
                                                         
Audi Q2 1,4 TFSI S-Tronic 

 

 

TECHNICKÉ INFO 
CENY 

Cena modelu od (€ s DPH) 19 500 

Cena testovanej motorizácie od (€ s DPH) 25 900 

Cena testovanej verzie (€ s DPH) 30 907 

POISTENIE (€ s DPH) Kooperativa a.s. 

Havarijné (5% spoluúčasť min. 133€) 844 

Povinné zmluvné (so 60% bonusom) 192 

Registračný poplatok (€ s DPH) 260 

MOTOR 

Typ Zážihový, turbo (vypínanie dvoch valcov) 

Počet valcov/ventilov 4/16 

Zdvihový objem (ccm) 1395 

Vŕtanie x zdvih (mm) - 

Stupeň kompresie - 

Max. výkon kW(k) ot min-1 110(150)/5000-6000 

Max. krút. moment (Nm/ot min-1) 250/1500-3500 

Pohon Predných kolies 

Prevodovka 7.st.DSG 

PODVOZOK 

Predná náprava McPherson 

Zadná náprava Viacprvková 

Riadenie S el.posilňovačom 

Priemer otáčania (m) 11,1 

Brzdy vpredu Kotúčové chladené 

vzadu Kotúčové 

Pneumatiky 215/55 R17 

KAROSÉRIA 

Typ karosérie SUV, 5-miestna 

Dĺžka - šírka - výška (mm) 4191-1508-1794 

Rázvor (mm) 2601 

Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) 1547/1541 

Svetlá výška (mm) - 

Objem batožinového priestoru  (l) 405/1050 

Objem palivovej nádrže (l) 50 

Pohotovostná hmotnosť (kg) 1395 

Užitočná hmotnosť (kg) 445 

Celková hmotnosť (kg) 1840 

VNÚTORNÉ ROZMERY (mm) 

Pre cestujúcich vpredu 

Vzdialenosť plynový pedál - operadlo sedadla 980 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1451 

Vzdialenosť sedák - strop min./max. 930 

Vzdialenosť podlaha - sedák min./max. 330/360 

http://www.autotest.sk/
https://www.instagram.com/autotest.sk/


Pre cestujúcich vzadu 2. rad sedadiel 

Vzdialenosť predné operadlo - zadné operadlo 738 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1451 

Vzdialenosť sedák - strop 930 

Vzdialenosť podlaha - sedák 345 

Dĺžka predný sedák (mm) 495 

Dĺžka zadný sedák (mm) 425 

Priestor pre chodidla vzadu pod pred. sedákmi áno 

JAZDNÉ VÝKONY A SPOTREBA 

Udávané (výrobca) 

Zrýchlenie z 0-100 km/h 8,5 

Maximálna rýchlosť (km/h) 212 

Spotreba mesto (l/100 km) 6,3 

Spotreba mimo mesta (l/100 km) 4,8 

Kombinovaná spotreba (l/100 km) 5,5 

Emisie CO2 (kg.km-1) 124 

Namerané 

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h 8,9 

Spotreba v teste pri 90km/h (l/100 km) 5,1 

Spotreba v teste pri 130km/h (l/100 km) 7,2 

Spotreba v teste mesto (l/100 km) 7,5 

Spotreba v teste priemer (l/100 km) 6,6 

CELKOVÉ NÁKLADY 

Bez straty hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 2 533 

1. rok pri najazdení 30.000 km 3 774 

2. rok pri najazdení 30.000 km 5 137 

2. rok pri najazdení 60.000 km 7 342 

3. rok pri najazdení 45.000 km 7160 

3. rok pri najazdení 90.000 km 10 853 

So stratou hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky + reg. popl. + 
strata hodnoty) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 12 003 

1. rok pri najazdení 30.000 km 13 244 

2. rok pri najazdení 30.000 km 17 607 

2. rok pri najazdení 60.000 km 19 812 

3. rok pri najazdení 45.000 km 21 130  

3. rok pri najazdení 90.000 km 26 323 

Cena PHM (€/liter) 1,250 

Normohodina servis (€ s DPH) 63,20 

Gar. kontroly (km) 30 000 km/2 roky 

Výmena oleja 30 000 km/2 roky 

CENY NÁHRAD. DIELCOV (€ s DPH) 

Predná kapota - 

Predný blatník - 

Svetlomet. + smerovka - 

Spätné zrkadlo el. - 

Predný nárazník - 

Predný tlmič - 

Predné brzdové platničky - 

Predná tyčka stabilizátora - 

Spojka - 

Predná žiarovka - 

ZÁRUKA (roky) 

Prehrdzavenie karosérie 12 bez limitu km 



Lak   3 bez limitu km 

Na celé auto   2 bez limitu km 

Motor a mechanické časti   2 bez limitu km 

PREDPOKLADANÉ CENY (€ s DPH) 

Po 1. roku 30.000 km 21 500 

Po 2. roku 60.000 km 18 500 

Po 3. roku 90.000 km 15 500 

 

 

 

VÝBAVA 
Sport: 17“ zliat. disky, kryt C stlpika vo farbe eissilber, Audi presense front s rozpoznávaním chodcov, EDS 
elektronická uzávierka diferenciálu, predné hmlovky, denné svietenie, MMI Radio plus, displej 7“, automat 
dvojzónová klíma (619 €), komfortný kľúč – bezkľúčová manipulácia (439 €), kamera vzadu (428 €), tempomat (315 
€), podvozok s reguláciou tlmičov (675 €), MMI Navigation plus s MMI touch – navigačný systém s 8,3“ displejom 
(2531 €) 

 

 

 

PLUSY MÍNUSY 
PLUSY 

+ hravé jazdné vlastnosti 

+ presné riadenie 

+ súhra TSI motora a 7-st. dvojspojk. prevodovky 

+ jazdné výkony  

+ kvalitne spracovaný interiér 

+ praktický kufor  

MÍNUSY 

- vyššia cena 

- výhľad vzhľad 

- vzpriamenejší menej pohodlný posed vzadu  

- výstupok prístrojového panelu pred spolujazdcom 

 


