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Dados do veículo 

Característica Dados do veículo 
Número de chassi WAUZZZGA7  

Modelo Audi Q2 2,0 TDI  AQ2    

Data de produção 03.09.2021  

Ano de modelo 2022  

Tipo de venda GAGBEC  

Código do motor DTRD  

Código da transmissão UXA  

Transmissão 6S  

Equipamento YM  

Cor do tejadilho L5  

Cor da Carroceria / Código de tinta L5 / Z7G  

Nº. PR 

Característica 

 

Denominação 
Modelos de campanha E0A nenhum modelo de campanha 

Componentes adicionais com 
superfície especial 

6H0 "Base" 

Parafusos das rodas com fecho 1PE Parafusos das rodas com proteção antirroubo  (sem fecho) 

Diferenciação das classes de veículos  
agregados / componentes de 
plataforma 

0MG Diferenciação das classes dos veículos -GA0- 

Ponteira da panela de escape 0P1 Ponteira de escape, traseira 

Conceito dos gases de escape 4BI Conceito de gases de escape, EU6 AP 

Dispositivo de engate reboque 1D0 Sem dispositivo de reboque 

Airbag 4UF Airbag lado condutor e passag., s/ airbag joelhos,  c/ desat. lado 
passageiro 

Reserv. carvão ativado / filtro 
partículas gasolina 

1E9 Sem depósito de carvão ativo com SCR 

Pacote porta objetos QE0 Sem pacote/caixa porta objetos 
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Ajuste dos espelhos retrovisores 
exteriores 

6XD Espelho retrov. ext. ajustável/aquecível eletric. 

Espelho retrovisor exterior esquerdo 5SL Espelho retrovisor exterior esquerdo, asférico 

Espelho retrovisor exterior direito 5RU Espelho retrovisor exterior direito, convexo  (grande campo de 
visão) 

Sistema de acionamento alternativo 0K0 Sem sistema de acionamento alternativo 

Tipo de acionamento 1X0 Tração dianteira 

 

 Característica Denominação 
Níveis de equipamento A9D Equipamento 2 

Redução da distância de travagem 6K2 Front Assist incl. função trav. emerg. City s/ ACC 

Versão dos travões tras. 2EJ Travões de disco traseiros 

baterias J0V Bateria 420A (70Ah) 

Versão dos travões diant. 1ZJ Travões de disco dianteiros (Geomet D) 

Componentes com superfície especial 6FA Componente sem superfície especial 

Equipamento de cores especial 0UA Sem equipamento de cores especial 

Conjunto de componentes, normas de 
construção  específicas do país 

B0A Conj. componentes s/ diretiva constr.  específica do país 

Ferramenta de bordo e macaco 1S2 Ferramenta de bordo 

Sistemas de travagem 1AT Programa de estabilidade eletrónico  (ESP) 

Manuais de instruções 0VB Literatura de bordo em francês 

Controlo do desgaste das pastilhas dos 
travões 

9U1 Controlo do desgaste das pastilhas dos travões 

Charisma 2H6 Drive select 

Pacote cromado QJ0 sem pacote Alumínio/Cromado 

Suplementos ABE C26 Aditamento à licença de funcionamento 

Versão de CO2 0C0 Standard 

Pacote Connect 1 IT0 Sem pacote connect 1 

Rail no teto / porta-bagagens de teto 3S0 S/barras de tejadilho / porta-bagagens de tejadilho 

Inserto do teto/capota 3FA Sem inserto do tejadilho (tejadilho completo) 

Amortecimento trem de rodagem 
traseiro 

1JA Amortecimento traseiro, base 1 

Filmes decorativos/emblemas 6F0 Sem filmes decorativos/emblemas 

Amortecimento trem de rodagem 
dianteiro 

G04 Amortecimento dianteiro 

Função ECO para perfis de condução e  
Drive select 

EF0 sem função ECO 

Montagem diferenciação de 
componentes do veículo 

0ED Diferenciação de montagem para  caixa de velocidades "MQ 
281"  -- Componentes do veículo-- 

Sistema de alarme antirroubo 7AA imobilizador eletrónico 

Guarnições 5MA Guarnições decorativas 

Frisos da embaladeira 7M3 Frisos da embaladeira nos recortes das portas 



 

3 / 7 

Sistema auxiliar de estacionamento 7X1 Sistema auxiliar de estacionamento 

Sistema de segurança alargado 7W0 Sem sistema de segurança alargado 

Interface elétrica para utilização  
exterior 

UI2 Externo, Aux-In, USB tipo A, 2x tomada USB 

Diferenciação do processo de 
produção 

0FA Processo de produção padrão 

Elevador do vidro 4R4 Elevador dos vidros com acionamento conforto  e fusível de 
desativação, elétrico 

Extintor 6A0 sem extintor 

Proteção dos peões VL6 Medidas avançadas e preventivas de proteção  dos peões e 
ciclistas 

Pedaleira VF0 Pedais "padrão" 

Comutação dos médios 8K4 Comutação da luz de circulação diurna         -- América do Norte - 
- 

Travão de estacionamento UH2 Travão de estacionamento 

Sistema de seguimento do veículo 7G0 Sem preparação para VTS  (Vehicle-Tracing System) 

Especificações do veículo F0A Nenhum veículo especial, versão padrão 

Alternadores 8GU Alternador 140 A 

 

 Característica Denominação 
Classe de peso, eixo traseiro 0YC Área de peso 3  apenas comando de montagem sem  previsão 

de necessidades 
Classe de peso, eixo dianteiro L05 Área da suspensão 05  apenas comando de montagem, sem  

previsão de necessidades 
Motor base T6M Motor diesel de 4 cil. 2,0L Agregado 05L.C 

Sistema de regulação da velocidade 8T6 Sist. de regulação da veloc. e  limitador de velocidade 

Especificações da caixa de velocidades G0K Caixa manual de 6 velocidades 

Painel traseiro 6V1 Painel traseiro (ECE) 

Marca A51 Audi AG 

Spoiler traseiro 5J3 Spoiler de teto 

Sistema de lavagem do vidro traseiro 8M1 Sistema de lavagem do vidro traseiro  com limpeza intermitente 

Eixo traseiro 0N1 Eixo traseiro "padrão" 

Forro moldado do teto 6NJ Forro moldado do teto padrão 

Bancos traseiros 3NZ Banco tras. não dividido, encosto dividido  rebatível 

Aquecimento, Ar condicionado 9AK Climatronic com regulação do ar dinâmico,  livre de CFC 

Faróis principais 8EX Faróis principais de LED 

Head-up display KS0 Sem head-up display 

Acionamento híbrido 20A Sem motor elétrico ( híbrido ) 

Montagem individual FC0 Sem montagem individual 

Painéis de instrumentos U5A Painel de instrumentos, indicação em KM/H 

Espelho interior de segurança 4L2 Espelho retrov. interior segurança antiencandeamento 
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Formas da carroçaria K4H Carrocaria fechada 

Câmara/sensor de distância QK0 Sem câmara multifunções 

Revestimento do piso da bagageira 6SS Revestimento do piso da bagageira 

Caixa térmica 1W0 Sem caixa térmica/refrigeração do porta-luvas 

Proteção para crianças 4H5 Proteção para crianças, de acionamento elétrico 

Mesa rebatível 1U8 Sem mesa rebatível no encosto do banco dianteiro 

Zonas climáticas 0Y1 Zonas de clima padrão 

Bússola/indicador de sinais de trânsito QR8 Sem sist. reconhecimento sinalização trânsito 

Apoios de cabeça traseiros 3T2 Apoios de cabeça traseiros (3 unidades) 

Compensador GB0 Sem compensador 

Apoios de cabeça 5ZF Apoios de cabeça dianteiros 

Quantidade de enchimento de 
combustível 

1Z0 Primeiro enchimento de combustível de série 

Sistemas de combustível 0F5 Sistema de combustível diesel 

Medidas de carroçaria 5C0 sem medidas especiais para a carroçaria 

Ancoragem para cadeira de criança 
dianteira 

3G4 Ancoragem para cadeira de criança dianteira 

Sistemas de câmaras/sensores da 
área 

KA0 sem sistema de câmaras/sensores da área 

Agente frigorífico KK3 Líquido de refrigeração R1234yf 

Suporte da matrícula dianteiro 6W6 Suporte da matrícula dianteiro 

Conservação da pintura / proteção de 
transporte 

5K5 Película de proteção de transporte com medidas de  proteção 
de transporte adicionais 

Pacote de luz (iluminações) QQ0 Sem luzes adic. (iluminação interior) 

Tomadas de carga ES0 Sem tomada de carregamento 

Disposição da direção L0L Veículos com volante à esquerda 

Direção 1N7 Direção dinâmica 

Desbloqueador do encosto 3H0 Sem desbloqueio do encosto para bancos dianteiros 

 

 Característica Denominação 
Sistemas de assistência de luz 8G0 Sem assistente das luzes 

Cabo de carga EV0 Sem cabo de carga 

Apoio lombar nos encostos 7P0 Sem apoio lombar  nos encostos dos bancos 

volantes 2PF Volante multifunções desportivo em pele 

Circulação à esquerda/direita AV1 trafego a direita 

Montagem de altifalantes 8RM 8 altifalantes (passivos) 

Equipamento em pele 7HA Sem revest. em pele 

Apoio central de braços 6E3 Apoio de braços central à frente 

Variantes FM0 Variante equipamento base 
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Indicador multifunções / computador 
de bordo 

9S8 Indicador multifunções/computador de bordo  "FPK" 

Refrigeração do motor 8Z5 Não região de clima quente 

Tipo de motor IX2 Motor diesel 

Especificações do motor DE4 Motor turbodiesel 4 cil. 2,0 l/85 kW(4V)  TDI Common-Rail  Motor 
base é: T0N/T6M/TL4/TR1/T3Y 

Ventilador para a zona cervical 9K0 sem ventilador para a zona cervical 

Dispositivo de navegação 7UH Pré-instalação de sistema de navegação (MIB) 

Farolim traseiro de nevoeiro 8TB Farolim traseiro de nevoeiro 

Serviços online EL1 Serviço online, com OCU, sem codificação  Head Unit, sem 
ligação ao imobilizador 

Medidas de valorização do produto GP1 Veículos com medidas especiais de  valorização do produto 

Módulo de plataforma no piso atrás 4P6 Módulo no piso atrás Versão 7 

Audi Sport/ Quattro GmbH FQ0 Rodas da série 

Classe de qualidade AQ0 Qualidade de série 

Jantes 41S Jantes de liga leve 7J x 17 

Rádios I8L Rádio Premium (Gen2) 

Versão para fumadores / não 
fumadores 

9JA Versão para não fumadores 

Código de região para rádio ER1 Código de região "ECE" para rádio 

Sistema de controlo da pressão dos 
pneus 

7K1 Sistema de controlo da pressão dos pneus 

Pneu HI2 Pneus 215/55 R17 94V 

Fornecedores de pneus V0A Pneus sem determinação da marca de pneus 

Roda de reserva/kit de avarias 1G8 Kit de avarias 

Distâncias entre eixos 0B2 Distância entre eixos 

Função de chamada NZ4 Chamada de emergência privada 

 PYG Pacote Infotainment Connectivity 

 WAF Pacote de equipamentos para França 

 YED Número de controle interno 

 YEQ Número de controle interno 

Airbag lateral 4X3 Airbag lateral dianteiro, com airbag para cabeça 

Botão/punho da alavanca seletora 7F9 Botão/punho da alavanca seletora em plástico /  pele 

Auto-recolha/comando especial A00 Sem auto-recolha 

Autocolantes / placas especiais 0SS Autocolantes/placas, inglês-francês 

Luzes SBBR 8VG Luz SBBR de LED 

Acionamento do fecho da tampa da 
bagageira / tampa  atrás 

4E0 Destrancamento da tampa da bagageira/tampa traseira  pelo 
lado de fora 

Indicador de manutenção QI6 Indicação de serviço 30000 km ou 2 anos  ( variável ) 
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Controlo do cinto de segurança 9P9 Contr. dos cintos, contacto elétr. no fecho cinto,  equipamento 
de segurança alargado 

 

 Característica Denominação 
Capas para os estofos N5B Cobertura dos bancos em tecido 

Ajuste do banco 3L3 Ajuste em altura, manual, para bancos dianteiros 

Aquecimento do banco 4A0 sem aquecimento do banco 

Certificados de segurança 0LJ Com placas/autocolantes/certificados  de segurança espec. para 
França 

Sistema start/stop/recuperação 7L6 Sistema start/stop com recuperação 

Buzinas 8Y1 Buzina de dois tons 

Assist. mud. faixa/sist. aviso de man.  
faixa de rod. 

7Y0 sem assistente de mudança de faixa 

Sist. aviso saída faixa rodagem/assist.  
congestion. 

6I0 sem sist. aviso. manut. faixa rod. 

Vidros laterais e traseiros 4KC Vidros laterais e traseiros  em vidro termoprotetor 

Para-choques 2JG Para-choques na cor da carroçaria 

Barra estabilizadora traseira 0BA Sem barra estabilizadora traseira 

Barra estabilizadora dianteira 0AE Barra estabilizadora dianteira 

Desenvolvimento série / pré-série FA0 Desenvolvimento Série 

Dispositivo de limpeza dos faróis 8X0 Sem sistema de limpeza dos faróis 

Bloqueio da porta e da tampa 4I2 Fecho centralizado com comando à distância  Acionamento 
interno s/dispositivo de segurança Safe 

Países de homologação / países com 
requisitos  especiais 

B08 País de homologação França 

Frequência portadora para comando à 
distância 

5D1 Frequência portadora 433,92 até 434,42 MHz 

Parede divisória 3CA sem painel de separação 

Proteção de transporte NT0 Proteção para transporte (vers.1) 

Portas 0A2 4 portas 

Receção de TV / receção digital de 
rádio 

QV3 Receção de rádio digital 

Proteção inferior do grupo propulsor 1SA Sem proteção adicional inferior do grupo propulsor 

Placas do modelo 1EX Placa de identificação especial para CE  para veículo ligeiro M1 

Emblema 2Z0 Designação do modelo, supressão 

Estojo de primeiros socorros / 
triângulo pré-sinal. 

1T3 Material primeiros socorros e triângulo sinalização 

Bancos diant. Q1A Bancos normais dianteiros 

Bloqueio do banco traseiro UK1 Desbloqueio do banco traseiro padrão 

Telefone / telemática 9ZX Pré-instalação de telefone para telemóvel 

Defletor do vento 7S0 sem defletor do vento 

Extensão dos intervalos de manutenção QG1 Extensão dos intervalos de manutenção 
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Sistema de acumulação de calor / 
aquecimento aux. 

7E6 Aquecimento adicional elétrico do ar 

parabrisas 4GH Para-brisas, vidro termoprotetor  com faixa de proteção solar 

Indicação do nível da água do 
limpavidros 

8W1 Indicação do nível da água do limpa-vidros 

Pneus adicionais (pneus de inverno) 2WA Sem pneus adicionais 

Tapetes 0TD Tapetes dianteiros e traseiros 

Frisos decorativos 4ZE Frisos embelezadores pretos 

Fixação adicional da cadeira de criança 3B4 Ancoragem para cadeira de criança para  sistema de cadeira de 
criança ISO FIX 

Aquecimento suplementar 9M0 Sem aquecimento auxiliar/estacionário 

 


