
 

 
 

 
 

 
 



Típus: Audi SQ7 4.0 TDI quattro tiptronic 5-ajtós 
Motor: 3956 ccm 
Teljesítmény: 320 KW / 435 LE 
Szín: Gleccserfehér metál (2Y2Y) 
Kárpit: pisztáciabézs (UX) 
Műszerfal: fent: criollobarna / lent: pisztáciabézs 
Szőnyeg: pisztáciabézs 
 
 

Az autó alapfelszereltsége: 
 

AdBlue tank (24 literes) 
Alumínium küszöbborítás S emblémával 
Alumíniummal ötvözött külső tükörház 
Alumíniumoptikai pedálborítás 
Audi drive select: a jármű 
Audi hangrendszer 
Audi pre sense basic 
Audi pre sense city 
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 
Elektromechanikus parkolófékrendszer 
Elektromechanikus szervókormány 
Elektromos állítású első ülések 
Elektromos biztonsági gyerekzár a hátsó 
Elektromos meghajtású kompresszor (EAV) 
Elektronikus indításblokkoló 
Elektronikus stabilitás-ellenőrzés (ESC) 
Elindulást segítő rendszer 
Elsősegély-csomag és elakadásjelző 
Fedélzeti irodalom magyarul 
Fejtámlák elöl és hátul (2-3) 
Fékbetétek elöl 19" 
Fény- és esőszenzor: tartalmazza a 
Fényes díszlécek 
Fényszórómosó berendezés 
Futómű: spotfutómű, légrugós S 
Függönylégzsák elöl/hátul 
Gumiabroncs 285/45 R20 112Y xl 
Gumiabroncsnyomás-ellenőrző kijelző 
Gyalogosvédelem 
Hátsó ablaktörlő- és mosóberendezés 
ISOFIX gyermekülés-rögzítés mindhárom 

ISOFIX gyermekülés rögzítési pontok 
Kesztyűtartó világítással, zárható, 
Könyöktámasz elöl, rakodórekesszel, 
Külső tükör: Aszférikus bal oldali 
Külső tükör: Elektromosan behajtható, 
Külső tükör: Konvex jobb oldali 
LED-es hátsó lámpa, féklámpa és 
LED főfényszóró: statikus kanyarfény, 
Légkondicionáló berendezés: kétzónás 
Lopásgátló kerékcsavarok 
Megvilágított piperetükrök elöl 
Mild-Hybrid 
MMI® navigáció plusz MMI touch 
Módosított, S specifikus lökhárítók, 
Műszerfalbetét szabályozható 
Nappali fény LED technológiával, 
Nem dohányzó kivitel 
Osztott dönthető hátsó üléstámla, 
Parkolóradar: Parkolássegítő plusz 
Por- és pollenszűrő 
Pótkerék: helytakarékos, kompresszorral 
Rakodócsomag: tárolórekeszek az első és 
Rakodóperem védő nemesacélból 
Rakodótér-padló 
Riasztóberendezés 
Sebességszabályozó plusz: 30km/h és 
Start-Stop gomb a kulcsnélküli 
Start/Stop automatika, és 
Színes multifunkciós kijelző: 7" 
Szőnyegbetétek elöl/hátul 
Távolsági fényszóró-asszisztens 
Telefon: Bluetooth csatlakozás, audio 
Tetőélspoiler, 3. féklámpával 
Tetőkárpit szövet 
Tetőléc: Polírozott alumínium 
Ülések: Elektromos gerinctámaszok elöl 
Ülések: Sportülések elöl 
Üvegezés 
Üzemanyagtartály: 85 literes 
Vezető- és utasoldali légzsák 
Zöld hővédő üvegezés körben 



 
 
 
A gépkocsi ajánlott fogyasztói ára extra felszereltség nélkül:  28 268 880,- HUF  

 

Színe: Gleccserfehér metál fényezés  360 680,-- HUF 
  

 
 

Az Ön által választott gyári kiegészítő felszereltségek: 
Asszisztens csomag "tour" (PCN) 688 340,-- 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 
Asszisztens csomag "város" és Parkolási (PCZ) 497 840,-- 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 connect segély- és szervizhívás (IW3) 90 170,-- HUF  
Súlyos baleset bekövetkezésében a 
rendszer automatikusan hív segítséget. A 
balesetre vonatkozó fontos adatokat 
továbbítja a rendszer, a baleset 
helyszíne és annak mértéke az Audi 
segélyhívó központjába beérkezve 
biztosítja a lehető leggyorsabb és 
teljes körű segítségnyújtás 
megszervezését. Az intézkedés 
gombnyomásra is kezdeményezhető, 
amennyiben a közlekedés egy másik 
résztvevőjéhez kívánunk segítséget 
hívni. A felszereltség tartalmazza az 
online vészhívást, az online 
szervizidőpont foglalást, valamint az 
Audi connect járművezérlési funkciókat. 



A szolgáltatás kapcsán egy SIM kártya 
kerül beépítésre a gépjárműbe, melynek 
költsége már tartalmazza a hang- és 
adatkapcsolatot. Az Audi által 
elérhetővé váló szolgáltatások köre 
korlátozott, csak az Audi által 
kiválasztott mobil szolgáltató partner 
lefedettségében érhető el. Az Audi 
connect segélyhívási rendszere, az 
online segélyhívás, valamint az Audi 
online szerviz időpont foglalási 
rendszere 10 évig biztosított az alábbi 
országokban: Belgium, Bulgária, 
Németország, Finnország, Franciaország, 
Gibraltár, Görögország, Nagy-Britannia, 
Olaszország, Írország, Liechtenstein, 
Litvánia, Málta, Monaco, Hollandia, 
Norvégia, Ausztria, Lengyelország, 
Portugália, Románia, Svédország, Svájc, 
Spanyolország, Magyarország. 
myService: 
- segélyhívás 
- online-vészhívás 
- Audi online szervizidőpont foglalás 
myCarManager: 
- alvázszám 
- az autó állapota 
- autó kinyitása és bezárása 
- parkolási pozíció 
- állóhelyzeti fűtés beállítása 
(amennyiben rendeltek hozzá állóhelyzeti 
fűtést) 
A szolgáltatás működése különböző vis 
major helyzetekben előfordulhat, hogy 
akadozik. Az Audi AG. minden tőle 
telhetőt megtesz, hogy ezen problémák 
minél kevesebbszer vagy egyáltalán ne 
forduljon elő. 
Audi Matrix LED-fényszórók (PXC) 294 640,-- HUF  
- mátrix-alakzatban elrendezett LED- 
egységek 
- statikus kanyarodófény 
- all-weather világítás 
- dinamikus kanyarvilágítás 
- állandó távfény 
- útkereszteződés-megvilágítás 
- fényszórómosó berendezés 
- LED hátsó lámpák 
- dinamikus irányjelzők hátul 
Audi smartphone interface (7A7) 54 610,-- 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 
forgató-/nyomógombjával és 
hangvezérléssel. Az USB-n keresztüli 
csatlakozás után az összes aktív 
bluetooth kapcsolat megszűnik! 
Tartalmazza: Audi music interface 
Kötelezően rendelendő: MMI Navigáció 
csomag vagy MMI navigáció plusz MMI 
touch rendszer! 
Tartalmazza: Audi music interface 
Audi virtuális cockpit: nagy felbontású (9S8) 218 440,-- 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) 232 410,-- HUF  
kattanásig becsukott ajtókat 
automatikusan behúzza a zárba 
Dekorbetét: felül Sono szálcsiszolt (5TE) 0,-- HUF  
alumínium, alul antracit alumínium lakk 
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) 419 100,-- HUF  
- Surround hangzás 
- 19 hangszóró, amely tartalmazza a 3D 
hangszórót, központi hangszóró és 
mélynyomó 
- 15 csatornás erősítő 
- 558 W összteljesítmény 
- megvilágított hangszórók 
Ionizátor elöl és hátul (2V4) 73 660,-- HUF  
Mesterséges ionizátoron keresztül a 
káros részecskéket és baktériumokat 
csökkenti a levegőben és ezáltal javítja 
a levegő minőségét a jármű belsejében; 
aktiválás egy gomb segítségével a B 
oszlopnál 
Kötelezően rendelendő 4 zónás klíma! 
Keréktárcsa: Alumíniumöntvény Audi Sport (C7P) 1 055 370,-- HUF  
10Jx22 5-V küllős Stern-dizájn, matt 
titánoptikájú, polírozott, 285/35 R22 
gumiabroncsokkal 
Klíma: komfort automata klíma (4-zónás) (PK2) 289 560,-- 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 
Komfortkulcs és riasztóberendezés (PG3) 353 060,-- HUF  
elektromos nyitás és zárás a 
csomagtérhez a csomagtérfedél, 
testmozgásra reagáló nyitásával, 
elektromos csomagtérroló, nemesacél 
rakodóélvédő 
Kontur/Ambiente-világítás: (QQ2) 97 790,-- HUF  
kiegészítésként a világítás-csomaghoz: 
Ambiente- és konturvilágítás a 
középkonzolon, megvilágított 
küszöblécek. 3 előre definiált 
színprofil, valamint interaktív és 
individuál színprofilok az Audi drive 
select Modi-n keresztül. 
Kormány: fűthető 3 küllős bőr (1XP) 80 010,-- HUF  
sportkormány Multifunkció plusszal, 
kormány mögötti váltókarral automata 
váltós modell esetén 
Kormányoszlop: elektromosan állítható (2C7) 144 780,-- HUF  
Be- és kiszállásautomatikával 
Könyöktámasz: komfort könyöktámasz elöl (6E6) 44 450,-- HUF  
- vezető/jobb első utas számára osztott 
és külön állítható 
- felnyitható rakodórekesszel a 
könyöktámasz alatt 
Csak bőr üléshuzattal rendelhető! 
Külső tükör: automatikusan elsötétedő, (6XL) 71 120,-- HUF  
memóriával elektromosan behajtható, 
állítható, fűthető, valamint az 
utasoldalon járdaszegély figyeléssel 
Kötelezően rendelendő: memóriás ülés 
Légzsák: Oldallégzsák hátul (4X4) 132 080,-- HUF  
/2. üléssorban/ 
Napellenzők elöl, kihúzható, (5XL) 31 750,-- HUF  
megvilágított piperetükrökkel 
Napfényróló: hátul és hátul oldalt (3Y3) 101 600,-- HUF  
mechanikus 
Optikai csomag, titánfekete - AUDI (4ZD) 254 000,-- HUF  
Exclusive 
Titánfekete az Audi Singleframe hűtőrács 
kerete, a lökhárítón elöl a légbeömlők, 
valamint az ajtó díszlécei quattro 



felirattal és fekete az ablakkeretek 
Kötelezően rendelendő: fekete tetőléc, 
és teljes fényezés vagy S line külső 
optikai csomag 
Összkerék-kormányzás: növeli a (0N5) 419 100,-- HUF  
menetdinamikát és a vezetési kényelmet a 
hátsó tengely kiegészítő 
szabályozhatóságán keresztül. Támogatja 
a beparkolást a parkolási- és a 
vontatóaszisztensél. 
Vonóhorog, adaptív légrugó és 
összkerék-kormányzás együttes rendelése 
esetén minimum 19" felnivel rendelhető! 
Telefon: Audi connect (IT1) 111 760,-- 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) 160 020,-- 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 
beszédvezérléssel a telefonfunkciókhoz 
- kapcsolódik a jármű külső antennájához 



- USB-csatlakozón keresztül töltési 
lehetőséget biztosít 
- vezeték nélküli töltés (Qi-standard) 
Tetőablak: Panoráma üvegtető (3FU) 637 540,-- HUF  
2-részes, elektromos működtetésű az első 
üvegrész kitámasztásához és nyitásához; 
színezett üvegbetétek, minden pozicióban 
elektromosan állítható, integrált 
légterelő 
Tetőléc: Fekete műanyag (3S2) 0,-- HUF  
Ülés: 3. üléssor 2 személy részére (PE1) 505 460,-- 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! 
Ülés: Individual konturülések, komfort (PS8) 654 050,-- HUF  
üléscsomag elöl 
- elektromos állítási lehetőség: 
magasság, hosszúság, támla, deréktámasz 
és combtámasz állítás 
- pneumatikus állítási lehetőség 
- fejtámla és biztonsági öv manuális 
magasság állítása 
- perforált bőr elöl és a hátsó szélső 
ülések (a hátsó ülések nem 
szellőztetettek) 
- aktív ülésszellőztetés az első 
ülésekhez 
Kötelezően rendelendő: 
- elektromos ülésállítás (felár nélkül 
vagy memóriás ülésállítás 
árkompenzációval!) 
- szellőztetés elöl (felár nélkül!), 
vagy szellőztetés és masszázs elöl 
(árkompenzációval!) 
- variálható hátsó üléssor vagy 3. 
üléssor 
- Valcona bőr üléshuzat 
- ülésfűtés elöl (felár nélkül!) vagy 
elöl/hátul (árkompenzációval!) 
Ülések: Fűthető első ülések (4A3) 0,-- HUF  
ülőfelületet, oldaltartó párnákat és 
háttámlát fűt; a vezető- és az 



utasoldali állítás a szélső légkiömlőkön 
Csak bőr üléshuzattal rendelhető! 
Ülések: memóriás vezetőülés, (PV3) 120 650,-- HUF  
az első ülések elektromosan állíthatóak 
Kötelezően rendelendő: 
- egy bőr üléshuzat 
- memóriás külső tükör 
Ülések: szellőztetés és masszázs elöl (4D8) 163 830,-- HUF  
5 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: 
Normál ülés esetén (SQ7 esetén nem 
rendelhető!): 
- Individuál konturülések elöl (PS8) 
- Elektromos ülésállítás (PV1, PV3, PV6) 
- Fűthető ülések (4A3, v. 4A4) 
- Variálható hátsó üléssor (5KA) vagy 3. 
üléssor (PE1) 
- Valcona bőr üléshuzat 
Üléshuzat: Valcona bőr (N5D) 419 100,-- HUF  
- sportülés esetén: az első és hátsó 
ülések, 3. üléssor, fejtámlák, 
könyöktámasz Valcona bőr; az 
ajtóbetétek Alcantara 
- individuál konturülések 
szellőztetéssel: a hátsó szélső ülések 
is perforáltak, de nincs szellőztetési 
lehetőség 
Kötelezően rendelendő: elektromos 
ülésállítás (PV1 - felár nélkül!, PV3, 
PV6), ülésfűtés (4A3, 4A4), Sportülés 
vagy individuál konturülés (Q1D, PS8), 
és Hátsó variálható ülések (5KA) vagy 3. 
üléssor (PE1)! 
Üvegezés: Fűthető első szélvédő, hővédő (4GR) 148 590,-- HUF  
és akusztikus, láthatatlan fűtőszál 
Üvegezés: Hő-/zajszigetelő és sötétített (PDJ) 360 680,-- HUF  
ablakok (Privacy-üvegezés) 
Az első szélvédő és az első ajtók 
ablakai hő-/zajszigetelő üvegezéssel; a 
hátsó szélvédő, a hátsó ajtók ablakai 
és a további hátsó oldalablakok 
sötétítve. Az első szélvédő bevonatán 
„ablak” Telepass-egység számára. 
Kötelezően rendelendő telefonnal (9ZE) 
Vonóhorog, vontatmány asszisztenssel: (1D9) 490 220,-- HUF  
segíti a vezetőt a szerelvény 



vezetésében a hátrafelé történő 
parkolásnál 
Kötelezően rendelendő: Parkolást segítő 
elöl és hátul, vagy Parkolási aszisztens 
 

  

A gépkocsi ajánlott fogyasztói ára extrafelszereltséggel: 38 045 340,- HUF 
 
 

 
Az ajánlati ár regisztrációs adót és a 27% ÁFA-t tartalmazza. 


