie z procedurą WLTP.

Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców
Opcje zakończenia
2 opcje zakończenia leasingu:
1) jednorazowa spłata wartości końcowej
2)przekazanie pojazdu do Dealera

Jest to oferta dla klientów prywatnych, przygotowana przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce. Prezentowane 
miesięczne raty to wartość netto rat dla oferty leasingowej Audi Perfect Lease. Warunki produktu określa umowa.

Podane ceny obejmują podatek VAT (23%) i nie stanowią oferty w rozumienia art. 66 §1, kodeksu cywilnego. Zawartość domówionego pakietu lub opcji może zmienić elementy wyposażenia standardowego - w
niektórych przypadkach bezzwrotnie zastępując elementy wyposażenia standardowego. Zamieszczone informacje, w tym prezentowane grafiki mają wyłącznie charakter poglądowy. 4/8



Nota prawna

Szanowni Państwo,

Branża motoryzacyjna stoi obecnie przed wyzwaniem, jakim jest wejście w życie nowej procedury testowej
badania pojazdów lekkich – WLTP (World harmonised Light-duty vehicle Test Procedure). Procedura ta na
nowo formułuje sposób badania emisji CO2 i zużycia paliwa. Od 01.09.2017 r. stopniowo dotyka kolejnych
modeli, by od 01.09.2018 r. objąć swoją mocą wszystkie nowo produkowane pojazdy. Dodatkowe informacje
dotyczące nowej procedury testowej można znaleźć na stronie www.audi.pl/wltp.

Aby  sprostać  normom emisji  stawianym przez  prawo  europejskie,  branża motoryzacyjna  musi
podjąć odpowiednie kroki polegające na dostosowania oferty silnikowej do nowych wymagań. Audi
nie pozostaje w tyle. Dokładamy wszelkich starań, aby produkowane przez nas samochody były
bezpieczne oraz spełniały wszelkie normy emisyjne stawiane przez Unię Europejską.

Tym samym pragniemy Państwa uprzedzić, że dane techniczne oferowanego samochodu mogą
ulec zmianie. Jest to zależne od terminu rozpoczęcia produkcji ofertowanego samochodu. Danymi
narażonymi na rozbieżności są: pojemność skokowa silnika, moc, emisja CO2 oraz zużycie paliwa.

Jeśli tak się stanie w przypadku Państwa zamówienia, niezwłocznie poinformujemy o nowych
danych technicznych samochodu.

W przypadku złożenia  zamówienia prosimy o potwierdzenie zapoznania się  z  powyższymi
informacjami i wyrażenie zgody na ewentualną zmianę zamówienia w w/w zakresie.

Niniejszym  potwierdzam,  że  należycie  zapoznałem/-am  się  z  powyższymi  informacjami  i
zgadzam się na ewentualną zmianę mojego zamówienia.

…………………………………………………
[Data i podpis klienta]

Podane ceny obejmują podatek VAT (23%) i nie stanowią oferty w rozumienia art. 66 §1, kodeksu cywilnego. Zawartość domówionego pakietu lub opcji może zmienić elementy wyposażenia standardowego - w
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Informacje zawarte na stronie nie są prawnie wiążące i nie mają charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zamieszczone na witrynie zdjęcia jedynie 

przykładowo obrazują prezentowane treści. Niektóre elementy wyposażenia opisane i demonstrowane na stronie mogą być dostępne tylko w wybranych krajach lub 

wyłącznie za dodatkową opłatą. Dla uzyskania aktualnych specyfikacji produktów w danym kraju należy kontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem marki 

Audi. Wszelkie wiążące ustalenia dotyczące wyposażenia i specyfikacji pojazdu następują każdorazowo w indywidualnej umowie zawieranej przez strony. Wszystkie 

produkowane obecnie samochody marki Audi są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w 

normie ISO22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega 

obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów Audi sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 

stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 578) Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państw o na stronach: 

https://www.vw-group.pl/pl/volkswagen-group-polska#Ekologia
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Podsumowanie
2019

Marka:

Model:

Dane WLTP

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100km):

Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km):

Audi

Q2 2019

6.6

149
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