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El nou Audi Q2 arriba al concessionari Sarsa Audi Terrassa 
 

• L’últim SUV compacte d’Audi és un vehicle apte per a tots els públics, però amb característiques 

de cotxe de luxe.  

• El seu innovador disseny exterior el va proclamar guanyador dels prestigiosos premis Automotive 

Brand Contest al setembre. 

 

11 de novembre de 2016. – L’última creació de la marca alemanya Audi ja ha aterrat al mercat espanyol. 
Des d’aquest mes de novembre, el concessionari Sarsa Audi Terrassa, del grup Movento, ja disposa del 
nou SUV compacte d’Audi, i el posa a disposició de tots aquells ciutadans que vulguin provar les noves 
característiques de l’últim model de la marca dels quatre anells. 

“El Q2 és un turisme que podem considerar premium, per les seves característiques i pel preu competitiu 
amb el que surt al mercat. Aquest any en sentirem molt a parlar; estem segurs que serà un dels grans best 

sellers d’Audi i, com diu la campanya, difícil d’etiquetar”, afirma Carles Garcia, director de vendes de Sarsa 
Audi Terrassa. 

El nou membre de la família Q d’Audi és un vehicle creat tant per l’ús diari com per als moments d’oci. 
Destaca pel seu disseny progressiu i la seva alta funcionalitat, a més de disposar de sistemes d’assistència, 
connectivitat i ajudes a la conducció pròpies d’un vehicle de la gama més alta. Aquestes característiques 
de cotxe luxós també s’aprecien en el seu interior. El nou Q2 inicia la seva comercialització a Espanya amb 
cinc motors de sortida, dos TFSI i tres TDI, amb canvi S tronic i la denominada tracció ‘quattro’ disponible 
en els motors més potents. La gama de motors es completarà a mitjans de 2017 amb el motor 2.0 TFSI de 
benzina de 190 CV.  

Sarsa pertany al grup Movento, branca d'automoció de Moventia, i està present al Vallès Oriental i 
Occidental, Maresme, Barcelonès Nord, Bages i Osona amb les 14 marques que representa. És un dels 
grups d'automoció més destacats del seu entorn i cada any ven més de 16.000 vehicles, tant nous com 
d'ocasió. 
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Movento, la branca d'automoció del grup Moventia, està present al Vallès Oriental i Occidental, 

Maresme, Barcelonès Nord, Bages i Osona amb les 14 marques que representa. És un dels grups 
d'automoció més destacats del seu entorn i cada any ven més de 16.000 vehicles, tant nous com d'ocasió. 

 i és un dels grups més importants del país que distribueix vehicles nous i d'ocasió de 14 
marques diferents (Renault, Dacia, Mercedes, Smart, Volkswagen, Audi, Seat i Skoda, de 
cotxes; Renault, Mercedes i Volkswagen, de vehicles industrials, i, Piaggio, Vespa, Gilera, 
Aprilia, Derbi i Moto Guzzi, de vehicles de dues rodes). 
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