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Típus: Audi Q7 3.0 TDI 272LE quattro tiptronic 5-ajtós 
Motor: 2967 ccm 
Teljesítmény: 200 KW / 272 LE 
Szín: Szamuráj-szürke metál (3M3M) 
Kárpit: fekete sötétszürke varrással (XG) 
Műszerfal: fent: fekete / lent: fekete 
Szőnyeg: fekete 
 
 

Az autó alapfelszereltsége: 
 

AdBlue tank (24 literes) 
Állítható kormányoszlop 
Alumínium küszöbborítás 
Audi connect segélyhívás és szerviz 
Audi drive select: a jármű 
Audi hangrendszer 
Audi pre sense basic 
Audi pre sense city 
Audi Singleframe hűtőrács - sötét szürke 
Autóemelő és szerszámkészlet 
Automatikus fényszóró magasságállítás 
Automatikus levegőkeringetés szabályozás 
Automatikusan elsötétedő belső tükör 
Belső világítás LED technológiával: elöl 
Belső világításcsomag: konturvilágítás a 
Biztonságiöv kontroll, överő-szabályozó 
Bőr váltókar, és -gomb 
Bőrcsomag nélkül 
Csomagtér-borítás 
Csomagtér-elválasztó háló 
Csomagtérajtó elektromos nyitás és zárás 
Dekorbetét: felül gyémántbevonatú ezüst 
Dinamikus futómű 5-lengőkaros első 
Elektromechanikus parkolófékrendszer 
Elektromechanikus szervókormány 
Elektromos biztonsági gyerekzár a hátsó 
Elektronikus indításblokkoló 
Elektronikus stabilitás-ellenőrzés (ESC) 
Elindulást segítő rendszer 
Elsősegély-csomag és elakadásjelző 
Fedélzeti irodalom magyarul 
Fejtámlák elöl és hátul (2-3) 
Fékbetétek elöl 17" 
Fény- és esőszenzor: tartalmazza a 
Fényes díszlécek 
Fényezett külső tükrök 
Függönylégzsák elöl/hátul 
Gumiabroncs 255/60 R18 108Y 
Gumiabroncsnyomás-ellenőrző kijelző 
Gyalogosvédelem 
Hátsó ablaktörlő- és mosóberendezés 
Initial szövet üléshuzat 

ISOFIX gyermekülés-rögzítés mindhárom 
ISOFIX gyermekülés rögzítési pontok 
Kesztyűtartó világítással, zárható, 
Kipufogócső: két rombuszoptikás 
Kontrasztfényezés: a külső fényezés 
Kormány: 4 küllős bőrkormány, 
Kovácsolt alumínium keréktárcsa 8Jx18 5 
Könyöktámasz elöl, rakodórekesszel, 
Központi zár rádiótávirányítással, 
Külső tükör: Aszférikus bal oldali 
Külső tükör: Elektromosan behajtható, 
Külső tükör: Konvex jobb oldali 
LED-es hátsó lámpa 
Légkondicionáló berendezés: kétzónás 
Lopásgátló kerékcsavarok 
Manuális magasságállítású első ülések 
Megvilágított piperetükrök elöl 
MMI® navigáció plusz MMI touch 
Műszerfalbetét szabályozható 
Nappali fény LED technológiával, 
Nem dohányzó kivitel 
Normál ülések elöl 
Osztott dönthető hátsó üléstámla, 
Parkolássegítő hátul 
Por- és pollenszűrő 
Pótkerék: helytakarékos, kompresszorral 
Rakodócsomag: tárolórekeszek az első és 
Rakodóélvédő műanyagból 
Rakodótér-padló 
Sebességszabályozó plusz: 30km/h és 
Start-Stop gomb a kulcsnélküli 
Start/Stop automatika, és 
Színes multifunkciós kijelző: 7" 
Szőnyegbetétek elöl/hátul 
Telefon: Bluetooth csatlakozás, audio 
Tetőélspoiler, 3. féklámpával 
Tetőkárpit szövet 
Tetőléc: Polírozott alumínium 
Üvegezés 
Üzemanyagtartály: 85 literes 
Vezető- és utasoldali légzsák 
Xenon Plus fényszóró 
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Zöld hővédő üvegezés körben 
 
 
 
A gépkocsi ajánlott fogyasztói ára extra felszereltség nélkül:  18 843 830,- HUF  
 

Színe: Szamuráj-szürke metál fényezés  381 000,-- HUF 
  

 
 

Az Ön által választott gyári kiegészítő felszereltségek:     
"ALL IN" csomag S line sportcsomag ($AU)  793 750,-- HUF  
- Közlekedési táblák kameraalapú 
felismerése 
- Parkolóradar elöl-hátul 
- Hátsó kamera tolatáshoz 
- LED-főfényszóró, fényszórómosó 
- Komfortkulcs, elektromos 
csomagtérroló 
- Ülésfűtés elöl 
- Részben bőrözött üléshuzat (S line 
sportcsomag, Valcona bőr, vagy Alcantara 
bőr esetén árkompenzáció) 
Asszisztens csomag "tour" ($CN)  609 600,-- HUF  
- Kameraalapú táblafelismerő rendszer 
- Audi active lane assist 
- Követési távolságtartó tempomat (0- 
250km/h között) 
- Közlekedési torlódás asszisztens 
- Audi pre sense front 
Kötelezően rendelendő: 
- távolsági fényszóró asszisztens 
- parkolást segítő rendszer plusz vagy 
egy asszisztens csomag 
Csak Akciós csomaggal rendelhető! 
Asszisztens csomag "város" és Parkolási ($CZ)  553 720,-- HUF  
asszisztens 
- Hátsó kamera tolatáshoz 
- Audi pre sense hátul 
- Parkolást segítő rendszer plusz 
- Audi side assist 
- Környezetfigyelő kamera parkoláshoz 
(panoráma nézet 180fokos rálátással 
elöl és hátul, virtuális felülnézet) 
- Parkolási asszisztens 
- Kiszállási asszisztens 
- Keresztírányú forgalom asszisztens 
hátul 
Kötelezően rendelendő memóriás külső 
tükör! 
Audi Matrix LED-fényszórók ($XC)  368 300,-- HUF  
- mátrix-alakzatban elrendezett LED- 
egységek 
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- statikus kanyarodófény 
- all-weather világítás 
- dinamikus kanyarvilágítás 
- állandó távfény 
- útkereszteződés-megvilágítás 
- fényszórómosó berendezés 
- LED hátsó lámpák 
- dinamikus irányjelzők hátul 
Csak Akciós csomaggal rendelhető! 
Audi virtuális cockpit: nagy felbontású (9S8)  229 870,-- HUF  
színes kijelző 12,3˝, innovatív, 
teljesen digitális műszeregység, 
fáradtságfigyelővel. Sebesség, 
fordulatszám, térkép-megjelenítés, Audi 
Connect szolgáltatások, rádió / média 
információk. 
Az ajtók szervózárása - az első (GZ2)  245 110,-- HUF  
kattanásig becsukott ajtókat 
automatikusan behúzza a zárba 
Fedélzeti kéziszerszám (1S2)  0,-- HUF  
Gumiabroncs javító készlet (1G8)  0,-- HUF  
/pótkerék ebben az esetben nincs/ 
Gyári vezérlőkód a Phone Box-hoz (9ZE) (GB1)  0,-- HUF  
Hangrendszer: Bose 3D hangzással (9VS)  441 960,-- HUF  
- Surround hangzás 
- 19 hangszóró, amely tartalmazza a 3D 
hangszórót, központi hangszóró és 
mélynyomó 
- 15 csatornás erősítő 
- 558 W összteljesítmény 
- megvilágított hangszórók 
Keréktárcsa: Alumíniumöntvény Audi Sport ($Y1)  288 290,-- HUF  
5 ágú Turbina-dizájn, magnéziumoptikájú, 
polírozott, 9Jx20, 285/45 R20 
gumiabroncsokkal 
Klíma: komfort automata klíma (4-zónás) (PK2)  306 070,-- HUF  
többlettudás a komfort klíma Plus-hoz: 
- nagyobb TFT-kijelző 
- digitális kijelzés az első ülésekhez 
- krómozott légkiömlők 
- kibővített légkiömlők a B oszlopnál 
- maradék hőfelhasználás 
- első lábtérnél állandó hőmérséklet 
- osztott hőmérséklet állítás lehetőség 
elől, akár az MMI-n keresztül is 
- személyes beállítások 
Kormány: 3 küllős sportkontur (2PF)  44 450,-- HUF  
bőrkormány, multifunkció plusszal, alul 
egyenesített, váltókarral, erősen 
kontúros és több multifunkciós gomb az 
infotainmentek könnyebb kezelhetőség 
érdekében 
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Csak S line sportcsomaggal rendelhető! 
Külső tükör: memóriás, elektromosan (6XF)  0,-- HUF  
behajtható, elektromosan állítható, 
fűthető, valamint az utasoldalon 
járdaszegély figyeléssel 
Kötelezően rendelendő: memóriás ülés 
Légzsák: Oldallégzsák hátul (4X4)  139 700,-- HUF  
/2. üléssorban/ 
S-line Exterieur csomag (külső optikai) ($QD)  633 730,-- HUF  
- Lökhárító elöl, oldalsó hűtőrács, az 
ajtóvédőlécek és a diffúzor-betét 
sportosan markáns designnal 
- A lökhárító alsó része elöl és hátul, 
valamint az ajtóvédőlécek a gépkocsi 
színére fényezve 
- Platinaszürke diffúzor-betét 
- Fényszórómosó berendezés 
- S-line tetőélspoiler 
- Küszöblécek S line felirattal 
- Nemesacél csomagtérvédő peremek 
- S line felirat az első sárvédőkön 
S-line sportcsomag (WQS)  2 453 640,-- HUF  
- 5 parallelküllős, alumíniumöntvény 
keréktárcsa, 9Jx20 méretben, 285/45 
R20 gumiabroncsokkal 
- Adaptív sport légrugó (felár nélkül 
választható az adaptív légrugó is) 
- Sportülések elektromos ülésállítással, 
gerinctámasszal 
- Üléshuzat: Alcantara/bőr vagy Valcona 
bőr, fekete színben és S line felirattal 
az első ülések háttámláján 
- A belső tér, a kartámasz az ajtóban és 
a tetőkárpit fekete színben; kontraszt 
varrássok az ülésfelületen, sport 
bőrkormányon, könyöktámaszon 
- Szálcsiszolt Sono alumínium felső 
dekorbetét, palaszürke krómlakk alsó 
dekorbetét 
- Multifunkciós sport bőrkormány: 3- 
küllős designnal, sebességváltó 
funkcióval fekete bőrbevonattal és S- 
line emblémával (kötelezően rendelendő 
felár nélkül) 
- Sebességváltó gomb fekete, perforált 
bőrbevonattal 
- Alumíniumoptikai pedálborítás 
- Küszöblécek S line felirattal; 
valamint nemesacél csomtérvédő perem 
- S line feliratok az első sárvédőkön. 
Opcionálisan választható még: 
- Valcona bőr üléshuzat fekete vagy 
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rotorszürke színben 
- Szálcsiszolt Sono alumínium felső 
dekorbetét, szürke tölgyfa alsó 
dekorbetét 
- 3 küllős bőr sportkormány fűthető vagy 
alul egyenesített 
- Daytona-szürke gyöngyház fényezés 
normál áron 
Kötelezően rendelendő: 
- Alcantara vagy Valcona üléshuzat 
- az egyik 3 küllős bőr sport vagy 
sportkontur kormánykerék 
- Variálható üléssor hátul (Valcona bőr 
esetén) 
- Ülésfűtés 
Telefon: Audi connect (IT1)  118 110,-- HUF  
A kesztyűtartóban lévő SIM-kártya olvasó 
egy kényelmes internetezést biztosít az 
autóban az LTE7-/UMTS támogatáson 
keresztül. Az Audi connect esetében 
az Audi phone box megrendelésével együtt 
- SIM-kártyanyílás vagy rSAP-Profile 
segítségével - autótelefonként is 
használható. 
Elérhető lehetőségek: 
1.) my Route: Google Earth-képek 
és Google Maps street view segítségével 
navigálás, POI, utazási információk, 
célmegadás a myAudi és Google- térképen 
keresztül, online közlekedési 
információk, parkolási és tankolási 
lehetőségek, kártyafrissítési lehetőség 
online 
2.) my Network: WLAN-hotspot, 
csatlakozás a Twitter-re, E-mail 
3.) myInfo: online hírek (egyéni), 
üzemanyagárak, időjárásinformációk, 
országinformációk 
4.) myRoadmusic: online media streaming 
AUPEO!®, Napster és Audi music stream- 
mel 
Telefon: Audi Phone Box (9ZE)  168 910,-- HUF  
Az Audi connect esetében az Audi phone 
box megrendelésével együtt - SIM- 
kártyanyílás vagy rSAP-Profile 
segítségével - autótelefonként is 
használható. (Csak MMI navigáció plusz 
esetén!) 
- a mobiltelefont a középkonzolban 
kialakított rekeszbe helyezve lehetővé 
teszi a telefonálást a járműben 
- kihangosító berendezéssel és 
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beszédvezérléssel a telefonfunkciókhoz 
- kapcsolódik a jármű külső antennájához 
- USB-csatlakozón keresztül töltési 
lehetőséget biztosít 
- vezeték nélküli töltés (Qi-standard) 
Tetőablak: Panoráma üvegtető (3FU)  673 100,-- HUF  
2-részes, elektromos működtetésű az első 
üvegrész kitámasztásához és nyitásához; 
színezett üvegbetétek, minden pozicióban 
elektromosan állítható, integrált 
légterelő 
Ülés: 3. üléssor 2 személy részére (PE1)  533 400,-- HUF  
- Könyöktámasz és két pohártartó a 2. 
üléssorban 
- Az ülések a 2. sorban manuálisan 
állíthatók hosszirányban (35:30:35) és 
külön állíthatók a háttámlák dőlésszöge 
- ISOFIX lehetőség mindhárom üléshez 
Kötelezően rendelendő bőr üléshuzat és 
gumijavító készlet! 
7 üléses verzió esetén nincs az 
autóemelő az autóban. 
Audi exclusive üléshuzat (YZ1, YZ2, YZ3, 
YZ4, YN2, YN4) esetén extra felár kerül 
felszámításra! 
Ülések: memóriás első ülések, ($V6)  209 550,-- HUF  
elektromosan állíthatóak 
Kötelezően rendelendő: 
- egy bőr üléshuzat 
- memóriás külső tükör 
Csak Akciós csomaggal rendelhető! 
Üléshuzat: Alcantara/bőr S-line (N7K)  0,-- HUF  
emblémával, fekete, S-line felirattal az 
első ülések háttámláján 
Csak S line Sportcsomaghoz! 
Üvegezés: Fűthető első szélvédő, hővédő (4GR)  278 130,-- HUF  
és akusztikus, láthatatlan fűtőszál 
Üvegezés: Sötétített üvegek a B (4KF)  172 720,-- HUF  
oszloptól 
Vonóhorog - elektromos (1D3)  417 830,-- HUF  
Elektromosan süllyeszthető vonóhorog; a 
kezelőgomb a csomagtérben; 
töltővezetékkel, mellyel a vontatott 
jármű akkumulátora töltődik; 
vontatmánystabilizálóval az ESC-ben 
Kötelezően rendelendő: légrugó vagy 
sportos légrugó! 
 

  

A gépkocsi ajánlott fogyasztói ára extrafelszereltséggel: 28 904 770,- HUF 


