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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 54’te bulabilirsiniz.
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 Dikkat çeken özellikler ve Aksesuarlar #benzersiz çeşitlilik #benzersiz çeşitlilik Sayfa 48 

   Kime sorsanız sorun: Yeni Audi Q2 çok farklı.

        O bir kere çok akıllı, kendine özgü, O #untaggable. Zira kişiyi yönlendiren

yine kendi fikridir, ister şehirde isterse anayolların çok uzağında, 

        ister günlük hayatta, isterse de boş vakitlerinde. Sayısız yenilikçi

teknolojiye ve yepyeni, kendine hayran bırakan tasarım diline sahip araç konsepti ile “yeniefsane” 

   sizleri bekliyor. İskandinavya’nın derinliklerinde gerçekleşecek olan en az kendisi 

        kadar sıradışı, tutku dolu bir Q2 yolculuğunda aramıza katılın.

Ve Q2 yolculuğunun nasıl ilerlediğini #untaggable etiket başlığı altında takip edebilirsiniz.
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Audi Q2

#anlıkplanlar
Kuzey Avrupa’nın içlerine doğru gerçekleşecek olan Audi Q2 Yolculuk Turu, 

                  sıradışı karşılaşmalar yaşama amacı taşıyan bir keşif yolculuğudur. 

              Bizlere yepyeni bakış açıları kazandıracak, bildiklerimizi unutturacak yerler. 

           İnsanları etkilemek adına etiketlere

                 ihtiyacı olmayan bir araç için mükemmel yerler.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 54’te bulabilirsiniz.
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    #enküçükotel etiket başlığı, Kopehnag’da bulunan Central Hotel & Café’nin 
 muhteşem büyüsüne karşı yapılan bir haksızlık. Zira bu otelde sadece tek 
 kişilik bir odada kalabiliyor olsanız da, otelin sahip olduğu manzara, büyük 
 şehirlerde bulunan başka birçok otele kıyasla o denli açık ve o kadar geniş ki.  şehirlerde bulunan başka birçok otele kıyasla o denli açık ve o kadar geniş ki. 
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Audi Q2

Tasarım

    Stokholm’de bulunan Rålis paten pisti aslında var olmayan bir yer. 
 Ancak, şehir halkı, karayolu köprüsünün altında kalan bu kullanılmayan alanı 
 değerlendirerek, patenciler için bir şehir rüyasına dönüştürmeyi başarmışlar.  değerlendirerek, patenciler için bir şehir rüyasına dönüştürmeyi başarmışlar. 
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#yeniefsane
Audi Q2’nin safkan bir Audi olduğunu görebilmek için iki göze ihtiyaç yok. 

                   Ancak yine de insan tekrar tekrar bakmak istiyor. 

    Görünüşü güçlü, dinamik ve bir duruş sergiliyor. 

 Aracın köşeli omuzları, geniş ebatlı çamurluk koruyucuların büyüklüğüne vurgu 

          yaparken, ikisi bir arada çok net bir ifade oluşturuyor: quattro¹. 

Q2’nin ne yöne gittiğinin hiç önemi yok, çünkü o ne yaparsa yapsın, kendi bildiği şekilde yapar.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 54’te bulabilirsiniz. ¹ Opsiyonel olarak alınabilir.
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Audi Q2

Tasarım
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#sportifhatlar

    Neden başkalarının gerçekleştirebileceğiniz beklentilerinizi kısıtlamasına izin 
 veresiniz ki? Bu soruya en güzel yanıt, geniş bir kültürel çeşitlilik yelpazesinin, 
 yaratıcı bir mimari ve çevre düzenleme kolajı oluşturduğu Kopenhag kentinin 
 Superkilen semtinde verilmektedir.  Superkilen semtinde verilmektedir. 

       Audi Q2 kendine bir boşluk yaratır; hem de her açıdan. 

İlk defa Q2’de uygulanan bir dış tasarım tarzıyla, köşeli kenarlarla verilen açılar sayesinde  

aracın arka kısmına aerodinamik bir tasarım kazandırılmıştır. Aracın kasası bütünüyle daha 

         sportif bir hal kazanmıştır. Özellikle aracı arazi şartlarında kullanırken, 

  dış tasarımının kazandırdığı avantajlar konusunda söylediklerimizi daha iyi anlayacaksınız.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 54’te bulabilirsiniz
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Audi Q2

Tasarım

Yerleşik fikirlere meydan okumak cesaret ister. Gözler şimdiden Q2’nin üzerinde.

         Sekiz kenarlı tek parça radyatör paneli ile aracın ön kısmına tamamen farklı bir görünüm kazandırdığı için, 

Audi tasarım dilinde yepyeni bir çığır açmıştır. Aynı şekilde, opsiyonel olarak sunulan tamamen LED’li ön farlar, çok köşeli tasarımı

     istikrarlı bir şekilde devam ettirmektedir. Opsiyonel olarak sunulan Audi Q2 Edition #1¹, aynı zamanda Audi exclusive¹

  görünüm paketindeki titan siyahı ile müşterilerimizin beğenisine yeni sunulan heyecan verici Quantum grisini bir arada sunmaktadır.

S line dış görünüm paketindeki kontrast renklerin şıklığı ve 5 kol rotor tasarımlı 19 inç Alüminyum döküm antrasit siyah², ³

    Audi spor jantların bir araya gelmesiyle insanların kendini alamayacağı şekil ve renklerin birleşiminden oluşan bir güç ifadesi oluşturuyor.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 54’te bulabilirsiniz. ¹ Tam uygulama tarihi ile ilgili bilgiler için lütfen Audi Yetkili satıcınıza danışın. ² Bir quattro GmbH sunumudur. 
³ Lütfen sayfa 55’deki jantlar ile ilgili özellikleri dikkate alın.
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#klasikfarklılıklar
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Audi Q2

Tasarım

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 54’te bulabilirsiniz.

Q2_77_Print_2016_09.indd   12 10.10.16   13:53

#untaggable aynı zamanda, kişinin kendi bireysel tercihlerini derecelendirmesi 

anlamına da gelir. Örneğin, opsiyonel ilave aksesuar olarak sunulan ve Audi Q2’nin yansıtmakta 

           olduğu tek kapılı otomobil kişiliğini daha da vurgulayan, 

    çıkarılabilir renkli C sütunu kaplaması. Audi Q2 Edition #1¹’de parlak siyah ve müşterinin 

      seçmiş olduğu donanım serisine bağlı olarak Ibis beyazı, metalik gümüş buz rengi, 

           mat titanyum grisi veya metalik Manhattan grisi renkler mevcuttur.

12 13

¹ Tam uygulama tarihi ile ilgili bilgiler için lütfen Audi Yetkili satıcınıza danışın.
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Audi Q2

Tasarım

         Yeni ihtimallere doğru açılan kapıları aralayacaksınız. 

Örneğin, opsiyonel olarak sunulan elektrikli bagaj kapağı, 

   bagajın rahatça ve güç harcamadan açılıp kapanmasını sağlıyor

ve açılıp kapanan arka koltuk arkalıkları, Audi Q2’nin bagaj hacmini esnek 

       bir şekilde arttırıyor.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 54’te bulabilirsiniz.
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    İnsanlar, enerji santrallerinin hiç de estetik bir görünüme sahip olmadığını 
 düşünebilir. Ancak Stockholm’de insanların bu bakış açısı değişebilir. 
 Özel bir şekillendirme işlemi uygulanarak üç boyutlu görünüm kazandırılan, 
 son derece göz alıcı yeşil renkli duvarlar yapılmış.  son derece göz alıcı yeşil renkli duvarlar yapılmış. 

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 54’te bulabilirsiniz.

Audi Q2

Tasarım

Q2_77_Print_2016_09.indd 16 10.10.16 13:53

16 17

Q2_77_Print_2016_09.indd   17 10.10.16   13:53



Audi Q2

Bilgi-Eğlence/Connectivity

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 54’te bulabilirsiniz.
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#gelecekşimdi
    Geleceğe dair bir konsept hazırlamak oldukça zor bir iştir. 

Ancak Audi Q2’de, modern çağ yolculuklarının temelini oluşturan 

    şeyler hakkında sağlam bir fikir edinirsiniz.

         Örneğin, Google Street View ™³, Twitter ya da en son hava durumu 

bilgileri gibi araç sürmeyi ağ bağlantılı ve akıllı hale getiren öncü hizmetler

       ve işlevler sunan Audi connect hizmetleri¹,²

             ile çok daha konforlu hale gelen yolculuklar gibi. 

    Opsiyonel olarak sunulan Wi-Fi Hotspot ve sabit araç SİM kartı sayesinde,

cep telefonunuz ya da tabletinizi, her zamankinden daha da etkin bir şekilde 

    kullanın. Ve çok yönlü bilgi-eğlence sistemi ile Bang & Olufsen Ses Sistemi² 

          sayesinde, hem müziğin hem de yolun tadını çıkarın. 

¹ Yasal bilgiler ve kullanım talimatları ile ilgili bilgiler için sayfa 57’ye bakınız. ² Opsiyonel olarak sunulmaktadır. ³ Google ve Google logosu, Google Inc.’in tescilli ticari markalarıdır.
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Audi Q2

Bilgi-Eğlence/Connectivity

#gerçekvizyon
Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 54’te bulabilirsiniz.
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    Başkalarının söylediklerine değil, işin özüne odaklanın.

             Opsiyonel donanım olarak sunulan, 

        sezgisel ve tamamen dijital olan Audi sanal cockpit ile bunu başarabilirsiniz.

             Ulaşmak istediğiniz bilgilere, tam bulunmasını istediğiniz yerde: göz hizanızda 

Tıpkı, opsiyonel donanım olarak sunulan ve en önemli

    bilgileri doğrudan sürücünün görüş alanına yansıtan ve yazılı bildirimler

 halinde gösteren ön gösterge paneli gibi. Opsiyonel donanım olarak sunulan MMI navigasyon

    plus’ta bulunan 3 boyutlu harita da aynı şekilde, genel gidişat hakkında tüm

ayrıntılı bilgileri 8.3 inç’lik renkli ekrandan sürücüye sunar. Audi akıllı telefon arayüzü¹, ² sayesinde, 

             en sevdiğiniz akıllı telefon uygulamaları bir tık uzağınızda. 

    Başkaları hala Audi Q2’yi sınıflandırmaya çalışadursun, 

o sizin gittiğiniz yolu çoktan beri biliyor. 

¹ Araçlardaki Audi akıllı telefon arayüzü içeriği ve işlevsellikleri üzerinden yapılan tüm yayınlarla ilgili olarak akıllı telefon üreticileri sorumludur. 
² Ülkenizde kullanılabilirliğini öğrenmek için lütfen Audi Yetkili Satıcıları ile temasa geçin.
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Audi Q2

İç mekan

Tanımlara sığmayan, ancak her ayrıntısı 

             tanımlanabilen bir araç. 

        Audi Q2’nin iç mekanı bireysel fikirlerden oluşmaktadır. 

    Kısacası, birçok kişiye özel uyarlanabilir seçenekle dolu opsiyonel donanım 

   serilerine ve aksesuar paketlerine hazırlıklı olun.

              İç mekan profilini daha da seçkin kılacak olan, 

aralarından seçim yapmakta zorlanacağınız çok sayıda deri ve renk çeşidi bulunuyor. 

    Örnek olarak, spor koltuklarınızın, üzerinde kontrast renkli şeritler bulunan

        yeni deri tasarımlı olup olmaması gerektiğine karar verebilirsiniz. 

      Bağımsız bir kişilik, çok yönlülüğü beraberinde getirir.

#sahnesenin

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 54’te bulabilirsiniz.
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Audi Q2

İç mekan
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         Audi Q2’nin iç mekanı tamamen baştan tasarlandı. 

İç mekanda kullanılan renklerle şık bir şekilde kusursuz uyum

         yakalayan turuncu, kırmızı, sarı ya da beyaz renkte Eloxal boya 

          ile boyanmış farklı modellerde dekoratif aksesuar seçenekleri sunulmaktadır.

    Mat fırçalanmış dekoratif alüminyum aksesuarlar, aracın iç mekanına daha da 

belirgin bir sportif kişilik kazandırıyor. Audi Q2’de yer alan dikkat çekici özelliklerden biri de, iç mekan 

       ortam aydınlatma paketine dahil olarak sunulan, grafik şekilleri halindeki yenilikçi tarz 

            dekoratif aydınlatmalardır. Sizlere de, kumanda paneli ile orta 

     konsolu gündüz ve gece tasarımı olarak farklı şekillerde ışıklandıran bu aydınlatma 

 uygulamasını istediğiniz şekilde kullanmak düşüyor. LED teknolojisi sayesinde, Audi Q2’nin iç mekanı,

             sahip olduğu ortam aydınlatması ile ışıldayarak aydınlanır.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 54’te bulabilirsiniz.
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Audi Q2

Dinamizm

#güvenlimacera
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             Audi Q2 her çeşit yoruma açık olsa bile, sürüş deneyimi kusursuzdur. 

    Kademeli direksiyon, aracın daha seri bir şekilde kullanılmasına imkan tanırken

                 keskin virajlarda ve park sırasında daha az 

direksiyon manevrası yapılmasını sağlamaktadır.

      Sağladığı daha yüksek çekiş gücü aracın güvenliğini ve sportif özelliklerini arttırdığından dolayı

             opsiyonel olarak sunulan sürekli dört tekerden çekişli quattro 

    ile daha kontrollü bir sürüş elde edilir. quattro sürekli dört tekerden çekiş sisteminde

        motordan gelen güç, tekerleklere değişken oranlarda dağıtılır. Siz de hangi yöne 

               ilerlerseniz ilerleyin, tam bağımsızlığın tadını çıkarın.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 54’te bulabilirsiniz.
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Audi Q2

Dinamizm

    Rågsved’deki sanayi bölgesine yapılan seyahat sırasında, gözünüzü kırpmak bile 
 istemeyeceksiniz. Çünkü burada, İsveç’teki en iyi grafiti sanatçılarının yapmış olduğu 
 en heyecan verici sanat galerisi sayılabilecek alan bulunmaktadır.  en heyecan verici sanat galerisi sayılabilecek alan bulunmaktadır. 
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#teknolojisanatı
        Audi Q2’de yolculuk yapanlar, dinamiklik kavramının nasıl heyecan verici olabileceğini 

bizzat deneyimler. Özellikle, opsiyonel donanım olarak sunulan yükseklik ve sertlik ayarlı süspansiyonlar 

    ve sürücünün, aracının sürüş özelliklerini kendi kişisel sürüş tercihlerine göre 

            ayarlayarak, ister daha yoğun,

   isterse de daha yüksek performanslı sürüşe uygun hale getirmesine 

imkan tanıyan Audi drive select, seçme özelliği sayesinde.

        Çünkü, #untaggable demek, daima başka bir seçeneğe sahip olmak demektir.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 54’te bulabilirsiniz.
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Audi Q2

#uzakveyakın

        Audi Q2, tutkunun yola yazılan bir ifadesidir. 

Yaptığımız her bir yolculukta, 

           önceki kategorileri de birer birer ardımızda bırakırız 

    Otomotiv dünyası Q2 sayesinde Audi’nin geleneksel gücü ile gerek tasarım,

       gerekse teknoloji adına yeni ve heyecan verici fikirlerin birleştiği 

bambaşka bir safhaya geçiş yapıyor. 

       Q2 birçok farklı adla anılabilir, ancak gerçekte o, sadece sizin onu sürdüğünüzde 

             yaşadığınız hislere sırtınızı dayamaktadır.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 54’te bulabilirsiniz.
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Audi Q2 

Donanım serisi tasarımı

#uyumluzıtlıklar
Audi Q2’de kendi fikirlerinizi uygulamak için yeterince geniş bir iç mekan bulacaksınız. Örneğin, çarpıcı 

  detayları kişiliğini yansıtmakta olan Q2 tasarım donanım paketi sıradışı bir aracı

               daha da sıradışı kılıyor. Geniş bir yelpaze arasından seçim yapabileceğiniz

      aracınıza şık bir hava katacak olan özel yapım jant tasarımları, aracınızın zarif

ve yüksek kaliteli görünümünü daha da belirginleştirecektir. Zıt renkler kullanılan araç

      boyası Q2’ye nevi şahsına münhasır bir kişilik kazandırıyor. Ve Audi design selection

  ile sahip olduğunuz tasarım standartlarının ne denli yüksek olduğunu herkese gösterebilirsiniz.

Listenen donanımlar kısmen ilave ücret karşılığında opsiyonel olarak sunulmaktadır. Standart ve opsiyonel donanımlar hakkında daha detaylı bilgileri, www.audi.com.tr adresinden
veya Audi Yetkili satıcınızdan öğrenebilirsiniz. Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 54’te bulabilirsiniz.
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Audi design selection

 #1    #1   3 kollu çok fonksiyonlu ve fırçalanmış mat alüminyum dekoratif aksesuarları olan spor deri direksiyon 

 #2    #2   Amaretto kahverengi deri kenar şeritleri ile kontrast dikişleri ve 
 Koltuk yükseklik ayarı dahil Silk nappa granit gri deri ön spor koltuklar  Koltuk yükseklik ayarı dahil Silk nappa granit gri deri ön spor koltuklar 

 #3    #3   Amaretto kahverengi kontrast dikişleri ile deri paketi 
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Audi Q2 

Spor Donanım Serisi

#dayanıklılık
Audi Q2’nin kişiliğini etkileyici bir şekilde ön plana çıkaran ve daha ilk

bakışta güçlü bir performans vaadeden ayrıntılarıyla Q2 spor donanım paketi araca baştan uca sportif bir görünüm

        kazandırır. İçerisinde birçok heyecan verici renk barındıran araç boyası seçenekleri, aracın asfalt

    yüzeye daha yakın görünmesini sağlar. Aracın görünümüyle ilgili dikkat çeken özelliklerden biri de metalik gümüş

buz rengi şık kapı sütunu kaplamalarıdır. S Line spor paket, aracın sahip olduğu sportif kişiliği daha da belirgin hale getirir.

Listenen donanımlar kısmen ilave ücret karşılığında opsiyonel olarak sunulmaktadır. Standart ve opsiyonel donanımlar hakkında daha detaylı bilgileri, www.audi.com.tr adresinden 
veya Audi Yetkili satıcınızdan öğrenebilirsiniz. Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 54’te bulabilirsiniz.
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S line Spor paketi

 #1    #1   3 kollu çok fonksiyonlu siyah deri ile kontrast dikişli ve S Amblemli 
 (Perfore deri direksiyon tutma yerleri) fırçalanmış mat alüminyum 
 aksesuarları olan S Line Spor deri direksiyon  aksesuarları olan S Line Spor deri direksiyon 

 #2    #2   5 kollu Y tasarımlı ( S tasarım) 18 inç alüminyum döküm jantlar  #3    #3   Özel olarak araç gövde renginde boyanmış alt tampon 
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Audi Q2

S line Dış Görünüm Paketi

#sporşık
Audi Q2’nin sahip olduğu sportif şıklık sadece vurgulanmakla kalmaz 

    daha da ileri taşınır. S line Dış Görünüm paketi Audi Q2’nin sahip olduğu dinamik 

  hatlara daha da heyecan verici bir hava kazandırır ve heyecan verici ayrıntılarıyla 

      aracın görünümünde özel farklılıklar yaratır.

 #1    #1   Platin gri radyatör ızgarası, ön tampon ve 
 çarpıcı sportif kendine özgü tasarımıyla etekleri 
 ile ön eşik çıtalarında S Line amblemi  ile ön eşik çıtalarında S Line amblemi 

Listenen donanımlar kısmen ilave ücret karşılığında opsiyonel olarak sunulmaktadır. Standart ve opsiyonel donanımlar hakkında daha detaylı bilgileri, 
www.audi.com.tr adresinden veya Audi Yetkili satıcınızdan öğrenebilirsiniz. Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 54’te bulabilirsiniz.
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 #2    #2   Platin gri boyalı arka tampon alt koruma ve difüzörün yanı sıra krom egzoz çıkışları 
 (motor cinsine bağlı tek veya çift çıkışlı)  (motor cinsine bağlı tek veya çift çıkışlı) 

 #3    #3   Aydınlatmalı, alüminyum dekoratif aksesuarlı ve 
 S Amblemli Kapı eşik çıtalaları  S Amblemli Kapı eşik çıtalaları 

 #4    #4   Çarpıcı, sportif tasarımlı yan etekler 
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Audi Q2

Audi Orjinal Aksesuarları

¹ Lüfen sayfa 55’teki jantlar ile ilgili özellikleri dikkate alın. Listenen donanımlar kısmen ilave ücret karşılığında opsiyonel olarak sunulmaktadır. 
Standart ve opsiyonel donanımlar hakkında daha detaylı bilgileri, www.audi.com.tr adresinden veya Audi Yetkili satıcınızdan öğrenebilirsiniz. 
Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 54’te bulabilirsiniz.

#dahafazlabireysellik
         Daima kendi yolunuzda ilerleyin! Audi Orjinal Aksesuarları ile birlikte kazanılan duruşun felsefi bir ifadesi. 
Bu ikili birleşik sayfada, seçkin iç ve dış aksesuarları ve dekoratif film kaplamalarını ilginize sunuyoruz.
               İster şehir içinde, ister arazide olsun, farklılık yaratan ayrıntıları Audi Q2’nin kişiliğini 
     ve anlam dolu tasarım çizgilerini daha da belirgin kılıyor. Opsiyonel olarak fabrika çıkışlı ya da daha sonra
                      Audi Yetkili Satıcıları’nda takılmak üzere beğeninize sunulur.

 #1    #1   offroad stil paketi plus 
 (Detaylar için #2’ye bakınız)  (Detaylar için #2’ye bakınız) 
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 #2    #2   Ön ve arka tampon koruyucular dahil offroad stil paketi plus, çamurluk koruyucular, kapı marşpiye 
 koruyucular, göz alıcı dekorlar, platin gri renkte yan aynaların üzerinde platin gri şeritler ve, selenit 
 gümüş alt kaporta koruma sacı, radyatör ızgarası, hava giriş menfezleri ve yan aynaları, araçla aynı 
renkte tavan spoyleri, 5 kollu Latus tasarımlı alüminyum döküm jantlar¹ kaportanın istenilen bir 
çok yerine kaplanabilen şekilli tasarımlara sahip çıkartmalar. (Resimde yan eteklerde mat Platin grisi
 üzerinde quattro çıkartması gösterilmektedir)  üzerinde quattro çıkartması gösterilmektedir) 

 #3    #3   İç mekan dekoratif kaplamalar (Ön panel, 
 iç aynalar, orta konsol) iç mekan dekoratif 
 kaplamalar plus (kapı döşemeleri ve kapı 
kolları) hepsinde Sedefli misano kırmızı 
 veya diğer renk seçenekleriyle alınabilir.  veya diğer renk seçenekleriyle alınabilir. 

 #4    #4   Karbon stil paketi ile şeritleri olan 
 ve karbon yan dış aynalar  ve karbon yan dış aynalar 
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Audi Q2

Renkler

Listenen donanımlar kısmen ilave ücret karşılığında opsiyonel olarak sunulmaktadır. Standart ve opsiyonel donanımlar hakkında daha detaylı bilgileri, 
www.audi.com.tr adresinden veya Audi Yetkili satıcınızdan öğrenebilirsiniz. Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 54’te bulabilirsiniz. 
¹ Bir quattro GmbH sunumudur. ²Tam uygulama tarihi ile ilgili bilgiler için Audi Yetkili satıcınıza danışın.

Kişiliğinize en iyi uyan rengi seçin. Ayrıca boyasının mükemmel

                 kalitesine güvenin zira Audi Q2’nizin sadece parlak 

        bir görünümü olması için değil, aynı zamanda çarpıcı bir görünüm 

   ve ömür boyu çevrenin etkilerinden ve aşınmalardan

              korunması için aracınız özenle boyanmaktadır.

 #1 #1 Metalik Tango kırmızı 

 #2 #2 Kristal efektli Ara mavi 

 #3 #3 Vegas sarısı 

 #4 #4 Metalik Buz beyazı 

 #5 #5 Metalik Mercan turuncu 

 #6 #6 Audi exclusive özel renklerden Yeşil¹, , ² ² 

 #1  #1 
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Audi Q2

Jantlar

      Audi jantları ile Audi Q2’nizin bağımsız tarzını ve kişiliğini daha da ön plana çıkarın. 

Yollarda baktıkça güzel duygular yaşamak için sevdiğiniz tasarım ile otomobilinize çok

          güçlü bir görünüm kazandırın. Ve daima güvenli tarafta yer alın Neden mi? Çünkü Audi jantları

   özel test yöntemlerinden geçerler, çok iyi kontrol edilirler ve en yüksek düzeyde kaliteye sahiptirler. 

 #1  #1 

 #2  #2 

Listenen donanımlar kısmen ilave ücret karşılığında opsiyonel olarak sunulmaktadır. Standart ve opsiyonel donanımlar hakkında daha detaylı bilgileri, 
www.audi.com.tr adresinden veya Audi Yetkili satıcınızdan öğrenebilirsiniz. Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 54’te bulabilirsiniz. 
¹ Bir quattro GmbH sunumudur. ² Lütfen sayfa 55’deki jantlar ile ilgili özellikleri dikkate alın.
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 #3  #3 

 #4  #4 

 #5  #5 

 #1  #1  5 kollu Türbin tasarımlı 18 inç alüminyum döküm Audi Spor Jantlar 
 Magnezyum görünümlü, parlatılmış¹ Magnezyum görünümlü, parlatılmış¹, , ² ² 

 #2   #2   5 kol Rotor tasarımlı 19-inç Alüminyum döküm audi Spor jantlar 
 parlak antrasit siyah, parlatılmış¹ parlak antrasit siyah, parlatılmış¹, , ² ² 

 #3   #3   5 V kollu tasarımlı 17 inç Alüminyum döküm jantlar 

 #4   #4   5 kol dinamik tasarımlı 18 inç Alüminyum döküm jantlar, 
 kontrast gri, kısmen parlatılmış²  kontrast gri, kısmen parlatılmış² 

 #5   #5   5 kol Offroad tasarımlı 18 inç Alüminyum döküm Audi Spor jantlar 
 Mat titan görünümlü, parlatılmış¹ Mat titan görünümlü, parlatılmış¹, , ² ² 

Jantlarla ilgili çok daha fazlası www.audi.comtr ’de.

Q2_77_Print_2016_09.indd 43 10.10.16 13:53



Audi Q2

Dekoratif Aksesuarlar

Listenen donanımlar kısmen ilave ücret karşılığında opsiyonel olarak sunulmaktadır. Standart ve opsiyonel donanımlar hakkında daha detaylı bilgileri, 
www.audi.com.tr adresinden veya Audi Yetkili satıcınızdan öğrenebilirsiniz. Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 54’te bulabilirsiniz.

 # #Grafik aydınlatma biçimi 
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#popart
Ayrıcalıklı ambiyans bir tarz meselesidir. O da en ince ayrıntısına kadar sizin 

        mükemmelleştirebileceğiniz kendi tarzınızdır. Farklı kalitede Audi dekoratif 

    aksesuarları ile hissedebileceğiniz görünümler yaratın. Seçtiğiniz dekorlardan 

   tamamen kişisel zevkinize uygun kombinasyonlar oluşturun.

 # #Kırmızı Eloxal boya 

 # #Sarı Eloxal boya 

 # #Fırçalanmış mat alüminyum 

 # #Turuncu Eloxal boya 

 # #Beyaz Eloxal boya 
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Audi Q2

Koltuk/Koltuk Döşemeleri

Listenen donanımlar kısmen ilave ücret karşılığında opsiyonel olarak sunulmaktadır. Standart ve opsiyonel donanımlar hakkında daha detaylı bilgileri, 
www.audi.com.tr adresinden veya Audi Yetkili satıcınızdan öğrenebilirsiniz. Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 54’te bulabilirsiniz.

#ayrıcalıklı
   Audi’nizde size özel yerinizi alın. Ön ve arka koltuklarda farklı

       kalitede malzemeler ve 1. sınıf işçilik ile

ayrıcalıklı konforu hissedin. Hangi koltuk döşemesine karar verirseniz

            verin doğru tarzda oturacağınızdan emin olabilirsiniz.

 #1    #1   Ön spor koltuklar Milano siyah deri ile Tango 
 kırmızı dikkat çeken şeritler ve Express kırmızı 
 kontrast dikişler  kontrast dikişler 
 (Sadece spor donanımları serisi ile birlikte sunulmaktadır)  (Sadece spor donanımları serisi ile birlikte sunulmaktadır) 

 #   #  Aspekt petrol gri/turuncu kumaş ile 
 Turuncu kontrast dikişler  Turuncu kontrast dikişler 

 #   #  Granit gri silk nappa deri ile Amaretto kahverengi
 dikkat çeken şeritler ve kontrast dikişler  dikkat çeken şeritler ve kontrast dikişler 

 #   #  Rotor gri Silk nappa deri ile siyah dikkat 
 çeken şeritler ve Antrastit kontarst dikişler  çeken şeritler ve Antrastit kontarst dikişler 

 #   #  Chiffre kumaş/Siyah deri ile siyah deri dikkat çeken
 şeritler Amaretto kahverengi kontrast dikişler  şeritler Amaretto kahverengi kontrast dikişler 
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 #2    #2   Standart ön koltuklar petrol gri 
 veya turuncu Aspekt kumaş ile 
 turuncu kontrast dikişli  turuncu kontrast dikişli 
 (Sadece tasarım donanımları seri ile birlikte sunulmaktadır)  (Sadece tasarım donanımları seri ile birlikte sunulmaktadır) 

 #   #  Milano nougat kahverengi deri ile Kaya gri dikkat 
 çeken şeritler ve kontrast dikişler  çeken şeritler ve kontrast dikişler 

 #   #  Milano siyah deri ile Tango kırmızı dikkat çeken 
 şeritler ve Express kırmızı kontrast dikişler  şeritler ve Express kırmızı kontrast dikişler 

 #   #  Milano petrol gri deri ile Vegas sarısı dikkat 
 çeken şeritler ve kontrast dikişler  çeken şeritler ve kontrast dikişler 

 #   #  Milano kaya gri deri ile Petrol gri dikkat çeken 
 şeritler ve kontrast dikişler  şeritler ve kontrast dikişler 
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Audi Q2

Dikkat çeken 

özellikler

 #1    #1   Titan siyah görünüm paketi 

 #2    #2   Audi telefon kutusu ile kablosuz şarj 

 #3    #3   Audi connect¹ – dijital ağ bağlantısı: 
 Yolda Dünya ile bağlantıda kalın.  Yolda Dünya ile bağlantıda kalın. 

 #4    #4   Dinamik öğelerine sahip Geri görüş kamerası ile 
 geri gidiş yönü belirleme  geri gidiş yönü belirleme 

 #5    #5   Yüksek çözünürlüklü 12.3 inç renkli ekranı ile tamamen 
 dijital gösterge paneline sahip Audi sanal cockpit  dijital gösterge paneline sahip Audi sanal cockpit 

 #6    #6   Head-up Display ile istenilen bilgiler doğrudan 
 sürücünün görüş alanına yansıtılır.  sürücünün görüş alanına yansıtılır. 

 #7    #7   Asistan paketi ile Trafik yoğunluğu asistanı² 

 #8    #8   Park asistanı² – Park etmeyi ve park ederken 
 manevraları kolaylaştırır.  manevraları kolaylaştırır. 

 #1 #1 

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

#benzersizçeşitlilik
Audi Q2, yüksek donanım kalitesi ve çeşitliliği ile hayran bırakan 

      olağanüstü bir otomobildir. Böyle olduğunu 

   esinlenebileceğiniz birçok başka dikkat çeken özellikler 

           de göstermektedir. 

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 54’te bulabilirsiniz. ¹ Yasal bilgiler ve kullanım talimatlarıyla ilgili bilgiler için 
sayfa 57’ye bakınız. ² Lütfen şunları dikkate alın: Sistemler sadece sistem sınırları dahilinde çalışırlar ve sürücüyü desteklerler. 
Trafikteki sorumluluk ve gerekli dikkat sürücüye aittir.
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Serbest sürüşSerbest sürüş

Park asistanına 
devreder

İleri veya geri 
park yardımcısı

Bir kaç hamle ile 
park kolaylığı sağlar

Park manevra 
yardımcısı
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 #5  #5  #7  #7 

 #8  #8 

 #6  #6 

Listenen donanımlar kısmen ilave ücret karşılığında opsiyonel olarak sunulmaktadır. Standart ve opsiyonel donanımlar 
hakkında daha detaylı bilgileri, www.audi.com.tr adresinden veya Audi Yetkili satıcınızdan öğrenebilirsiniz.
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Audi Q2

Audi Orjinal Aksesuarları

      Audi Q2’yi bu kadar eşsiz kılan nedir? Kendi fikirleri. 

             Audi Orjinal Aksesuarları sayesinde, Q2’nizi daha da eşsiz kılın. İskandinavya’nın 

derinliklerine yapılacak olan keşif yolculuğunda bile, kesin çözümleriyle birlikte tüm ihtimaller önünüze serilmiş halde 

sizinle. Audi Orjinal Aksesuarları’nın sahip olduğu yüksek işlevsel özelliklerinden, ister gem vurulmamış

     doğanın bağrında, isterseniz de büyük şehirlerin günlük koşuşturmaları içerisinde müthiş konforun tadını

çıkarabilirsiniz; elbette ki büyüleyici Audi Tasarım Paketi ile. Bu ve diğer dikkat çekici özellikler hakkında daha

         ayrıntılı bilgi almak için, lütfen Audi Yetkili Satıcınızla temasa geçin. 

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 54’te bulabilirsiniz. ¹ Lütfen sayfa 55’teki jantlar ile ilgili özellikleri dikkate alın

 #1   #1  İçindeyken araçta bulunan bağlantı 
hizmetlerinden kusursuz şekildehizmetlerinden kusursuz şekilde

 faydalanabileceğiniz şişme kamp çadırı. 
Opsiyonel olarak sunulan Q2 taban

 desteği ile birlikte, farklı tip ve modellerde 
 kayak ve eşya kutusu.  kayak ve eşya kutusu. 

Diğer bilgileri Audi Q2 Aksesuarları 

Kataloğundan, www.audi.com.tr

adresinden veya Audi yetkili 

 satıcınızdan öğrenebilirsiniz.

#istikrarveesneklik 
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 #4   #4  5 kol Latus tasarımlı Alüminyum döküm jantlar. 
 235/40 R 19¹ ebadındaki lastiklerle birlikte  235/40 R 19¹ ebadındaki lastiklerle birlikte 
 8 J x 19 boyutundadır.  8 J x 19 boyutundadır. 

 #5   #5  Çocuk koltuk seçimi. 36 kg’a (0 ile 12 yaş arası) kadar 
 olan küçük yolcularımız için farklı tasarımlar.  olan küçük yolcularımız için farklı tasarımlar. 

 #3   #3  Bagaj tepsisi. Tam ölçüsünde üretilmiş 
 bagaj korumasıdır, 
 yıkanabilir ve sağlamdır.  yıkanabilir ve sağlamdır. 

 #2   #2  Taşınabilir Espresso makinası portatif, 
 tam uygunlukta kreması dahil 
 gerçek bir espresso tadı.  gerçek bir espresso tadı. 
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Audi Q2

Audi’nin Büyüleyiciliği

#çevirimdışıçevirimiçi
Audi Q2 dünyasını keşfedin. Daha fazla bilgi, daha fazla donanım ile aksesuar ve daha 

fazla seçkin özellikler. Şimdi www.audi.com.tr adresinde. 

Ve Q2 yolculuğunun nasıl ilerlediğini #untaggable etiket başlığı altında takip edebilirsiniz.

Akıllı telefonunuzdan bu QR 

kodunu tarayın ve Audi Q2’nin 

Dünya’sını keşfedin.
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Model Audi Q2 1.4 TFSI

(110 kW)

Audi Q2 1.6 TDI

(85 kW)

Audi Q2 2.0 TDI 

(110 kW)¹, ²

Audi Q2 2.0 TDI

(140 kW)¹, ²

Motor yapı tarzı Benzin direkt püskürtme sistemi ve egzoz 

turboşarjlı Audi cylinder on demand 

teknolojisine sahip 4 silindirli benzinli motor

Common Rail direkt püskürtmeli ve 

egzoz turboşarjlı 4 Silindirli dizel motor

Common Rail direkt püskürtmeli ve 

egzoz turboşarjlı 4 Silindirli dizel motor

Common Rail direkt püskürtmeli ve 

egzoz turboşarjlı 4 Silindirli dizel motor

Motor hacmi cm³ (Silindir başına valf) 1.395 (4) 1.598 (4) 1.968 (4) 1.968 (4)

Azami güç³ kW d/d’da¯¹ 110/5.000–6.000 85/3.250–4.000 110/3.500–4.000 140/3.500–4.000

Azami tork Nm d/d’da¯¹ 250/1.500–3.500 250/1.500–3.200 340/1.750–3.000 400/1.900–3.300

Kuvvet iletimi

Çekiş türü Önden çekişili Önden çekişli Sürekli dört tekerden çekişli quattro Sürekli dört tekerden çekişli quattro

Şanzıman türü 6-İleri vitesli manuel şanzıman

[7-İleri vitesli S tronic]

6-İleri vitesli manuel şanzıman

[7-İleri vitesli S tronic¹]

[7-İleri vitesli S tronic] [7-İleri vitesli S tronic]

Ağırlık/Hacim

Yüksüz ağırlık⁴ kg 1.340 [1.355] 1.385 [1.395] [1.550] [1.555]

İzin verilen yüklü ağırlık kg 1.825 [1.840] 1.870 [1.880] [2.035] [2.040]

İzin ver. tavan yükü/röm. bağl. yükü, kg 60/75 [60/75] 60/75 [60/75] [60/75] [60/75]

İzin verilen azami römork yükü⁵

frensiz

12 % eğimde

8 % eğimde

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]

Depo hacmi yakl. l 50 [50] 50 [50] [55] [55]

Sürüş perf./Yakıt tüketimi⁶

En yüksek hız km/h 212 [212] 197 [197] [211] [218]

 0–100 km/h arası hızlanma s 8,5 [8,5] 10,3 [10,5] [8,1] [7,3]

Yakıt cinsi Süper kurşunsuz 95⁷ oktan Kükürtsüz Dizel⁸ Kükürtsüz Dizel⁸ Kükürtsüz Dizel⁸

Yakıt tüketimi l/100 km⁹, ¹⁰

Şehiriçi 

Şehirdışı

Ortalama

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]

 CO₂-Emisyonu g/km⁹, ¹⁰ 

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

Egzoz normu EU6 [EU6] EU6 [EU6] [EU6] [EU6]

Audi Q2

Teknik Veriler

¹ ile ¹⁰ arasındaki notlar sayfa 55’te verilmiştir.
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Açıklamalar

¹  Tam uygulama tarihi ile bilgiler için Audi Yetkili satıcınıza danışın.

²  Ayrı AdBlue® deposuna göstegeler ekranındaki bilgi göstergesi doğrultusunda ilave yapılmalıdır. AdBlue Otomotiv 
Endüstri Derneğinin ticari markasıdır. (VDA).

³  Belirtilen değer öngörülen ölçüm yöntemine göre (günümüzde geçerli şekliyle UN-R 85) belirlenmiştir.

⁴  Sürücü (75 kg) ve % 90’a kadar dolu yakıt deposu ile birlikte araç boş ağırlığıdır, günümüzde geçerli şekliyle 
VO(EU) 1230/2012’ye göre belirlenmiştir. Opsiyonel donanımlar ile boş ağırlık ve aracın hava direnci kat sayısı 
artabilir, dolayısıyla olabilecek azami taşıma kapasitesi veya azami hız buna göre azaltılır.

⁵  Artan deniz seviyesinden yükseklik (rakım) ile birlikte motor gücü zorunlu olarak azalır. Deniz seviyesi yüksekliğinin 
1.000 m üzerinden itibaren ve sonraki her 1.000 m’de römorklu ağırlıktan (izin verilen römork yükü+çekici aracın 
izin verilen yüklü ağırlığı) % 10 çıkarılmalıdır. Geçerli değer, fabrika çıkışlı takılan römork bağlantı tertibatı oldu-
ğundaki römork yüküdür. Römork bağlantı tertibatı olan araç ticari olarak kullanıldığında size belirli koşullar 
altında bir AB takograf cihazı gerekir.

⁶  Yakıt tüketimleri ve karbondioksit emisyonları ile ilgili bilgiler kullanılan lastik/jant setine bağlı olan aralıklarda 
geçerlidir.

⁷ DIN EN 228’e göre 95 oktan kurşunsuz kükürtsüz süper benzin, bu benzin mevcut olmadığında az miktarda güç 
azalması olan DIN EN 228’e göre 91 oktan kurşunsuz kükürtsüz normal benzin kullanılması önerilir. Azami 
% 10’luk bir etil alkol (E10) oranı olan 95 oktan kurşunsuz yakıt kalitesi her zaman kullanılabilir. Yakıt tüketimi 
ile ilgili bilgiler 692/2008/EG’ye göre 95 oktan yakıt ile çalıştırma içindir.

⁸ DIN EN 590’a göre kükürtsüz dizel kullanılması, bu dizel olmadığında DIN EN 590’a göre olan dizel kullanılması 
önerilir.

⁹  Belirtilen değerler öngörülen ölçüm yöntemine göre belirlenmiştir. Bilgiler tek bir araç ile ilgili değildir ve sunum 
ile ilgili bir öğe değildir, aksine sadece çeşitli araç tipleri arasında karşılaştırma amaçlıdır.

¹⁰  Bir aracın yakıt tüketimi ve karbondioksit emisyonları ile belirtilen değerlerden olan sapmalar sadece araç tara-
fından yakıtın verimli kullanılmasına bağlı değildir, aynı zamanda sürüş tutumundan ve diğer teknik olmayan 
faktörlerden etkilenir. Karbondioksit, küresel ısınmadan başlıca sorumlu olan sera gazıdır.

Lastik parametreleri sınıflandırmaları

Tabloda Audi Q2 ile ilgili yakıt verimliliği sınıfı, ıslak yol tutuş sınıfı ve dışardan gelen lastik sesi sınıfı aralıklarını 
bulursunuz.

Lastik ebadı Yakıt verimliliği
sınıfı

Islak yol tutuş 
sınıfı

Dışardan gelen lastik 
sesi sınıfı 

Yaz lastikleri 205/60 R 16 C B 71

215/60 R 16 B B 69

215/55 R 17 C A 68

215/50 R 18 B A 68

235/40 R 19 C B 71

Kış lastikleri 205/60 R 16 E B 71

215/55 R 17 E E–C 71

Belli bir lastik siparişi mümkün değildir. Ülkeye özgü lastik sunumu ile ilgili olarak lütfen Audi Yetkili Satıcınıza danışın.

Önemli Hatırlatma

Jantların özellikleri: Çok Parlatılmış, parlatılmış veya kısmen parlatılmış alüminyum jantlar kış mevsimindeki yol 
koşullarında kullanılmamalıdır. Jant yüzeyinin üretim nedeniyle korozyona karşı yeterli bir koruması yoktur ve yola 
serpilen tuz veya benzeri maddelerden dolayı kalıcı olarak hasar verilebilir.
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Audi Q2

Ebatlar

¹ Ülkeye özgü farklar ve seçilen opsiyonel donanım olmadan araçla ilgili teknik özelliklerdir.

Audi Q2 Bilgiler milimetre cinsindendir.

Ebatlar araç boş ağırlığındaki bilgilerdir. Bagaj hacmi¹, litre: 405/1.050 
(İkinci değer: Arka koltuk sırtlığı katlandığında ve araç tavan yüksekliğine kadar yüklendiğinde). 
Dönüş çapı yaklaşık 11,1 m.
* Azami baş mesafesi ** Dirsek mesafesi genişliği. *** Omuz mesafesi genişliği.

Audi Q2 quattro Bilgiler milimetre cinsindendir.

Ebatlar araç boş ağırlığındaki bilgilerdir. Bagaj hacmi¹, litre: 355/1.000 
(İkinci değer: Arka koltuk sırtlığı katlandığında ve araç tavan yüksekliğine kadar yüklendiğinde). 
Dönüş çapı yaklaşık 11,1 m.
* Azami baş mesafesi ** Dirsek mesafesi genişliği. *** Omuz mesafesi genişliği.
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Audi connect hakkında bilgilendirme

Desteklenen Audi connect hizmetlerinden, ancak opsiyonel olarak sunulan navigasyon sistemi ile birlikte kullanıldı-
ğında faydalanılabilinir. Audi connect hizmetlerinin uygulanması AUDI AG tarafından yürütülmektedir. Audi connect 
hizmetlerine ait veri bağlantısı, araç içerisinde bulunan sabit bir SIM kart vasıtasıyla, bir kablosuz internet bağlantısı 
hizmet sağlayıcı üzerinden kurulur. Bu veri bağlantısı hizmetine ait ücretlendirme, Audi connect hizmetlerinin ücretine 
dahil edilmektedir. Wi-Fi hotspot (ortak kullanımlı kablosuz internet erişimi) ücretleri, toplam hizmet ücretine dahil 
değildir. Wi-Fi hotspot (ortak kullanımlı kablosuz internet erişimi) veri bağlantısı, tercih edilen bir cep telefonu 
 operatöründen belli bir kullanım ücreti karşılığında satın alınan bir veri paketi ile edinilebilir.  Hizmet ve kullanım 
ücretleri ile ön sipariş başvuru bilgileri için my.audi.com adresine bakınız.

Alternatif olarak, kullanıcıya ait harici bir SIM kart kart yuvasına takılarak veri bağlantısı elde edilebilir. Audi telefon 
kutusu, opsiyonel özellikleri ile ve Bluetooth özelliği açık olan uzaktan SIM kart Erişimli Profil’e (rSAP)² sahip bir 
akıllı telefon ile birlikte kullanıldığında entegre araç telefonu fonksiyonuna bağlanabilir. Kart yuvasına harici bir 
SIM kart takılacak veya rSAP üzerinden bağlanacak olursa, hem Audi connect hizmetleri hem de Wi-Fi hotspot’a 
(ortak kullanımlı kablosuz internet erişimi) ait tüm veri bağlantıları bu harici SIM kart üzerinden elde edilebilir. 
 Audi connect hizmetlerine ait desteklenen özellikler ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. 

Audi connect hizmetleri, aracın ilk satın alınma tarihinden itibaren en az bir yıl süreyle geçerlidir. Aracın ilk satın 
alınma tarihinden 24 ay sonra, Audi connect hizmet lerinin süresi bir defaya mahsus olmak üzere 12 aylığına daha 
ücretsiz uzatılır. Audi connect hizmetlerinden daha uzun süreyle yararlanma seçenekleri için aşağıdaki adrese yazılı 
olarak bildirin:

AUDI AG
Kundenbetreuung Deutschland
85045 Ingolstadt
E-Mail: kundenbetreuung@audi.de
Tel.: +49 800 28347378423

Bunun ardından gelecek Audi connect hizmetlerini uzatma olanakları hakkında Audi yetkili satıcınızdan bilgi 
 alabilirsiniz. Audi connect üzerinden Google ve Twitter hizmetlerine erişim sağlayabilirsiniz. Ancak Google ve  Twitter 
hizmetlerinin sürekliliği garanti edilemez. Audi connect ve ilgili ayrıntılı bilgileri www.audi.com/connect adresinden 
ve Audi Yetkili Satıcınızdan, tarife şartları ile ilgili bilgileri cep telefonu operatörünüzden alabilirsiniz.

Resimdeki Audi Q2 donanımı (Sayfa 2–31 arası): 
Donanım serisi: Audi Q2 Edition #1³
Renk: Kuantum gri 
Jant: 5 kol rotor tasarımlı 19 inç alüminyum döküm Audi Spor jantlar 
parlak antrasit siyah parlatılmış⁴
Koltuk/Koltuk döşemeleri: Spor koltuklar Siyah silk nappa deri, Kaya gri dikkat çeken şeritleri ve kontrast dikişleri 
Dekoratif aksesuarlar: Grafik Aydınlatma biçimi ile Ortam aydınlatma paketi

² Uyumlu cep telefonları ile ilgili bilgiler için Audi Yetkili satıcınıza danışın veya www.audi.com/bluetooth adresini ziyaret edin. ³ Tam uygulama tarihi ile ilgili bilgiler için lütfen Audi Yetkili satıcınızla irtibata geçin. 
⁴ Lütfen sayfa 55’deki jantlar ile ilgili özellikleri dikkate alın.Ë!"
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Audi

AUDI AG

Auto-Union-Straße 1
85045 Ingolstadt

Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A. S
Yönetim ve İletişim
Şekerpınar Mah. Anadolu Cad. No: 22
Tel: +90 (0262) 676 90 90
Faks: +90 (0262) 676 91 11
41420 Çayırova – Kocaeli/Türkiye
Kanuni Merkez Maslak Mahallesi, 
Ahi Evran Caddesi, No: 4 
İç Kapı No: 13 (Doğuş Center Maslak)
34398 Sarıyer/İSTANBUL
www.audi.com.tr
Eylül 2016’dan itibaren geçerlidir

Almanya’da basılmıştır.
633/1150.19.77

Audi AG aktif bir ürün geliştirme politikası izlemektedir. Bu nedenle Doğus Otomotiv ve Audi AG model,
tasarım, renk, donanım, aksesuar ve teknik özellikler ile diğer tüm bilgileri önceden bildirmeden değiştirme
hakkını saklı tutar. Bu döküman basım tarihinden (Eylül 2016) sonra güncellenmiş olabilir. Dogus
Otomotiv ve/veya Audi AG tarafından ürünü tanımlamak için kullanılan işaret veya numaralarla ilgili
olarak bir hak iddia edilemez. Bu broşürde kullanılan sekil ve görseller, standart donanıma dahil olmayan
aksesuar ve özel donanımlar içerebilir. Baskı işlemlerindeki sınırlandırmalar nedeniyle kağıt üzerindeki
renkler ürünlerin gerçek renklerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bazı ürün ve hizmetler ulusal ve
AB yasaları veya iklim koşulları gereğince tüm pazarlarda sunulamamaktadır. Audi ürünlerini satın alırken
ulusal kanuni gereklilikler de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bağlamda bilgi almak için lütfen Audi
yetkili satıcıları ile iletişime geçiniz.

Bu katalogdaki kağıt klorsuz beyazlatılmış selülozdan üretilmiştir.

Teknoloji ile bir adım önde




