
Típus: Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro S tronic 5-ajtós 
Motor: 2995 ccm 
Teljesítmény: 250 KW / 340 LE 
Szín: Daytona-szürke gyöngyház (6Y6Y) 
Kárpit: fekete sziklaszürke (MZ) 
Műszerfal: fekete /  fekete 
Szőnyeg: fekete 
 
 

Az autó alapfelszereltsége: 
 

2 üléses hátsó üléssor, 2 magasságban 
48 Volt feszültségű hálózat 
7 sebességes automata váltó, quattro 
Adaptív féklámpa - vészfékezéskor 
Adaptív pótféklámpa, LED 
Állítható kormányoszlop 
Alumínium küszöbborítás 
Alumíniumöntvény keréktárcsa 8Jx18, 10 
Audi connect segélyhívás és szerviz 
Audi drive select - comfort, automata, 
Audi Music Interface: 2 USB-csatlakozó 
Audi pre sense basic 
Audi pre sense front megelőző 
Autóemelő és szerszámkészlet 
Automatikus levegőkeringetés szabályozás 
Belső tükör automatikus elsötétítéssel 
Belső tükör: mechanikusan elsötétíthető 
Belső világítás: tetőmodul elöl és hátul 
Biztonságiöv sztenderd 
Bőr váltókar, és -gomb 
CD/DVD lejátszó és váltó nélkül 
Csomagtérajtó elektromos nyitás és zárás 
Dekorbetét: Feinlak grafitszürke az 
Dupla csomagtérpadló 
Elektromechanikus parkolófékrendszer 
Elektromechanikus parkolófékrendszer 
Elektromechanikus szervókormány 
Elektromos ablakemelők elöl-hátul 
Elektromos biztonsági gyerekzár a hátsó 
Elektronikus indításblokkoló 
Elektronikus stabilitás-ellenőrzés (ESC) 
Elindulást segítő rendszer 
Elsősegély-csomag és elakadásjelző 
Engine-Start-Stop gomb 
Fedélzeti irodalom magyarul 
Fejtámlák elöl és hátul (2-2) 
Fékbetétek elöl 
Fényezett külső tükrök (integrált LED 
Függönylégzsák elöl/hátul oldallégzsákok 
Gumiabroncs 225/55 R 18 102 Y xl 
Gumiabroncsnyomás-ellenőrző kijelző 
Gyalogosvédelem 

Hangrendszer: 8 passzív hangszóró, 80W 
Hátsóspoiler az autó színében, 
Helytakarékos pótkerék 
ISOFIX gyermekülés-rögzítés a hátsó 
ISOFIX gyermekülés rögzítési pontok 
Karosszéria: horganyzott, önhordó, a 
Kezelőgombok matt fekete színben 
Kipufogó rendszer: trapézformájú 
Komfort automata klímaberendezés 2 zónás 
Kormány: duplaküllős, multifunkciós, bőr 
Könyöktámasz elöl, rakodórekesszel, 
Központi zár rádiótávirányítással, 
Krómozott díszlécek az ablakkeretekben, 
Külső tükör: Aszférikus bal oldali 
Külső tükör: Konvex jobb oldali 
Külső tükrök: elektromosan állítható, 
LED-es hátsó lámpa dinamikus 
LED főfényszóró: nappali fény, tompított 
LED irányjelzők elöl, a külső tükörbe 
Lopásgátló kerékcsavarok és kerékcsavar 
Manuális magasságállítású első ülések 
Megvilágított piperetükrök elöl 
Mild-Hybrid 
MMI® navigáció MMI touch response 
MMI® Rádió Plusz MMI touch response: az 
Műszerfalbetét szabályozható 
Nappali fény LED technológiával 
Nem dohányzó kivitel, 12V-os csatlakozó 
Normál ülések elöl 
Oldalütközés-védelem: tartalmazza a nagy 
Osztott dönthető hátsó üléstámla, 
Parkolóradar: Parkolássegítő plusz 
Por- és pollenszűrő 
Progresszív kormányzás: közvetlen és 
quattro meghajtás 
quattro, ultra technológiával 
Rögzítőszemek, 4 db a csomagtérben 
Sávtartó-asszisztens: a 
Sebességszabályozó plusz: 30km/h és 
Singleframe - magasfényű fekete 
Sportback 
Start/Stop automatika, és 



Széria futómű: lengéscsillapító és 
Színes multifunkciós kijelző: 7" 
Sztenerd lökhárítók 
Távolsági fényszóró-asszisztens 
Telefon: Audi connect navigáció és 
Telefon: Bluetooth csatlakozás, audio 
Tetőkárpit: szövet, a megrendelt belső 
Ülések: Elektromos gerinctámaszok elöl 

Ülések: Fűthető első ülések 
Üléshuzat: Effekt szövet 
Üzemanyagtartály: 73 literes 
Velours szőnyegbetétek elöl/hátul 
Vezető- és utasoldali légzsák 
Zárható kesztyűtartó világítással 
Zöld hővédő üvegezés körben 

 
 
 
A gépkocsi ajánlott fogyasztói ára extra felszereltség nélkül:  21 499 780,- HUF  

 

Színe: Daytona-szürke gyöngyház fényezés  360 680,-- HUF 
  

Árengedmény:  

Komfort csomag: (WKU) 919 480,-- HUF 

Technikai csomag: (WAU) 656 590,-- HUF 
 
 

Az Ön által választott gyári kiegészítő felszereltségek:     
Adaptív ablaktörlőlapátok integrált (9PF)  130 810,-- HUF  
ablakmosóval 
Asszisztens csomag "város", Audi pre (PCM)  472 440,-- HUF  
sense hátul 
- Kereszteződés asszisztens: a rendszer 
a járműbe szerelt érzékelők segítségével 
figyelemmel kíséri az első és a hátsó 
járművek környékét a kereszteződéseken 
és a kilépéseken. A kritikus 
helyzetekben egy vizuális és akusztikus 
figyelmeztetésből álló többlépcsős 
figyelmeztető koncepció indul. Ha a 
vezető nem reagál erre, figyelmeztető 
féknyomás következik. A rendszer 30 km/h 
sebességig működik, a féknyomás 10 
km/h-ig tart. 
- Sávváltást segítő rendszer: külső 
tükörben elhelyezett figyelmeztető LED- 
lámpa 
- Kiszállási asszisztens 
- Keresztírányú forgalom asszisztens 
hátul (10km/h sebességig) 
- Audi pre sense hátul: Övfeszítés elől 
és a hátsó szélső üléseken, 
optimalizálja az üléspoziciókat, ablakok 
és a tetőablak felhúzása, vészvillogó 
bekapcsolása 
Audi connect mobilkulcs: az okostelefon (2F1)  58 420,-- HUF  
átveszi az autó kulcsfunkcióit: ajtók 



nyitása és zárása, valamint a motor 
indítása. Legfeljebb 5 digitális kulcsot 
lehet adni másoknak az okostelefonon 
lévő myAudi alkalmazáson keresztül. 
Ezenkívül ideiglenes hozzáférést és / 
vagy vezetői engedélyt adhat az Audi 
connect kulcskártyán keresztül, ami azt 
jelenti, hogy a jármű kulcsát vagy az 
okostelefont nem kell átadni harmadik 
félnek (pl. parkolási szolgáltatásnál). 
A jármű kinyitásához vagy lezárásához az 
okostelefont vagy az Audi connect 
kulcskártyát a jármű ajtajához kell 
érinteni. A motor indításához a 
készüléket az univerzális mobiltelefon- 
rekeszbe kell helyezni a kartámasz 
elején. Az Audi connect kulcs működése 
az okostelefon alacsony vagy lemerült 
állapotában is biztosított. 
Kötelezően rendelendő: komfortkulcs! 
Audi HD-Matrix LED-fényszórók dinamikus (PX6)  563 880,-- HUF  
irányjelzőkkel elöl és hátul, dinamikus 
fényjátékkal hátul 
- Fényszórómosó berendezés 
- Mátrix-alakzatban elrendezett LED- 
egységek 
- Coming home/Leaving home dinamikus 
fényjátékkal hátul 
- statikus kanyarodófény 
- all-weather világítás 
- dinamikus kanyarvilágítás 
- állandó távolsági fényszóró 
- útkereszteződés-megvilágítás 
- LED-technikájú hátsó lámpák, dinamikus 
irányjelzőkkel 
Audi Music Interface a hátsó ülésekhez: (UF8)  54 610,-- HUF  
2 USB-csatlakozó töltési és adatátviteli 
funkcióval 
Audi smartphone interface (IU1)  91 440,-- HUF  
Az Audi smartphone interface 
csatlakoztatja az autó rendszeréhez az 
okostelefont, amelynek tartalmait USB 
aljzaton át, közvetlenül az MMI-kijelzőn 
jeleníti meg. A navigáció, a 
telefonálás, a zene és a kiválasztott 
egyéb külső alkalmazások (Third-Party- 
Apps) egyszerűen vezérelhetők az MMI-n 
keresztül és hangvezérléssel. Az USB-n 
keresztüli csatlakozás után az összes 
aktív bluetooth kapcsolat megszűnik! 
Az ajtók szervózárása - az első (GZ2)  232 410,-- HUF  
kattanásig becsukott ajtókat 



automatikusan behúzza a zárba 
Bőrcsomag a felső részekhez: műbőr (7HB)  152 400,-- HUF  
borítással a műszerfalkupola és az 
ajtómellvéd, fekete vagy gránitszürke 
színben 
- S line sportcsomag esetén fekete 
színben, acélszürke kontrasztvarrással 
- Audi design selection esetén fekete 
színben, acélszürke kontrasztvarrással 
vagy gránitszürke színben, sziklaszürke 
kontrasztvarrással 
Dekorbetét: Alumínium szálhúzott, sötét (5TG)  160 020,-- HUF  
Csak S line csomaghoz rendelhető! 
Futómű: Adaptív légrugózás (1BK)  723 900,-- HUF  
elektronikus szabályozású légrugózás, 
fokozatmentes adaptív lengéscsillapító 
rendszerrel mind a négy keréken, 
automatikus szintszabályozás és 
lengéscsillapítás; automatikus és 
manuális szintszabályozással 
Gyári vezérlőkód a Phone Box-hoz (9ZE) (GB1)  0,-- HUF  
Hangrendszer: Bang&Olufsen Premium 3D (9VS)  419 100,-- HUF  
hangzással 
- 17 hangszóró, amely tartalmazza a 3D 
hangszórót, központi hangszórót és 
mélynyomót 
- 16 csatornás erősítő 
- 730W összteljesítmény 
Hátsó szórakoztató rendszer előkészítés (9WQ)  80 010,-- HUF  
Keréktárcsa: alumínium kovácsoltvas 5-V (42W)  963 930,-- HUF  
küllős Stern dizájn, kontrasztszürke, 
polírozott, 8,5Jx21, 255/35 R21 
gumiabroncsokkal 
Kezelőegység kibővített (GS5)  109 220,-- HUF  
alumíniumoptikával, üveghatású fekete 
színben, haptikus és akusztikus 
visszajelzéssel 
Komfortkulcs: a csomagtérfedél ($GC)  0,-- HUF  
testmozgásra reagáló nyitásával 
A hátsó lökhárítóba épített érzékelő a 
megfelelő lábmozdulatok felismerését 
követően komfortkulcskereső funkciót 
kapcsol be hátul. Ha a rendszer 
felismeri a kulcsot, a csomagtérfedél 
kinyílik. 
Kontur/Ambiente-világítás: ($Q2)  90 170,-- HUF  
kiegészítésként a világítás-csomaghoz: 
Ambiente- és konturvilágítás a 
középkonzolon, megvilágított 
küszöblécek. 6 előre definiált 
színprofil, valamint interaktív és 
individuál színprofilok az Audi drive 



select Modi-n keresztül. Összesen 30 
különböző személyreszabható lehetőség 
Kiegészítés az Ambiente világítás 
csomaghoz: 
- megvilágított ajtózsebek 
- konturvilágítás az ajtókban 
- Kontur- és Ambiente-világítás a 
középkonzolon elöl 
- Kontur-világítás (megvilágított 
quattro felirat ill. Audi karikák) az 
utasoldali műszerfalon 
Kormány: sport, alul egyensített, (2PF)  170 180,-- HUF  
multifunkciós, bőr, váltókarral a 
kormány mögött. Kezelési koncepció 12 
multifunkciós gombbal az 
infotainmenthez, a telefonhoz, a 
beszédvezérléshez és a vezetői 
információs rendszerhez. 
Kormányoszlop: elektromosan állítható (2C7)  146 050,-- HUF  
Be- és kiszállásautomatikával 
Környezet-megfigyelő kamerák ($CZ)  0,-- HUF  
Négy nagylátószögű környezet-megfigyelő 
kamera tekinti át a jármű közvetlen 
környezetét, a különböző nézetek az 
érintőképernyőre hívhatók le 
- A felső érintőképernyőn elforgatható 
és nagytható nézet 
- Panoráma nézet 180fokos rálátással 
elöl és hátul 
- Virtuális felülnézet 
- Parkolássegítő oldalsó védelemmel 
(padkafigyelés) 
- Hátsó kameranézet asszisztens a 
keresztirányú parkoláshoz és 
pótkocsikhoz 
Külső tükör: automatikusan elsötétedő, ($XL)  35 560,-- HUF  
elektromosan behajtható, állítható, 
fűthető memóriával 
Kötelezően rendelendő: memóriás ülés 
(PV3)vagy Komfort ülések (PS8)! 
Légzsák: Oldallégzsák hátul (4X4)  160 020,-- HUF  
Optikai csomag, fekete: a hűtőrács (4ZD)  218 440,-- HUF  
körüli keret magasfényű fekete, a 
hűtőrács, a rendszámtartó keret, 
ablakkeretek matt fekete. 
S-line Exterieur, külső optikai csomag (PQD)  655 320,-- HUF  
- S specifikus lökhárítók elöl és hátul, 
S-line specifikus betétekkel (méhsejt) 
- Matt titánfekete S-line specifikus 
oldal légbeömlő és diffúzor-betét 
- Krómozott kipufogócső-végek 
- S specifikus oldalsó küszöblécek az 



autó színében 
- Megvilágított küszöblécek S line 
felirattal 
- S line felirat az első sárvédőkön 
- WQS rendelése esetén árkombináció 
S line sportcsomag (WQS)  436 880,-- HUF  
- Alumíniumöntvény keréktárcsa 5 
duplaküllős S-dizájn, 8,5Jx20 méretben, 
255/40 R20 gumiabroncsokkal (Kötelezően 
rendelendő hozzá!) 
- Sportfutómű 
- Megvilágított alumínium küszöblécek 
elöl és hátul, S felirattal 
- S line feliratok az első sárvédőkön 
- Sportülések, melynek középső részei és 
az ajtóbetét fekete vagy rotorszürke 
Alcanatra Frequenz, az ülések oldalsó 
részei fekete vagy rotorszürke bőrből, S 
nyomattal az első ülések háttámláján 
(Kötelezően rendelendő hozzá!) 
 Fekete multifunkciós bőr sportkormány 
kontrasztvarrással és a váltókarral 
(Kötelezően rendelendő hozzá!) 
- Váltókar perforált fekete bőr 
- Alumínium matt szálhúzott 
dekorbetétet, sötét (Kötelezően 
rendelendő hozzá!) 
- A belső tér, a műszerfal és a 
tetőkárpit fekete 
- Nemesacél pedálok és lábtámasz 
- Lábszőnyegek duplaszegéllyel és 
kontrasztvarrással 
 Külső fényezés valamennyi széria 
színben, kiegészítő színként 
Daytona-szürke gyöngyház színben 
rendelhető 
Kötelezően rendelendő: könnyűfém felni, 
üléshuzat, sportkormány, sportülés, 
dekorbetét (matt szálhúzott dekorbetét 
vagy kőrisfa) 
Sávtartó-asszisztens csomag közlekedési (PCB)  72 390,-- HUF  
tábla felismerő rendszerrel és 
kényszerhelyzet asszisztenssel. A 
rendszerhatárokon belül korrigáló 
kormánybeavatkozásokkal figyelmezteti a 
vezetőt a sáv irányjelző-használat 
nélküli elhagyására (60-250 km/h 
sebességtartományban). 
Sávtartó-asszisztens, kényszerhelyzet (6I5)  127 000,-- HUF  
asszisztenssel, mely észleli ha a vezető 
inaktív, s ebben az esetben optikus, 
akusztikus és haptikus jelzésekkel 



figyelmezteti. Amennyiben nincs reakció, 
a rendszer átveszi a jármű irányítását, 
és a saját sávjában automatikusan 
megáll. Az Audi pre sence 
kárintézkedések aktiválódnak, és a jármű 
felkészül az utasok megmentésére, 
valamint az automatikus segélyhívást is 
elindítja. 
Telefon: Audi Phone Box (9ZE)  181 610,-- HUF  
- a mobiltelefont a középkonzolban 
kialakított rekeszbe helyezve lehetővé 
teszi a telefonálást a járműben 
- kapcsolódik a jármű külső antennájához 
- USB-csatlakozón keresztül töltési 
lehetőséget biztosít 
- kihangosító berendezéssel és 
beszédvezérléssel a telefonfunkciókhoz 
- 2 telefon csatlakoztatható (2 x 
HFP/PBAP) 
- vezeték nélküli töltés (Qi-standard) 
- Bluetooth-Audiostreaming (A2DP) 
- bejövő SMS és e-mail üzenetek 
megjelenítése (MAP) 
- emlékeztető figyelmeztetéssel és 
töltöttségkijelzéssel az MMI-n 
Tetőablak: panoráma üvegtető (3FB)  585 470,-- HUF  
nagyméretű üvegfelület, elektromos 
mozgatású napfényvédő rolók és üveg 
elemek; beépített szélfogóval 
Ülés: individuál kontur ülések elöl (PS8)  909 320,-- HUF  
- Valcona bőr üléshuzat és 
ülésszellőztetés funkcióval együttes 
rendelése esetén kötelezően rendelendő 
az "Ülések: 4+1 üléses hátsó üléssor" 
(3NT) extra 
- elektromosan állítható ülések: 
magasság, üléshossz, háttámla, 
combtámasz 
- pneumatikus elektromos állítási 
lehetőség az üléseken, háttámlán és 
gerinctámaszon 
- Fejtámlák elöl X-állítással 
- memóriás ülésállítás mindkét első 
üléshez, külső tükrökhöz és a kormányhoz 
- 2 tárolási lehetőség a memóriás 
beállításhoz 
Ülés: individuál kontur ülések elöl S ($WV)  0,-- HUF  
line sportcsomaghoz 
- elektromosan állítható ülések: 
magasság, üléshossz, háttámla, 
combtámasz 
- pneumatikus elektromos állítási 



lehetőség az üléseken, háttámlán és 
gerinctámaszon 
- manuálisan állítható fejtámlák 
- memóriás ülésállítás mindkét első 
üléshez, külső tükrökhöz és a kormányhoz 
- 2 tárolási lehetőség a memóriás 
beállításhoz 
Ülések: 4+1 üléses hátsó üléssor, 3 (3NT)  109 220,-- HUF  
magasságban manuálisan állítható 
fejtámla; 40:20:40 arányban vagy 
teljesen döntehtő; kihajtható 
könyöktámasszal, rakodórekesszel, 
pohártartóval 
Ülések: memóriás első ülések, (PV6)  0,-- HUF  
elektromosan állíthatóak 
Kötelezően rendelendő: 
- Individuál kontur ülések 
- Valcona bőr üléshuzat 
- Memóriás külső tükör 
Ülések: szellőztetés és masszázs elöl (4D8)  563 880,-- HUF  
7 különböző masszázs programmal, és 10 
pneumatikus párnával, aktív 
ülésszellőztetés az ülés és a 
támla középső részénél, valamint a 
combtámasznál a vezető és utasoldali 
ülésnél. A hátsó ülések perforáltak, de 
nem szellőztetettek. 
Kötelezően rendelendő: 
- Ülés: individuál kontur ülések elöl és 
Valcona bőr üléshuzat együttes rendelése 
esetén kötelezően rendlendő az "Ülések: 
4+1 üléses hátsó üléssor" (3NT) extra 
- Elektromos ülésállítás, memóriával az 
első ülésekre (PV6) 
- Individuál kontur üléshuzat (PS8) 
- Valcona bőr üléshuzat (N5D) 
- Fűthető ülések (4A3, 4A4) 
Üléshuzat: Valcona bőrből az üléshuzat, (N5D)  854 710,-- HUF  
a középső könyöktámasz és a fejtámla, az 
ajtóborítás Alcantara kárpitozással 
- Ülés: individuál kontur ülések elöl és 
ülésszellőztetés funkcióval együttes 
rendelése esetén kötelezően rendelendő 
az "Ülések: 4+1 üléses hátsó üléssor" 
(3NT) extra 
- Sportüléshez Individuál kontur üléshez 
szellőztetéssel és anélkül nélkül: 
fekete, okapibarna, metropolszürke 
- Individuál kontur üléshez S line 
sportcsomaggal: fekete színben, 
sziklaszürke kontrasztvarrással 
Üvegezés: Privacy-üvegezés, sötétített (QL5)  163 830,-- HUF  



ablakok a B oszloptól oldalt és hátul 
 

  

A gépkocsi ajánlott fogyasztói ára extrafelszereltséggel: 33 129 170,- HUF 
 
 

 
Az ajánlati ár regisztrációs adót és a 27% ÁFA-t tartalmazza. 
 
Szállítási határidő: új megrendelés esetén 22-24 hét.  


