
אבזור
 מערכת היגוי פרוגרסיבית 

 Front Assist - בקרת בלימה אוטומטית 
 הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור

 מערכת מולטימדיה - MMI radio plus עם מסך "7 צבעוני 
180W עם 10 רמקולים ומגבר Audi sound system מערכת שמע 

 ממשק BT לטלפון עם אפשרות ניגון מוזיקה 
 חיישני גשם ואור

 מחשב דרך 
Immobilizer משבת הנעה מקורי 

 בלם יד חשמלי  
Start/stop  מערכת 

 בקרת אקלים אלקטרונית בעלת שני אזורים

 פנסי הלוגן קדמיים 
 איתות LED במראות הצד 

 נעילת בטיחות לילדים
 6 כריות אויר 

 חבילת אלומיניום פנימית 
 Micrometalic דיפונים בגוון כסף 

 מושב אחורי מתקפל מתפצל 
 מושבים קדמיים עם כוונון לגובה

 Auto 4 חלונות חשמליים עם פונקציית 
 משענת יד קדמית

R16 215/60 5 עם צמיגים-Spoke חישוקי אלומיניום בעיצוב

חבילת Luxury לדגם Q2 Beat כוללת בנוסף את האבזור הבא:
 גג שמש פנוראמי עם פתיחה מלאה והטייה אנכית  חבילת תאורה פנימית   שמשות אחוריות כהות  מפתח חכם  מראות צד עם 

R17 215/55 5 עם צמיגים-v Spoke חימום, מתקפלות חשמלית  חישוקי אלומיניום בעיצוב

חבילת Luxury לדגם Q2 Icon כוללת בנוסף את האבזור הבא:
 גג שמש פנוראמי עם פתיחה מלאה והטייה אנכית  חבילת תאורה פנימית  שמשות אחוריות כהות  מפתח חכם  מראות צד עם 

 R17 215/55 7 עם צמיגים-Spoke קדמיים  חישוקי אלומיניום בעיצוב LED חימום, מתקפלות חשמלית  פנסי

חבילת Luxury לדגם Q2 Design TFSI כוללת בנוסף את האבזור הבא:
 מושבי עור משולב  גג שמש פנוראמי עם פתיחה מלאה והטייה אנכית  שמשות אחוריות כהות  מפתח חכם  מראות צד עם חימום, 

מתקפלות חשמלית  דיפוני אלומיניום מט

דגם Q2 Icon כולל בנוסף את האבזור הבא: 
Audi Music Interface  

דגם Q2 Design כולל בנוסף את האבזור הבא: 
 Manhattan  חבילת תאורה פנימית  דיפונים בגוון לבן מבריק  פגושים בעיצוב ייחודי בגוון שחור מבריק קונטרסטי  להב עיצוב חיצוני בגוון  

R17 215/55 עם צמיגים Multi Spoke ספי דלת מאלומיניום  ספי אגזוז   חישוקי אלומיניום בעיצוב  Aspect מטאלי  ריפוד בד Grey

Q2

אגרת רישוימחיר כולל מע"מדגם
Q2 Icon₪ 164,900₪ 2,382

Q2 Beat₪ 179,900₪ 2,382

Q2 Design₪ 189,900₪ 2,382

Icon לדגם Luxury 20,900 ₪חבילת
Beat/Design לדגם Luxury 24,900 ₪חבילת
Assistant Package Plus 9,900 ₪חבילת

מחיר הרכב בתצוגה )כולל מע״מ, אגרת רישוי וכל התוספות(:  בכפוף למחירון 056 מתאריך 3.5.17  ט.ל.ח

)Q2 Icon סטנדרט לדגם( Assistance Package Plus חבילת
High-beam control חיישני חניה קדמיים ואחוריים  מחשב דרך צבעוני  מערכת  Lane Assist  Side Assist  בקרת שיוט אדפטיבית 

Q2 Beat/Q2 DesignQ2 Icon

TFSI Cylender On DemandTFSIטכנולוגיה

קידמיתקידמיתהנעה

S tronic-7 הילוכים S tronic-7 הילוכיםתיבת הילוכים 

1,395999נפח מנוע )סמ"ק( 
3,500 - 3,50020.4/2,000 - 25.5/1,500 מומנט מירבי )סל"ד/קג"מ(

5,000-5,500 /  5,000-6,000116 / 150 הספק מירבי )סל"ד/כ"ס(
212197מהירות מירבית )קמ"ש(

8.510.5תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות(
5050קיבולת מיכל דלק )ליטר(



Q2

715/2007/EC :נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה, תקן
יתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.

רמת האבזור תיאור דגםקוד דגם
הבטיחותי

Q2 Icon6
663Q2 Beat3
658Q2 Design3

פירוט מערכות הבטיחות:

מצלמת רוורסכריות אוויר6

חיישני לחץ אווירבקרת סטייה מנתיב

חיישני חגורות בטיחותxניטור מרחק מלפנים

שליטה באורות גבוהיםזיהוי כלי רכב בשטח מת

בלימה אוטומטית בעת חירוםבקרת שיוט אדפטיבית

xזיהוי הולכי רגלxזיהוי תמרורי תנועה

מקרא:

מערכת מותקנת בדגם הרכב 

מערכת אופציונאלית להתקנה

x מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דגם
צריכת דלק ממוצעת 
דרגתבליטרים ל-100 ק"מ

זיהום 
אויר משולבבינעירוניעירוני

Q2 Icon5.94.75.17
Q2 Beat6.34.65.27

Q2 Design6.34.65.27
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רמת האבזור הבטיחותי:


