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Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54.

#untaggable
    Uma presença inconfundível: 

        com o Audi Q2, tudo passa a ser diferente. Este modelo irradia inteligência, 

individualidade e autoconfiança. Mas não se deixa rotular facilmente. Ele é simplesmente #untaggable. 

        São as próprias ideias que definem se o Audi Q2 é o veículo ideal para a cidade, para uma 

aventura fora de estrada, para a condução diária ou para os tempos de lazer. 

   Este conceito automóvel combina todos os tipos de equipamentos de alta tecnologia com uma  

        inovadora linguagem de formas progressiva. 

    Acompanhe a excitante viagem do carismático Audi Q2 à Escandinávia. 

             Uma viagem que é tão original quanto o seu próprio protagonista.

Siga o Audi Q2 em #untaggable.
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Audi Q2

#planos espontâneos
A viagem do Audi Q2 pelas estradas da Europa do Norte é mais do que uma simples viagem.

                     É uma descoberta do desconhecido, 

             de lugares que oferecem uma nova perspetiva das coisas, 

  diferente do paradigma habitual. Lugares que se afiguram perfeitos

                 para um veículo que não precisa de rótulos para impressionar.

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54.
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   O hashtag #smallesthotel não faz a devida justiça ao Central Hotel & Café 
 de Copenhaga. Mesmo num simples quarto individual, a atmosfera deste 
 hotel é mais inovadora do que a de alguns hotéis das capitais europeias.  hotel é mais inovadora do que a de alguns hotéis das capitais europeias. 
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Design

    O Skate Parque Rålis de Estocolmo é um local sem uma finalidade predefinida. 
 Foram os habitantes da cidade que conferiram uma função a este terreno baldio, 
 localizado por baixo de um viaduto, e o transformaram num paraíso urbano para 
 praticantes de skate.  praticantes de skate. 
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#lenda viva
Basta um só olhar para reconhecer no Audi Q2 um verdadeiro Audi – 

                     e, no entanto, é difícil tirar os olhos dele. 

    A sua imagem marcante e dinâmica irradia autoconfiança e domínio. 

 A linha de cintura elevada é especialmente atraente pelos flancos côncavos na área 

            da porta. Também as cavas das rodas enfatizam o caráter quattro 

deste SUV compacto. Independentemente do caminho que o Audi Q2 

      vier a trilhar, uma coisa é certa: ele fá-lo-á sempre à sua maneira.

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54.
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#sinuoso e tangível

    Porquê restringir-se às expectativas dos outros quando pode criar as suas 
 próprias? O projeto Superkilen, em Copenhaga, surgiu como resposta a esta 
 pergunta, reunindo diversas influências étnicas e culturais num criativo espaço 
 arquitetónico e paisagístico.  arquitetónico e paisagístico. 

       O Audi Q2 presta-se a inúmeras interpretações – em todas as perspetivas. 

Os numerosos vértices e linhas bem vincadas, com largos contornos em estilo angular, confluem numa 

       traseira dinâmica e evidenciam o porte atlético do modelo. Por isso, permaneça fiel ao

    seu estilo e deixe-se conduzir pela promessa de aventura dos caminhos menos convencionais.

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54.
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#tipicamente diferente
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Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados 

a partir da página 54.
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#untaggable significa também transformar a própria individualidade num padrão. 

Especialmente atraente é o tejadilho descendente, que se une aos pilares C através das lâminas de

       cor contrastante, e que reforça o caráter desportivo do Audi Q2. Ou através dos 

    autocolantes decorativos com os anéis Audi para o pilar C.¹ Na versão Audi Q2 Edition #1, 

      as lâminas estão disponíveis em Preto Brilhante e, dependendo da linha 

         de equipamento, também em Branco Íbis, Cinzento Gelo Metalizado, 

        Cinzento Titânio Mate ou Cinzento Manhattan Metalizado.

¹ Disponível através do Programa de Acessórios Originais Audi.
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Audi Q2

Design

          Novas possibilidades que se abrem. 

A tampa da bagageira elétrica, por exemplo, permite abrir e fechar 

  a bagageira sem esforço, simplificando as operações de carga e descarga. 

O banco traseiro pode ser parcialmente rebatido, contribuindo para aumentar,  

   de forma variável e flexível, o compartimento de carga do Audi Q2.

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54.
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    A maioria das pessoas não encontra qualquer sentido estético numa central elétrica. 
 Mas a cidade de Estocolmo tem outro ponto de vista. As apelativas paredes de cor 
 verde foram produzidas de acordo com um método de moldagem especial a fim de 
 obter um efeito tridimensional. Afinal de contas, no dia-a-dia, já existem formas 
 unidimensionais em número suficiente.  unidimensionais em número suficiente. 

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54.

Audi Q2

Design
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Audi Q2

Infotainment/Conectividade

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54.
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#futuro no presente
    É difícil converter o futuro num conceito. 

Mas o Audi Q2 proporciona-lhe uma ideia concreta do que representa 

    viajar de forma moderna. 

        Com o Audi connect¹, ², por exemplo, o conforto é uma primazia a bordo – 

os seus serviços e funcionalidades proporcionam uma mobilidade inteligente, 

       em rede, graças ao Twitter ou a informações atualizadas sobre o estado do tempo. 

    A ligação à Internet sem fios, opcional, e o cartão SIM instalado 

no veículo permitem a utilização de dispositivos móveis sem qualquer restrição. 

    A diversificada oferta Infotainment, assim como o sistema de som Bang & Olufsen², 

          transformam cada viagem numa experiência única.

¹ Para mais informações de ordem legal e de utilização, consulte a página 57. ² Opcional. 
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Audi Q2

Infotainment/Conectividade

# visão que se 
torna realidade

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54.
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    Concentre-se no que é essencial. 

             O Audi virtual cockpit (opcional), de comando intuitivo, 

        é totalmente digital e exibe todos os 

             dados necessários, oferecendo recursos de elevada tecnologia. 

O Head-up Display¹ projeta no para-brisas as informações mais importantes, 

    diretamente no campo de visão do condutor. 

  A representação de mapas em 3D no ecrã a cores de 8,3 polegadas 

    do MMI de navegação plus com MMI touch, opcional, garante uma visão gráfica abrangente. 

Com o Audi smartphone interface², ³ terá as suas aplicações favoritas 

             apenas à distância de um clique. 

    Enquanto uns continuam a tentar rotular o Audi Q2, 

outros, há muito que seguiram o seu caminho.

¹ A utilização do Head-up Display fica limitado pelo uso de óculos de sol com lentes progressivas. ² Para mais informações sobre a compatibilidade 
com outros telemóveis, consulte o seu Concessionário Audi. ³ A Audi não tem qualquer influência sobre as aplicações que são mostradas através do 
Audi smartphone interface. Os conteúdos e funções exibidos pelas aplicações são da responsabilidade do respetivo operador.
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Audi Q2

Interior

Um veículo que dispensa definições, mas que se autodefine em cada detalhe. 

             O habitáculo do Audi Q2 vive de ideias individuais. 

        Os níveis e os pacotes de equipamento oferecem inúmeras possibilidades 

    de personalização de acordo com as suas preferências. 

  O vasto leque de estofos e cores permitem uma abundância de opções criativas 

             para a configuração pessoal do interior. 

Os bancos dianteiros desportivos em couro, 

    com elementos decorativos em cor de contraste, 

        refletem a personalidade desportiva exterior. 

      Porque um caráter independente tem muitas facetas.

#exclusividade

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54.
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Audi Q2

Interior
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             O interior do Audi Q2 é elaboradamente trabalhado. 

As inserções decorativas com acabamento anodizado, disponíveis em várias cores, como Laranja, Vermelho, 

         Amarelo ou Branco, complementam a elegância sugerida pela expressiva cor exterior. 

          As inserções em alumínio escovado mate realçam o ambiente desportivo que se vive a bordo. 

    Um dos ex-líbris do Audi Q2 consiste na inovadora luz decorativa com elementos gráficos, 

que combina na perfeição com o pacote de luzes de ambiente. 

      Os elementos ornamentais iluminados enfatizam a exclusividade do habitáculo, 

            configurando diferentes efeitos para o painel de bordo e para a consola central, de dia e de noite. 

     O habitáculo do Audi Q2 irradia uma luz própria graças à tecnologia LED.

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54.
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Audi Q2

Comportamento aerodinâmico

#destemido
Q2_HK65_2017_01.indd 26 09.06.17 10:12
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             Mesmo quando o Audi Q2 se presta a muitas interpretações, 

    a sensação que provoca a sua condução é inequivocamente precisa. A direção assistida progressiva 

                 confere-lhe uma maior agilidade e reduz o esforço dos movimentos 

da direção nas curvas apertadas e nas manobras de estacionamento. 

      A tração integral permanente quattro imprime um maior controlo à condução, 

             proporcionando uma segurança e um espírito desportivo acrescidos, 

    pois a força de tração é repartida pelos dois eixos de forma variável. 

        Qualquer que seja o caminho que escolher, a sua independência será absoluta.

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54.
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Audi Q2

Comportamento aerodinâmico

    Ao percorrer a zona industrial de Rågsved torna-se difícil conceder algum 
 descanso aos olhos. É que os melhores artistas de grafite suecos transformaram 
 esta zona numa das mais excitantes galerias de arte ao ar livre da Suécia.  esta zona numa das mais excitantes galerias de arte ao ar livre da Suécia. 
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#técnica transformada em arte
        Conduzir o Audi Q2 significa experienciar uma 

condução dinâmica e emocionante. A suspensão com controlo de amortecimento 

    e o Audi drive select permitem adaptar os parâmetros de resposta

            do Audi Q2 às suas necessidades e preferências. Assim, pode

   optar por uma condução mais desportiva ou mais eficiente. 

Porque #untaggable significa

        ter sempre uma escolha.

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54.
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Audi Q2

#longe ao perto

        O Audi Q2 reflete a paixão pelas viagens. 

É sabido que, a cada nova viagem, 

             deixamos as velhas categorias um pouco mais 

    para atrás. O Audi Q2 é um veículo que combina os clássicos pontos 

        fortes da Audi com novas e interessantes ideias, 

quer em matéria de design, quer de tecnologia. 

       Pode atribuir-se muitas designações ao Audi Q2, mas o mais importante

             são as sensações que se vive a bordo.
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Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54.
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Audi Q2 

Linha de equipamento design

#coerentemente diferente
O Audi Q2 oferece espaço suficiente para ideias próprias. A linha de equipamento Q2 design 

       espelha a personalidade forte do Audi Q2 e confere-lhe um visual ainda mais original. 

   A vasta gama de jantes de design individualizado reforça o porte elegante

             e exclusivo do Audi Q2, ao mesmo tempo que as cores de contraste

       lhe conferem um caráter único. A linha Audi design selection comprova os elevados 

padrões de exigência do modelo em matéria de design.

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54. 
Alguns dos equipamentos reproduzidos neste catálogo dizem respeito a equipamento opcional fornecido com acréscimo de preço. 
Pode consultar as informações sobre o equipamento de série e o equipamento opcional em www.audi.pt ou solicitá-las junto do seu concessionário Audi. 
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 #1    #1   Volante multifunções plus de 3 braços, em couro, com elemento decorativo em alumínio escovado mate 

 #2  #2  Bancos dianteiros desportivos em couro Cinzento Granito, com frisos decorativos e 
 costuras de contraste em Castanho Amaretto; inclui regulação em altura  costuras de contraste em Castanho Amaretto; inclui regulação em altura 

 #3    #3   Pacote de couro com costuras de contraste em Castanho Amaretto 
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Audi Q2 

Linha de equipamento sport

Pacote 

#maratonista
A linha de equipamento Q2 sport mostra o lado mais desportivo do Audi Q2. Os exclusivos detalhes sublinham o seu temperamento 

        de modo impressionante, deixando antever um desempenho perfeito. 

    As atraentes cores exteriores evidenciam o dinamismo do modelo, dando a sensação que este circula mais colado 

ao asfalto. As lâminas em Cinzento Gelo Metalizado constituem outro destaque estético que reforça a exclusividade 

    e sofisticação do Audi Q2. O pacote desportivo S line intensifica o seu caráter desportivo.

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54. 
Alguns dos equipamentos reproduzidos neste catálogo dizem respeito a equipamento opcional fornecido com acréscimo de preço. 
Pode consultar as informações sobre o equipamento de série e o equipamento opcional em www.audi.pt ou solicitá-las junto do seu concessionário Audi. 
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desportivo S line

 #1    #1   Volante desportivo multifunções S line, de 3 braços, em couro Preto, 
 com costuras de contraste (aro do volante em couro perfurado), fundo 
 plano, logótipo S e elemento decorativo em alumínio escovado mate  plano, logótipo S e elemento decorativo em alumínio escovado mate 

 #2    #2   Jantes de liga leve de 18˝ com design de 5 raios em Y (design S)  #3    #3   Para-choques de design desportivo da linha de equipamento sport 
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Audi Q2

Pacote exterior S line

#casual chic
Porque não basta sublinhar o caráter desportivo do Audi Q2 – é também preciso intensificá-lo. 

     Os fascinantes detalhes do pacote exterior S line conferem às linhas dinâmicas do Audi Q2 

  um cunho especial, reforçando a essência da verdadeira exclusividade.

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54. 
Alguns dos equipamentos reproduzidos neste catálogo dizem respeito a equipamento opcional fornecido com acréscimo de preço. 
Pode consultar as informações sobre o equipamento de série e o equipamento opcional em www.audi.pt ou solicitá-las junto do seu concessionário Audi. 

 #1    #1   Grelha do radiador em Cinzento Platina, para-choques 
 dianteiro e frisos nas soleiras das portas em design 
 acentuadamente desportivo, com logótipo S line nos 
 guarda-lamas dianteiros  guarda-lamas dianteiros 
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 #2    #2   Para-choques traseiro e difusores pintados em Cinzento Platina; ponteiras 
 de escape cromadas (simples ou duplas, dependendo da motorização)  de escape cromadas (simples ou duplas, dependendo da motorização) 

 #3    #3   Soleiras das portas com luzes de acesso, 
 inserções em alumínio e logótipo S  inserções em alumínio e logótipo S 

 #4    #4   Frisos de proteção inferior das portas em design desportivo 
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Audi Q2

Acessórios Originais Audi

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54. 
¹ Estão disponíveis, como opção, autocolantes decorativos para várias zonas da carroçaria (a imagem mostra as faixas decorativas quattro para as soleiras das portas em Cinzento Platina Mate). ² Tenha em atenção a 
especificidade das jantes na página 57. Alguns dos equipamentos reproduzidos neste catálogo dizem respeito a equipamento opcional fornecido com acréscimo de preço. Pode consultar as informações sobre o equipamento
de série e o equipamento opcional em www.audi.pt ou solicitá-las junto do seu concessionário Audi.

#repetidamente personalizado
            Seguir sempre o próprio caminho! Uma atitude que é reforçada pelo versátil programa de Acessórios Originais Audi.
Nesta página dupla, apresentamos uma seleção de componentes de montagem e de autocolantes decorativos para o interior. 
         Quer se encontre na cidade ou no campo, os marcantes detalhes evocam o caráter irreverente do Audi Q2 e acentuam 
   as suas linhas incisivas. Disponível como equipamento opcional de fábrica ou como montagem posterior no seu Concessionário Audi. 

 #1    #1   Pacote offroad style plus¹ 
 (mais detalhes na página do lado direito #2)  (mais detalhes na página do lado direito #2) 

Q2_HK65_2017_01.indd 38 09.06.17 10:12

38 39

 #2    #2   Pacote offroad style com saia dianteira e traseira, proteção inferior das portas, guarnições nas cavas das rodas (em Cinzento 
 Platina), autocolantes decorativos com os anéis da marca Audi para o pilar C e elementos decorativos em Prata Selenit para 
 a proteção inferior do chassis. O Pacote offroad style plus conta adicionalmente com lâminas em Cinzento Platina para o 
 pilar C e autocolantes decorativos para as caixas dos retrovisores traseiros; frisos decorativos para a grelha do radiador em 
 Prata Selenit; entradas de ar com estrutura alveolar; inserções decorativas em Prata Selenit: spoiler de tejadilho pintado na 
 cor da carroçaria; jantes de liga leve de 18˝ com design de 5 raios Latus² (a imagem mostra o Pacote offroad style plus)  cor da carroçaria; jantes de liga leve de 18˝ com design de 5 raios Latus² (a imagem mostra o Pacote offroad style plus) 

 #3    #3   Aplicações decorativas para o interior 
(painel de bordo, retrovisor interior e consola 
 central) e aplicações decorativas para o 
 interior plus (revestimento e puxadores 
 das portas) em Vermelho Misano Metalizado 
 ou em outras cores e versões  ou em outras cores e versões 

 #4    #4   Pacote carbon style com lâminas e capas 
 dos retrovisores exteriores em carbono  dos retrovisores exteriores em carbono 
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Audi Q2

Cores exteriores

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54. 
¹ Uma proposta da Audi Sport GmbH. Alguns dos equipamentos reproduzidos neste catálogo dizem respeito a equipamento opcional fornecido com acréscimo de preço. 
Pode consultar as informações sobre o equipamento de série e o equipamento opcional em www.audi.pt ou solicitá-las junto do seu concessionário Audi.

#superiormente protegido
Escolha a cor exterior que melhor combina com a sua personalidade 

                 e confie no seu elevado nível de qualidade. 

         Porque o Audi Q2 não tem uma só camada de tinta, mas várias, 

   o que explica uma aparência brilhante e reluzente, 

              que o protege simultaneamente das influências atmosféricas 

     e do desgaste natural, ao longo de toda a sua vida útil.

     Para ver todas as cores disponíveis, consulte www.audi.pt

 #1    #1   Cinzento Quantum 

 #2    #2   Vermelho Tango Metalizado 

 #3    #3   Azul Ara Metalizado 

 #4    #4   Amarelo Vegas 

 #5    #5   Branco Glaciar Metalizado 

 #6    #6   Laranja Coral Metalizado 

 #7    #7   Cor especial Audi exclusive Verde¹ 

 #2  #2 

 #1  #1 
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Audi Q2

Jantes

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54.

#redondamente angular
         As jantes Audi sublinham a individualidade e o caráter do Audi Q2, 

aliando uma consumada elegância a uma eficiente dinâmica. 

             Além disso, oferecem uma segurança acrescida, pois são submetidas a vários testes específicos 

     que comprovam que cada jante cumpre os elevados padrões de qualidade da marca Audi.

 #1  #1 

 #2  #2 
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 #3  #3 

 #4  #4 

 #5  #5 

 #1    #1   Jantes de liga leve Audi Sport de 19˝ com design de 5 raios duplos em módulo, 
 com inserções em Cinzento Estrutura Mate¹  com inserções em Cinzento Estrutura Mate¹ 

 #2    #2   Jantes de liga leve Audi Sport de 19˝ com design de 5 raios em rotor, de acabamento 
 em Preto Antracite brilhante e superfície de alto brilho ¹ em Preto Antracite brilhante e superfície de alto brilho ¹, , ² ² 

 #3    #3   Jantes de liga leve de 17˝ com design de 5 raios em V 

 #4    #4   Jantes de liga leve de 18˝ com design de 5 raios dinâmicos, de acabamento 
 em cinzento contrastante, parcialmente polidas²  em cinzento contrastante, parcialmente polidas² 

 #5    #5   Jantes de liga leve Audi Sport de 18˝ com design Todo-o-terreno de 5 raios, 
 de acabamento em titânio mate e superfície de alto brilho¹ de acabamento em titânio mate e superfície de alto brilho¹, , ² ² 

Alguns dos equipamentos reproduzidos neste catálogo dizem respeito a equipamento opcional fornecido com acréscimo de preço. Para informações mais detalhadas sobre o equipamento de série e opcional, 
consulte o sítio da Internet www.audi.com ou contacte o seu Concessionário Audi. As características técnicas dos pneus podem ser consultadas na página 57.
¹ Uma proposta da Audi Sport GmbH. ² Tenha em atenção a especificidade das jantes na página 57. Para ver todas as jantes disponíveis, consulte www.audi.pt
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Audi Q2

Inserções decorativas

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54. 
Alguns dos equipamentos reproduzidos neste catálogo dizem respeito a equipamento opcional fornecido com acréscimo de preço. 
Pode consultar as informações sobre o equipamento de série e o equipamento opcional em www.audi.pt ou solicitá-las junto do seu concessionário Audi. 

 #   #  Inserções Light Grafik 
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#irreverentemente discreto
A exclusividade de um ambiente é uma questão de estilo. De estilo pessoal, 

         que pode ser refinado até ao mais ínfimo detalhe. As exclusivas inserções decorativas 

    da Audi acentuam a elegância carismática do interior. O fascínio exercido pelos materiais 

   criteriosamente selecionados – individualmente combinados de acordo com o seu gosto pessoal.

 #   #  Inserções com acabamento anodizado 
 Vermelho  Vermelho 

 #   #  Inserções com acabamento 
 anodizado Amarelo  anodizado Amarelo  #   #  Alumínio Escovado Mate 

 #   #  Inserções com acabamento 
 anodizado Laranja  anodizado Laranja 

 #   #  Inserções com 
 acabamento anodizado  acabamento anodizado 
 Branco  Branco 
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Audi Q2

Bancos/estofos

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54. 

#inclusivamente exclusivo
     Qualquer que seja o lugar que escolher, os bancos dianteiros e traseiros

         oferecem um conforto e uma comodidade de luxo, graças aos 

materiais de qualidade inexcedível e aos acabamentos de primeira qualidade. 

              Independentemente dos estofos que escolher, 

   o conforto será sempre uma primazia a bordo do seu Audi Q2.

 #1    #1   Bancos dianteiros desportivos em couro Milano Preto 
 com frisos decorativos em Vermelho Tango 
 e costuras de contraste em Vermelho Expresso 
 (disponível para a linha de equipamento sport)  (disponível para a linha de equipamento sport) 

 #   #  Tecido Aspekt Cinzento Petróleo/Laranja 
 com costuras de contraste  com costuras de contraste 

 #   #  Couro Cinzento Granito com frisos decorativos 
 e costuras de contraste em Castanho Amaretto  e costuras de contraste em Castanho Amaretto 

 #   #  Couro Cinzento Rotor com frisos decorativos 
 em Preto e costuras de contraste  em Preto e costuras de contraste 

 #   #  Tecido Chiffre/couro Preto com frisos decorativos 
 e costuras de contraste em Castanho Amaretto  e costuras de contraste em Castanho Amaretto 
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 #2    #2   Bancos dianteiros desportivos em tecido Aspekt 
 Cinzento Petróleo/Laranja com costuras
 de contraste em Laranja 
 (disponível para a linha de equipamento)  (disponível para a linha de equipamento) 

 #   #  Couro Milano Castanho Nougat com frisos 
 decorativos e costuras de contraste em  decorativos e costuras de contraste em 
 Cinzento Rocha  Cinzento Rocha 

 #   #  Couro Milano Preto com frisos decorativos 
 em Vermelho Tango e costuras de contraste 
 em Vermelho Expresso  em Vermelho Expresso 

 #   #  Couro Milano Cinzento Petróleo com frisos 
 decorativos e costuras de contraste em  decorativos e costuras de contraste em 
 Amarelo Vegas  Amarelo Vegas 

 #   #  Couro Milano Cinzento Rocha com frisos 
 decorativos e costuras de contraste em  decorativos e costuras de contraste em 
 Cinzento Petróleo  Cinzento Petróleo 

Alguns dos equipamentos reproduzidos neste catálogo dizem respeito a equipamento opcional fornecido com acréscimo de preço. Para informações mais detalhadas sobre o equipamento de série e opcional, consulte o 
sítio da Internet www.audi.pt ou contacte o seu Concessionário Audi. Para ver todos os estofos disponíveis, consulte www.audi.pt
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Audi Q2

Destaques

 #1    #1   Cor especial Audi exclusive¹ em Verde; Pacote Audi exclusive 
 Preto Titânio¹  Preto Titânio¹ 

 #2    #2   Audi phone box² com carregamento sem fios³ 

 #3    #3   Audi connect⁴ – rede digital: permanecer conectado com 
 o mundo, mesmo em viagem  o mundo, mesmo em viagem 

 #4    #4   Sistema de monitorização com câmara traseira⁵ – com modos 
 dinâmicos de visualização da trajetória calculada  dinâmicos de visualização da trajetória calculada 

 #5    #5   Audi virtual cockpit – painel de instrumentos integralmente
digital, com ecrã a cores de 12,3 polegadas, de grande resolução digital, com ecrã a cores de 12,3 polegadas, de grande resolução 

 #6    #6   Head-up Display⁶ – projeta no para-brisas, diretamente no campo 
 de visão do condutor, as de visão do condutor, as principais informações de condução principais informações de condução 

 #7    #7   Pacote de sistemas de assistência com assistente de 
 congestionamento⁵ congestionamento⁵, , ⁷ ⁷ 

 #8    #8   Assistente de parqueamento⁵ – facilita o estacionamento e as 
 respetivas manobras  respetivas manobras 

 #3  #3  #4  #4 

# inequivocamente 
polivalente

O Audi Q2 – um veículo extraordinário que se evidencia pela sua
     versatilidade e elevados padrões de qualidade do seu
 equipamento. Destacamos alguns equipamentos que são uma
   constante fonte de inspiração.

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54.
¹ Uma proposta da Audi Sport GmbH. ² Para mais informações sobre a compatibilidade de telemóveis, consulte o seu Concessionário Audi ou 
o sítio da Internet www.audi.com/bluetooth. ⁴ Para mais informações de ordem legal e de utilização, consulte a página 57. ⁵ Não se esqueça 
que os equipamentos operam  apenas dentro dos limites dos sistemas, pelo que a responsabilidade e a atenção necessária à condução competem 
exclusivamente ao condutor. ⁶ A utilização do Head-up Display fica limitado pelo uso de óculos de sol com lentes progressivas. ⁷ Dependente 
da disponibilidade do respetivo país.

 #1#1i    

 #2#2i 
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Acesso livreAcesso livre

A função é assumida
pelo sistema auxiliar
de parqueamento

Apoia o condutor nas manobras 
de estacionamento à frente e atrás

Apoia o condutor nas várias 
fases de estacionamento

Assiste na entrada 
e na saída do lugar de 
estacionamento

48 49

 #5   #5   #7  #7 

 #8  #8 

 #6  #6 

Alguns dos equipamentos reproduzidos neste catálogo dizem respeito a equipamento opcional fornecido com 
acréscimo de preço. Pode consultar as informações sobre o equipamento de série e o equipamento opcional em 
www.audi.pt ou solicitá-las junto do seu concessionário Audi.
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      O que é que faz do Audi Q2 um modelo inconfundível? As suas próprias ideias que, 

             graças aos Acessórios Originais Audi, podem ser concretizadas. Mesmo numa viagem 

de descoberta através da Escandinávia é fácil dispor das soluções adequadas para todas as eventualidades. 

    Os Acessórios Originais Audi, no fascinante design Audi, permitem que desfrute de um elevado nível de 

conforto e de práticas funcionalidades, quer se encontre num recôndito lugar na natureza ou na azáfama 

              de uma grande cidade. Para mais informações, consulte o seu concessionário Audi.

 #1    #1   Tenda insuflável com fixação feita à medida 
 do veículo. Box para esquis e bagagem em 
 diferentes versões, com suporte base Q2, 
 opcional  opcional 

Para mais informações, consulte 

o Catálogo de Acessórios em 

www.audi.pt ou contacte o seu 

concessionário Audi.

#consequentemente flexível 

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54. 
¹ Tenha em atenção a especificidade das jantes na página 57. ² As características técnicas dos pneus podem ser consultadas na página 57.

Acessórios Originais Audi
C a t á l o g o  2 017  //  2 01 8

Não é necessário f azer nenhuma reser va:  acamp ar com os Acessór ios Or ig inais Audi .

Está tudo disponível:  desde sup or tes p ara b ic icleta a jantes .

Bem acomodados:  a razão p or que os cães gostam de v ia jar num Audi.
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 #4    #4   Jantes de liga leve com design de 5 raios Latus¹. 
 Disponíveis nas dimensões 8 J × 19 com pneus 
 235/40 R19²  235/40 R19² 

 #5    #5   Cadeiras de criança. Disponíveis em várias versões, para 
 os passageiros de palmo e meio até 36 kg (0–12 anos)  os passageiros de palmo e meio até 36 kg (0–12 anos) 

 #3    #3   Recetáculo para a bagageira. Feito à 
 medida do Audi Q2, lavável e resistente  medida do Audi Q2, lavável e resistente 

 #2    #2   Máquina de café expresso. Café cremoso 
 com sabor intenso durante a viagem  com sabor intenso durante a viagem 
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Audi Q2

Fascínio Audi

#offline online
Descubra o mundo do Audi Q2. Mais informação, mais individualidade e mais 

exclusividade. Agora, em www.audi.pt.

Para prosseguir a viagem com o Q2, aceda a #untaggable.

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54. 
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Modelo Q2 1.0 TFSI ultra

(116 Cv)

Q2 1.4 TFSI

(150 Cv) ND em Portugal

Q2 2.0 TFSI quattro

(190 Cv)¹ ND em Portugal

Q2 1.6 TDI

(116 Cv)

Tipo de motor Motor a gasolina de 3 cilindros em linha 

com injeção direta e turbocompressor

Motor a gasolina de 4 cilindros em linha 

com injeção direta, turbocompressor e 

tecnologia Audi cylinder on demand

Motor a gasolina de 4 cilindros em linha 

com injeção direta e turbocompressor

Motor Diesel de 4 cilindros em linha 

com injeção direta common-rail 

turbocompressor e intercooler

Cilindrada em cm³ 

(válvulas por cilindro) 999 (4) 1.395 (4) 1.984 (4) 1.598 (4)

Potência² máx. em CV (kW) às rpm 116 (85)/5.000–5.500 150 (110)/5.000–6.000 190 (140)/4.200–6.000 116 (85)/3.250–4.000

Binário máx. em Nm às rpm 200/2.000–3.500 250/1.500–3.500 320/1.500–4.200 250/1.500–3.200

Transmissão

Tipo de tração Tração dianteira Tração dianteira Tração permanente quattro Tração dianteira

Transmissão Caixa manual de 6 velocidades

[S tronic de 7 velocidades]

Caixa manual de 6 velocidades

[S tronic de 7 velocidades]

[S tronic de 7 velocidades] Caixa manual de 6 velocidades

[S tronic de 7 velocidades]

Peso/Volume

Tara³ em kg 1.280 [1.315] 1.340 [1.355] [1.505] 1.385 [1.395]

Peso total admissível em kg 1.765 [1.800] 1.825 [1.840] [1.990] 1.870 [1.880]

Peso tejadilho/carga vertical em kg 60/75 [60/75] 60/75 [60/75] [60/75] 60/75 [60/75]

Peso admiss. de reboque⁴ em kg

sem travão

inclinação de 12 %

inclinação de 8 %

640

1.300

1.500

[650] 

[1.300] 

[1.500]

670

1.500

1.700

[670]

[1.500]

[1.700]

[750]

[1.500]

[1.700]

690

1.500

1.700

[690]

[1.500]

[1.700]

Capacidade do depósito aprox. em l 50 [50] 50 [50] [55] 50 [50]

Prestações/consumo⁵

Velocidade máxima em km/h 197 [197] 212 [212] [228] 197 [197]

Aceleração 0–100 km/h em s 10,1 [10,3] 8,5 [8,5] [6,5] 10,3 [10,5]

Tipo de combustível Super sem chumbo 95 ROZ⁶ Super sem chumbo 95 ROZ⁶ Super sem chumbo 95 ROZ⁶ Diesel⁷

Consumo de comb.⁸, ⁹ em l/100 km 

urbano

extraurbano

combinado

6,2–6,3

4,5–4,8

5,1–5,4

[5,9–6,1] 

[4,7–5,0] 

[5,1–5,4]

6,7–6,8

4,8–5,1

5,5–5,8

[6,3–6,5]

[4,6–4,9]

[5,2–5,5]

[7,9–8,1] 

[5,1–5,5] 

[6,1–6,4]

4,9–5,0

4,1–4,4

4,4–4,6

[4,4–4,6]

[4,0–4,3]

[4,1–4,3]

Emissões⁸, ⁹ de CO₂ em g/km

combinado 117–122 [117–123] 124–130 [119–125] [139–146] 114–120 [109–114]

Norma de emissões EU6 [EU6] EU6 [EU6] [EU6] EU6 [EU6]

Audi Q2

Dados técnicos

[  ] Dados para S tronic.
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Explicações

²  Os dados indicados foram estabelecidos de acordo com o método de medição prescrito 
(UN-R 85 na versão atualmente em vigor).

³  Tara do veículo com condutor de 75 kg e depósito de combustível cheio a 90 %, de acordo 
com o regulamento (UE) N.º 1230/2012 na versão atualmente em vigor. Os equipamentos 
opcionais montados podem aumentar a tara do veículo e o coeficiente de resistência 
 aerodinâmica, com a correspondente redução da carga útil e da velocidade máxima.

⁴  A performance do motor vai diminuindo à medida que se conduz em altitudes cada vez 
maiores. A partir de 1.000 m acima do nível do mar, e por cada 1.000 m adicionais, é 
 necessário diminuir em 10 % o peso rebocado (carga rebocada + peso total do veículo tra-
tor). Valor válido para o dispositivo de engate de reboque fornecido de fábrica. Em caso de 
utilização comercial do veículo com dispositivo de engate de reboque, é necessário, em 
determinadas condições, um aparelho de controlo.

⁵  A indicação dos consumos de combustível e de emissões de CO₂ em função do conjunto 
de pneus/jantes utilizado.

⁶  É recomendada a utilização de gasolina Super sem chumbo de 95 ROZ, de acordo com 
a norma DIN EN 228. Quando indisponível: gasolina normal sem chumbo de 91 ROZ, 
de acordo com a norma DIN EN 228, com ligeira redução das prestações. A gasolina sem 
chumbo de 95 ROZ com uma mistura máxima de 10 % de etanol (E10) também pode 
ser utilizada. Os valores de consumo dizem respeito à utilização de gasolina de 95 ROZ, 
de acordo com o regulamento 692/2008/CE.

⁷  É recomendada a utilização de gasóleo sem enxofre de acordo com a norma DIN EN 590. 
Quando indisponível: Diesel segundo a norma EN 590.

⁸  Os dados indicados foram estabelecidos de acordo com o método de medição prescrito. 
Os dados não se referem individualmente a um veículo e não fazem parte da oferta, 
destinando-se apenas a servir de termo de comparação entre os diversos modelos.

⁹  O consumo de combustível e as emissões de CO₂ de um veículo dependem não só de uma 
eficiente utilização do combustível pelo veículo, como são também influenciados pelo 
estilo de condução e por outros fatores não técnicos. O CO₂ é o principal gás responsável 
pelo efeito de estufa e pelo aquecimento global do planeta.

¹⁰  O nível do depósito AdBlue®¹¹ é indicado no visor do painel de instrumentos. Recomenda-se 
que o nível do depósito AdBlue seja reposto num concessionário Audi.

¹¹  Marca registada da Federação dos Produtores de Automóveis e. V. (VDA).

Modelo Q2 2.0 TDI quattro

(150 Cv)¹⁰

Q2 2.0 TDI quattro

(190 Cv)¹⁰

Tipo de motor Motor Diesel de 4 cilindros em linha 

com injeção direta common-rail 

turbocompressor e intercooler

Motor Diesel de 4 cilindros com injeção direta 

common-rail, turbocompressor e intercooler

Cilindrada em cm³ 

(válvulas por cilindro) 1.968 (4) 1.968 (4)

Potência² máx. em CV (kW) às rpm 150 (110)/3.500–4.000 190 (140)/3.500–4.000

Binário máx. em Nm às rpm 340/1.750–3.000 400/1.900–3.300

Transmissão

Tipo de tração Tração permanente quattro Tração permanente quattro

Transmissão [S tronic de 7 velocidades] [S tronic de 7 velocidades]

Peso/Volume

Tara³ em kg [1.550] [1.555]

Peso total admissível em kg [2.035] [2.040]

Peso tejadilho/carga vertical em kg [60/75] [60/75]

Peso admiss. de reboque⁴ em kg

sem travão

inclinação de 12 %

inclinação de 8 %

[750]

[1.800]

[1.800]

[750]

[1.800]

[1.800]

Capacidade do depósito aprox. em l [55] [55]

Prestações/consumo⁵

Velocidade máxima em km/h [211] [218]

Aceleração 0–100 km/h em s [8,1] [7,3]

Tipo de combustível Diesel⁷ Diesel⁷

Consumo de comb.⁸, ⁹ em l/100 km 

urbano

extraurbano

combinado

[5,6–5,8]

[4,3–4,6]

[4,8–5,0]

[5,7–5,9]

[4,4–4,6]

[4,9–5,1]

Emissões⁸, ⁹ de CO₂ em g/km

combinado [125–131] [128–134]

Norma de emissões [EU6] [EU6]
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Audi Q2

Dimensões

Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ podem ser consultados a partir da página 54. 
¹ As especificações técnicas referem-se ao veículo base, sem as normas legais do país e sem equipamento opcional.

Audi Q2 Dados em mm

Dados com o veículo sem carga. Volume da bagageira¹: 405/1.050 l 
(o segundo valor refere-se ao banco traseiro rebatido e carga até ao tejadilho). 
Ângulo de viragem aproximado: 11,1 m.
* Espaço máximo do banco ao tejadilho. ** Largura ao nível dos cotovelos. *** Largura ao nível dos ombros.

Audi Q2 quattro Dados em mm

Dados com o veículo sem carga. Volume da bagageira¹: 355/1.000 l 
(o segundo valor refere-se ao banco traseiro rebatido e carga até ao tejadilho). 
Ângulo de viragem aproximado: 11,1 m.
* Espaço máximo do banco ao tejadilho. ** Largura ao nível dos cotovelos. *** Largura ao nível dos ombros.
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Informações legais sobre os serviços Audi connect Navegação & Infotainment nos casos em que o cliente possui 

um cartão SIM próprio

A utilização dos serviços suportados pelo Audi connect só é possível em combinação com o sistema de navegação, 
opcional, e com o Audi connect (incluindo telefone no veículo, em função do modelo). Dependendo do modelo, 
necessita ainda de um cartão SIM com plano de dados e do parâmetro LTE² se quiser utilizar os recursos LTE¹; no 
caso do telefone fixo, de um cartão SIM com assinatura e plano de dados ou de um smartphone com Bluetooth 
Remote SIM-Access-Profile (RSAP)². Os serviços só estão disponíveis para telemóveis com contrato telefónico 
móvel e em zonas com cobertura da rede móvel. A receção de pacotes de dados da Internet está sujeita a custos 
adicionais, dependendo da respetiva assinatura de telemóvel e, em particular, da sua utilização no estrangeiro. 
Devido ao elevado volume de dados, recomenda-se um contrato telefónico móvel com tarifa fixa.

Informações legais sobre os serviços Audi connect Navegação & Infotainment com cartão SIM fixo, integrado 

no veículo

A utilização do Audi connect só é possível em combinação com um sistema de navegação, opcional. Os serviços do 
Audi connect são disponibilizados pela AUDI AG/Importador. As ligações de dados para os serviços Audi connect 
são estabelecidas através do cartão SIM, instalado no veículo pelo operador de serviços telefónicos móveis. Os 
custos resultantes da ligação de dados estão incluídos no preço dos serviços Audi connect. Os custos da ligação 
WLAN não estão incluídos. A ligação WLAN pode ser incluída num plano de dados pago de um operador de serviços 
telefónicos móveis à escolha. Para mais informações sobre tarifários e condições, consulte www.audi.com/myaudi.

Como alternativa, pode ser inserido um cartão SIM externo do cliente no leitor de cartões para estabelecer uma 
ligação de dados. Em combinação com a Audi phone box, opcional, pode ser também utilizado um Smartphone 
com ligação Bluetooth com remote SIM Access Profile (rSAP)² para a função de telefone do veículo. No caso de ser 
utilizado um cartão SIM externo ou de este ser conectado através de rSAP, todas as ligações de dados, quer para 
os serviços Audi connect quer para a ligação WLAN, serão estabelecidas através do referido cartão SIM externo. 
As despesas efetuadas são faturadas exclusivamente através do cartão SIM externo. 

Informações legais sobre os serviços Audi connect Navegação & Infotainment

Os serviços disponibilizados pelo Audi connect Navegação & Infotainment variam em função do país. Os serviços 
Audi connect são disponibilizados durante o período mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega do veículo.⁴ 
Dois anos depois da entrega do veículo, o acesso aos serviços Audi connect é prolongado por mais 1 ano, de forma 
gratuita. No caso de não desejar o prolongamento dos serviços, contacte-nos por escrito para a seguinte morada:

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

O seu concessionário informá-lo-á sobre as possibilidades de prolongamento dos serviços Audi connect. Dependendo
do modelo, o Audi connect possibilita a utilização das redes sociais do Google e Twitter, ainda que não possa garantir
uma disponibilidade permanente, competindo ao Google e ao Twitter essa responsabilidade. Para mais informações
sobre o Audi connect, consulte o sítio da Internet www.audi.com/connect ou contacte o seu Concessionário Audi. 
Para informações sobre tarifários, consulte o seu operador de serviços telefónicos móveis.

² Para uma utilização plena, é necessário um contrato de rede LTE. Para mais informações sobre a disponibilidade do parâmetro LTE, consulte o seu concessionário Audi. ³ Para mais informações sobre a compatibilidade de telemóveis, 
consulte o seu Concessionário Audi ou o sítio da Internet www.audi.com/bluetooth. ⁴ O equipamento “Navegação & Infotainment Audi connect com cartão SIM integrado (3 meses)” oferecido pela AUDI AG na fase promocional está 
disponível durante 3 meses a contar a partir da data de registo do veículo, e termina automaticamente depois de decorrido este período. Se adquirir uma licença para o serviço Navegação & Infotainment Audi connect, estes 3 meses 
não serão incluídos no período global de duração dos serviços Audi connect. ⁵ Uma proposta da Audi Sport GmbH. ⁶ Tenha em atenção a especificidade das jantes nesta página.

Classificação dos pneus

Na tabela seguinte, pode consultar a classe de eficiência energética, a classe de aderência em pavimento molhado 
e a classe de ruído exterior de rolamento para os diferentes tamanhos de pneus do Audi Q2.

Dimensão 

dos pneus

Classe de 

eficiência 

energética

Classe de aderência 

em pavimento 

molhado

Classe de ruído 

exterior 

de rolamento

Pneus de verão 205/60 R16 C–B B 71–69

215/60 R16 B B 69

215/55 R17 C–B B–A 71–68 –

215/50 R18 C–B A 68

235/40 R19 E–C B–A 71–70 –

Pneus de inverno 205/60 R16 E B 68

215/55 R17 E B 71

Aviso importante

Especificidades das jantes: as jantes de liga leve com superfície brilhante, polida ou parcialmente polida não 
devem ser utilizadas em estradas com neve ou gelo. A superfície destas jantes não fornece proteção adequada 
à corrosão devido ao seu processo de fabrico, pelo que pode ficar irreversivelmente danificada pelo sal da estrada 
ou por outros agentes semelhantes.

Equipamento do Audi Q2 representado (p. 2–31):
Linha de equipamento: Audi Q2 Edition #1
Cor exterior: Cinzento Quantum 
Jantes: Jantes de liga leve Audi Sport de 19˝ com design de 5 raios em rotor, de acabamento em Preto Antracite 
brilhante, com superfície de alto brilho⁵, ⁶
Bancos/estofos: Bancos dianteiros desportivos em couro Preto, com elementos decorativos e costuras de contraste 
em Cinzento Rocha 
Inserções decorativas: Inserções “Light grafik”, com pacote de luzes de ambiente

Não é possível encomendar pneus com outras características. Para mais informações sobre a gama de pneus 
disponível no seu mercado, consulte o seu Concessionário Audi. 
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Na vanguarda da técnica

Os veículos e equipamentos reproduzidos e descritos neste catálogo, bem como alguns dos serviços 
apresentados não se encontram disponíveis em todos os países. Alguns veículos reproduzidos neste 
catálogo dispõem de equipamento opcional fornecido com acréscimo de preço. Os dados relativos às 
especificações de fornecimento, aspeto, desempenho, medidas e pesos, consumos e custos operacionais, 
correspondem aos conhecimentos atuais na data de impressão. Reservado o direito a eventuais diferen-
ças na cor e forma das reproduções, bem como a erros de impressão. Reservado o direito a alterações. 
A reprodução total ou parcial deste catálogo só é possível mediante autorização escrita da AUDI AG.

Este catálogo foi impresso em papel produzido a partir de pasta celulosa branqueada sem cloro.
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