#monipuolinen Audi Q2 sai hinnat
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Uusi Audi Q2 on kompaktin kokoinen SUV, joka yhdistää monipuolisen käytännöllisyyden urbaaniin
elämäntyyliin ja uusimman sukupolven teknologiaan.
#moottorit
Uuteen Audi Q2:een on ensivaiheessa tarjolla nelisylinterinen 1,4 TFSI bensiinimoottori teholuokassa 110 kW (150 hv) ja
nelisylinteriset dieselmoottorit 1,6- ja 2,0-litraisina teholuokissa 85 kW (116 hv) ja 140 kW (190 hv).
1,4 TFSI bensiinimoottori on tarjolla manuaalivaihteistolla tai S tronic -automaattivaihteistolla varustettuna. 1,6 TDI
dieselmoottorin yhteydessä tarjolla on manuaalivaihteisto ja 2,0 TDI moottorin yhteydessä S tronic -automaattivaihteisto
quattro-nelivedolla. Progressiivinen ohjaus, jonka välitys muuttuu ohjauksen kääntökulman mukaan, on vakiovaruste
kaikissa malleissa.
Myöhemmin markkinoille tulevat myös kolmisylinterinen 1,0 TFSI bensiinimoottori 85 kW (116 hv) manuaalivaihteistolla
tai S tronic -automaattivaihteistolla varustettuna sekä 2,0 TFSI bensiinimoottori 140 kW (190 hv) ja 2,0 TDI dieselmoottori
110 kW (150 hv). Vaihteistovaihtoehtoina ovat kuusivaihteinen manuaalivaihteisto tai seitsemänvaihteinen S tronic automaattivaihteisto. 2,0 TFSI ja 2,0 TDI moottorien yhteydessä on vakiona S tronic -automaattivaihteisto ja
elektronisesti ohjatulla hydraulisella monilevykytkimellä toteutettu quattro-neliveto.
#käytännöllinen
Uusi Audi Q2 on 1,51 m korkea ja 1,79 m leveä. Pituutta uutuudella on 4,19 m ja ylitykset ovat lyhyet. Akseliväli on 2,60
m. Korkeamman maavaran ansiosta kulku autoon käy vaivattomasti. Kuljettajan istuin on urheilullinen ja takaistuimella
on tilaa ja avaruutta pidemmällekin matkustajalle. Käytännöllisen muotoinen tavaratila on kooltaan 405 l, ja takaistuinten
selkänojat alas kaadettuina tilaa on jopa 1 050 l. Audi Q2 quattro-nelivetomalleissa vastaavat tavaratilan koot ovat 355 l

ja 1000 l. Malliin on tarjolla myös sähkötoiminen takaluukku, ja kolmeen osaan jaettu takaistuimien selkänoja, mikä
helpottaa lastausta.
#edistyksellinen
Uusi Audi Q2 on perinyt edistyksellisiä teknologisia ratkaisuja, jotka ovat tuttuja isommista Audi-malleista. Uuteen Audi
Q2:een on saatavilla virtuaalinen mittaristo ja Head Up Display -tuulilasinäyttö. Tarjolla on niin ikään Audi adaptive cruise
control Stop & Go -toiminnolla ja ruuhka-avustimella, Audi pre sense -järjestelmä eteen, Audi side assist kaistanvaihtoavustin, Audi active lane assist -kaistallapysymisvahti, nopeusrajoitustunnistus sekä Park assist
pysäköintijärjestelmä ja poikittaisliikenteestä varoittava avustin taakse.
Vakiovarusteena oleva MMI-näyttö on sijoitettu korkealle kojelautaan. Lisävarusteena saatavissa olevat Audi connect ja
Wi-Fi hotspot mahdollistavat sujuvan internetin käytön mobiililaitteilla. Audi Phone boxilla lataus onnistuu langattomasti,
ja se takaa kuuluvuuden myös heikon kantavuuden alueilla. Uuteen Audi Q2:een on saatavilla myös Audi smartphone
interface, joka tuo Apple Car Play sekä Android Auto -älypuhelintoiminnot auton näytölle.
#yksilöllinen
Uuden Audi Q2:n kahdeksankulmainen Singleframe-etusäleikkö, joka on sijoitettu korkealle yhdessä suurien
ilmanottoaukkojen kanssa, antaa autolle voimakkaan ilmeen. Matala katto laskeutuu ja sulautuu tehostevärisiin Cpilareihin. Auton takaosassa urheilullisesta tyylistä kertovat pitkä kattospoileri ja diffuusori. Pyöränkaaret ovat SUVtyylisesti korostetut.
Audi Q2 tarjoaa myös paljon mahdollisuuksia yksilölliseen varusteluun. Varustepaketit, vannevalikoima, monipuoliset
ulkovärit ja sisätilojen värisomisteet, C-pilarin tehostevärit sekä erilaiset istuinverhoilut antavat tilaa luovuudelle. LEDsisävalopaketin avulla päästään ainutlaatuiseen tunnelmaan. Tarjolla on myös Bang & Olufsen Sound System, joka
tarjoaa äänentoiston 14 kaiuttimella ja 705 watilla.
#hinnat
Suomessa lanseerausvaiheen myynti alkaa Audi Q2 Business ja Business Sport -varustelutasoilla.
Lanseerausvaiheessa dieselmalliston Business-hinnat alkavat 31 302,17 eurosta (1,6 TDI 85 kW) ja bensiinimalliston
Business-hinnat 32 934,77 eurosta (1,4 TFSI 110 kW).
Myydyimmäksi Q2-malliksi noussee myöhemmin tänä vuonna markkinoille tuleva 1.0 TFSI, jonka manuaalivaihteisen
Business-version hinta tulee olemaan alle 30 000 euroa. Audi Q2 1.0 TFSI S tronic -automaattivaihteisen Businessversion hinnat tulevat jäämään alle 31 000 euron.
Business-varusteisessa autossa on vakiona mm. 16" alumiinivanteet, LED-ajovalot ajovalojen pesureilla,
vakionopeussäädin, akustinen pysäköintijärjestelmä takana, kuljettajan informaatiojärjestelmä (yksivärinen), MMI radio
plus, Bluetooth-liitäntä, 3-puolainen monitoimiurheiluohjauspyörä, valo- ja sadetunnistin sekä vetokoukkuvalmius.
Business Sport -varustelussa on vakiovarusteiden ja Business-varustelun lisäksi korinväriset pyöränkaaret, 17"
alumiinivanteet (5-puolainen design), C-pilari jäänhopeana, urheiluistuimet edessä sekä alumiiniset ovien kynnyslistat.
Uudet Audi Q2:set saapuvat Audi-jälleenmyyjille loppuvuodesta.
Audi Q2:n hinnastot ja lisävarusteet: http://bit.ly/UusiAudiQ2Hinnat
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Yrityksestä
Audi on yksi maailman vanhimmista autovalmistajista. Se on aina edustanut huikeita visioita, innovatiivista osaamista ja
edelläkävijyyttä, Audilla onkin myös pitkä ja erittäin menestyksekäs moottoriurheiluhistoria. Audin tunnuspiirteinä ovat
ajattoman kaunis muotoilu sekä hienostuneisuus. Audi tarjoaa arvostetun saksalaisen insinööritaidon huippulaadun – se
on kokemuksia, elämyksiä ja turvallisuutta.Audi-uutishuoneen aineisto on tarkoitettu ainoastaan median käyttöön ja se

on tekijänoikeussuojattua. Materiaalin tekijänoikeudet kuuluvat VV-Auto Group Oy:lle tai sen päämiehille. Materiaalin
käyttö kaupalliseen tarkoitukseen ja muuhun levitykseen ei ole sallittua.
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