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2Audi Q2  »  Inhoud

De Audi Q2 heeft een jeugdige 
uitstraling. De mogelijkheden 
voor connectiviteit, infotainment 
en assistentiesystemen in deze 
compacte SUV behoren tot de 
beste in dit marktsegment.
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4Audi Q2  »  Exterieur

Het hoekige lijnenspel van de Audi Q2 mondt uit 
in een strakke achterkant en brede schouders. 
Het lage dak en de hoge raamlijn doen aan 
een coupé denken. De lange dakspoiler en een 
diffusor benadrukken het sportieve beeld. 



5Audi Q2  »  Exterieur

De achthoekige 
singleframe-grille zit 
hoog gepositioneerd 
en zorgt voor een 
onderscheidende 
voorkant.



6Audi Q2  »  Exterieur

De als meeruitvoering verkrijgbare 

afwijkende achterstijl benadrukt  

het coupé karakter.

Bijzonder markant: 

De wigvormige koplampen 

en de royale luchtinlaten.



7Audi Q2  »  Exterieur

Afhankelijk van de uitvoering 
steken de spatbordranden 
af tegen de carrosseriekleur 
of zijn ze meegespoten. 



8Audi Q2  »  Interieur

In het interieur van de Audi Q2 keren de hoekige 

en strakke lijnen van de buitenkant terug. Eenmaal 

binnenin valt het goede overzicht op. De zitpositie 

van bestuurder en bijrijder is sportief te noemen, 

wat passend is bij de verwachtingen die aan de 

buitenkant zijn gewekt.

Een hoogtepunt in de 
Audi Q2 zijn de innovatieve 
decoratielijsten in combinatie 
met ambianceverlichting.  



9Audi Q2  »   Infotainment en connectiviteiten

MMI navigatie plus is 
de topversie van de 
infotainmentsystemen.

Het 5,8-inch grote MMI-scherm werkt prettig en logisch.

Het mooiste is de handschrift-herkenning: schrijf letters 

op het touchpad en de gewenste navigatiebestemming is 

snel gevonden.



10Audi Q2  »   Infotainment en connectiviteiten

Behalve het volledig digitale dashboard 

en het topklasse infotainment van MMI 

navigatie plus is er nog een hightech optie:  

het Head-up display. 

Head-up display projecteert belangrijke 

informatie zoals navigatieaanwijzingen, 

de snelheid en waarschuwingen op een 

glazen paneel in het directe blikveld van 

de bestuurder.



11Audi Q2  »  Rijeigenschappen en assistentiesystemen

Audi drive select past  
het autokarakter aan 
op uw persoonlijke 
voorkeuren en  
maakt zo intensere 
of efficiëntere 
rijeigenschappen 
mogelijk. 



12Audi Q2  »  Rijeigenschappen en assistentiesystemen

Auto’s kunnen steeds 
meer zelf in het verkeer. 
De vernieuwde Audi Q2 
profiteert van de nieuwste 
technologie. Adaptive 
cruise control is een cruise 
control die reageert op 
verkeer voor u.



13Audi Q2  »  Lakkleuren en velgen

Unilakken

Metalliclakken

Pareleffectlakken

Appelgroen metallic Floretzilver metallic Gletsjerwit metallic Manhattangrijs metallic Mythoszwart metallic Navarrablauw metallic Tangorood metallic

TurboblauwIbiswit Briljantzwart

Kies de lakkleur die uw persoonlijkheid het 

beste reflecteert. Zit uw tint er niet bij? 

Met Audi Exclusive lakkleuren kunt u 

iedere gewenste kleur kiezen.
Pijlgrijs pareleffect Daytonagrijs pareleffect 



14Audi Q2  »  Lakkleuren en velgen

Met Audi velgen onderstreept
u de eigen stijl en het karakter
van de Audi Q2.

Deze weergave toont slechts een selectie van het assortiment velgen. 

Kijk voor het volledige aanbod op audi.nl



15Audi Q2  »  Audi Originele Accessoires

De Audi tent kan snel en eenvoudig overal 

opgezet worden. Vrij zijn en voelen is nog 

nooit zo gemakkelijk geweest.

Met Audi Originele Accessoires  
kunt u allerhande extra’s 
aanschaffen die het gebruiksgemak 
van uw auto vergroten.

Kijk voor het complete aanbod Audi Originele Accessoires  

op audi.nl/webshop

De Audi Q2 all-weather automatten zijn het 

hele jaar door geschikt. Ook in de regenachtige 

maanden beschermen ze het interieur tegen 

modderschoenen, vocht en vuil.

De instap-led projecteert de Audi-ringen op de 

bodem bij het openen van de voorportieren.

Met de espressomachine van Audi geniet u van 

een vers gezette espresso. Waar u ook bent.



16Audi Q2  »  Audi Originele Accessoires

Bagagekoffer verkrijgbaar in diverse 

uitvoeringen en modelspecifieke dakdragers.

Kijk voor het complete aanbod Audi Originele Accessoires  

op audi.nl/webshop

De Audi 17 inch lichtmetalen winterset voor de 

Q2 is de perfecte combinatie van veiligheid en 

stijlvolle vormgeving.

Wanneer u een caravan bezit of vaak gebruik 

maakt van een aanhanger of fietsendrager, 

kunt u niet zonder trekhaak.

Een originele kantelbare en opvouwbare 

fietsendrager van Audi. Geschikt voor 

elektrische fietsen.



Audi Q2  »  4 jaar garantie 17

Uw Audi
heeft standaard
4 jaar garantie.

Een geruststellend idee.

Met de aankoop van een Audi kiest u voor 

een hoogwaardig technisch product waar 

u jaren mee vooruit kunt. Dat bewijzen 

wij graag en daarom heeft u op uw Audi 

maar liefst 4 jaar garantie. Zo hoeft u zich 

gedurende deze periode geen zorgen te 

maken over onverwachte reparatiekosten en 

kunt u onbezorgd genieten van uw Audi.

U kunt aanspraak doen op fabrieksgarantie 

zolang het onderhoud van de auto volgens de 

fabrieksvoorschriften is uitgevoerd. U kunt bij 

elke Audi Servicepartner binnen Nederland 

de garantiewerkzaamheden laten uitvoeren. 

De fabrieksgarantie blijft van kracht als de 

auto gedurende de garantietermijn wordt 

doorverkocht aan een opvolgende eigenaar. 

2 Jaar fabrieksgarantie

Als zich binnen de garantietermijn een defect 

voordoet als gevolg van een materiaal- en/

of fabricagefout, dan garandeert uw Audi-

dealer dat dit kosteloos wordt hersteld of 

vervangen. Wanneer een defect optreedt, 

dient u dit uiterlijk binnen één maand 

na constatering (en uiterlijk binnen de 

garantieperiode van de auto) van het gebrek 

per e-mail of schriftelijk kenbaar te maken 

aan uw Audi-dealer. De klacht moet tevens 

binnen de garantietermijn geconstateerd en 

gemeld zijn.

2 Jaar Extra Garantie

2 jaar Extra Garantie is van toepassing op 

nieuwe Audi auto’s die door Pon’s

Automobielhandel B.V. zijn geïmporteerd 

en die in Nederland te naam zijn gesteld. 

Extra Garantie is geldig gedurende een 

periode van 24 maanden, direct aansluitend 

op de eerste twee jaar fabrieksgarantie. 

Voor de Extra Garantie geldt wel een 

kilometerbeperking tot 100.000 km. 

Eventuele gebreken die ontstaan terwijl u in 

het buitenland bent, dienen eerst gemeld te 

worden bij uw Audi-dealer in Nederland. 

Omdat de 2 jaar Extra Garantie een specifieke 

toevoeging is voor de Nederlandse markt, 

dient u de reparatie eerst te betalen en de 

reparatiefactuur vervolgens in te dienen bij 

uw Audi-dealer in Nederland. Voorts zijn 

uitgezonderd de kosten voor reparaties die 

tot normale slijtage en onderhoud worden 

gerekend. De 2 jaar extra garantie is niet van 

toepassing op elektrische voertuigen van 

Audi. Op de elektrische voertuigen is 6 jaar 

onderhoud inclusief.

Bekijk de volledige garantie-  

voorwaarden op audi.nl of  

scan de QR-code. Benieuwd  

naar de resterende garantie  

op uw Audi? Neem hiervoor  

contact op met uw dealer. 



Audi Voorsprong door techniek

Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden. 

Gemiddeld brandstofverbruik:

4,7 - 9,3 l/100 km, 21,3 - 10,8 km/l. 

Gemiddelde CO2-emissie: 123 – 210 g/km.
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