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Audi Q72 3

Vy hned na 
první pohled.

Každý rád dělá 
dobrý dojem.

Vyzařuje sílu na celé čáře. Audi Q7 ztělesňuje výraznou osmiúhelníkovou mřížkou chladiče s chromovanými vertikálními žebry 

pojem sebevědomí. Nové boční prahy zdůrazňují světlou výšku SUV a podtrhují jeho offroadové vlastnosti. Další výrazné prvky, 

jako jsou světlomety v novém designu a chromované ozdobné lišty na zádi, upoutají i na druhý pohled.

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete na straně 23. 
U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu. 

Podrobné informace o standardní a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi. 
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Audi SQ74

Vy nadchnete 
ještě před rozjetím.

Jiní fascinují 
akcelerací.

I design má svou sílu. Audi SQ7 TDI je toho dobrým příkladem. Jeho jedinečný výraz vytvářejí detaily typické pro modely S a pro SUV. Vertikální 

dvojité lamely v chromované mřížce chladiče zdůrazňují jeho dominantní vzhled. Kryty vnějších zpětných zrcátek v hliníkové optice a čtyři chromované 

koncovky výfuku ve specifickém designu S podtrhují sportovnost. Designové prvky zvýrazňují velké přívody vzduchu. Impozantní vzhled působivě 

završují nové boční kryty dveří, prahy, lišty ve dveřích a difuzor.

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete na straně 23. 
U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu. 
Podrobné informace o standardní a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi. 
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Audi Q76
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Vy jich máte 
několik.

Ne každý má 
asistenta.

Asistenti¹ Vám pomáhají všude – jak mimo město, tak ve městě. Na dlouhých cestách Vás podporuje adaptivní asistenční 

systém kombinující adaptivní tempomat a udržování jízdního pruhu. Při neaktivitě řidiče nouzový asistent varuje a v případě 

potřeby sníží kontrolovaně rychlost až do zastavení. Kamery sledující okolí, asistent pro projíždění křižovatek a mnoho 

dalších asistenčních systémů Vás podporuje při parkování a vyjíždění z parkovacího místa, manévrování, odbočování 

a v mnoha dalších situacích.

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete na straně 23. 
U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu. Podrobné informace o standardní a zvláštní výbavě naleznete na 

www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi. ¹Upozornění: Systémy mají své hranice a podporují řidiče. Zodpovědnost za bezpečnost silničního 
provozu však nese i nadále řidič.
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Audi Q78

To přenechte 
ostatním.

Něčeho se vzdát?

Koncepce interiéru Audi Q7 je zaměřena jen na jedno: na Vás. MMI navigace plus s MMI touch response včetně přístrojové desky Audi 

virtual cockpit Vás nejen povede po trase, ale na dotykových displejích s vysokým rozlišením Vám nabídne i přehled o mnoha funkcích 

vozidla. Díky online hlasovému ovládání můžete ovládat mnoho funkcí snadno a komfortně hlasem – s obvyklou přirozenou výslovností. 

Ale i jinak si Vy a Vaši spolujezdci v Audi Q7 užijete veškerý představitelný komfort – na až sedmi sedadlech. Postará se o to mimo jiné 

komfortní 4zónová klimatizace, Bang & Olufsen Advanced Sound System s 3D ozvučením a vícebarevný paket ambientního 

a konturního osvětlení. 

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete na straně 23. 
U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu. 
Podrobné informace o standardní a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi. 
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10 Audi Q7

Vy tvoříte 
pokrok.

Napřed chce 
být kdekdo.
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V Audi Q7 máte k dispozici nejnovější generaci motorů Audi. Silný a efektivní agregát V6 TDI se 

zdvihovým objemem 3,0 litru. S výkonem 170 až 210 kW. Všechny standardně vybavené 

technologií mild hybrid. Výkon motoru a rozvoj síly je ohromný. Strhující výkonnost, která se 

přizpůsobí Vašemu osobnímu stylu jízdy. Díky 8stupňové převodovce tiptronic a systému Audi 

drive select.

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete na straně 23. 
U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu. 

Podrobné informace o standardní a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi. 
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Audi SQ712
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Vy tam 
už jste.

Každý se rád rychle 
dostane do cíle.

Z 0 na 100 km/h za 4,8 sekundy. A pokud chcete: razantně dál až do omezené maximální rychlosti 250 km/h. 

Audi S Q7 TDI Vám nabízí s agregátem 4.0 TDI výkon 320 kW a točivý moment až 900 Nm. Ryzí síla, která je 

spontánně k dispozici. Díky elektricky poháněnému kompresoru, napájenému ze 48V dílčí palubní sítě. Na přání 

dodávaný paket podvozku advanced, který obsahuje pohon všech kol quattro se sportovním diferenciálem, 

dynamické řízení všech kol a elektromechanickou aktivní stabilizaci náklonu, zajišťuje suverénní jízdní dynamiku 

i při vysokých rychlostech.

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete na straně 23. 
U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu. 

Podrobné informace o standardní a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi. 
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Audi Q714

Vy vidíte 
i detaily.

Kde ostatní vidí 
pouze noc,

Více vidět, být lépe viděn – a ještě u toho dobře vypadat. Díky LED světlometům HD Matrix s laserovými světly Audi, která 

mají výrazně delší dosah. K homogennímu osvětlení jízdní dráhy se přidává vlastní výraz. Stará se o to specifický 3D vzhled 

světel se segmentovanými světly pro denní svícení a s dynamickými směrovkami a design světlometů a zadních světel.

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete na straně 23. 
U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu. 
Podrobné informace o standardní a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi. 
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16 Audi exclusive

Vy to definujete.
S vybavením 

Audi exclusive.

Mnozí hledají 
něco výjimečného.

01

02

03

04

05

Q7_Boston_15_2019_02_NEFZ.indd   16 23.10.19   09:12

17

Udělejte z Audi Q7 unikát – stejně nezaměnitelný, jako jste Vy sami – výbavou Audi exclusive. Vybranými dekoracemi, barevnou kůží a individuálním lakováním 

ze široké nabídky barev. Přesně podle Vašich představ.

06

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete na straně 23. 
Audi exclusive je nabídka Audi Sport GmbH dodávaná na přání. U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu.

Podrobné informace o standardní a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi. ¹Respektujte specifika kol uvedená na straně 23. 

01_ Hnědá Ipanema metalíza, 02_ Purpurová Merlin s perleťovým 
efektem, 03_ Šedá Suzuka metalíza, 04_ Zelená Java metalíza

05_ Audi Q7 s individuálním lakováním Audi exclusive v zelené 
Goodwood s perleťovým efektem – hliníková litá kola Audi Sport 
v 5ramenném lichoběžníkovém designu, v lesklé antracitově 
černé barvě, částečně leštěná¹, velikost 10 J × 22 s pneumatikami 
285/35 R 22

06_ Audi exclusive čalounění sedadel v kůži Valcona v bílé 
Alabastr s kontrastním prošitím a vybranými částmi v hnědé 
Havana – rozšířené prvky interiéru Audi exclusive v černé kůži 
s kontrastním prošitím v hnědé Havana / černé (loketní opěrky 
ve dveřích a boční část středové konzole v kůži v bílé Alabastr 
s kontrastním prošitím v hnědé Havana) – ovládací prvky Audi 
exclusive v černé kůži s kontrastním prošitím v hnědé Havana – 
bezpečnostní pásy Audi exclusive v hnědé Havana – dekorace 
Audi exclusive z eukalyptového dřeva v jantarové barvě – 
koberečky a rohožky Audi exclusive v černé barvě s kédry v bílé 
Alabastr a prošitím a paspulkami v hnědé Havana
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18

Vy máte 
vhodná řešení.

Každý má své 
vlastní plány.

01

Q7_Boston_15_2019_02_NEFZ.indd   18 23.10.19   09:12

19Audi originální příslušenství

02 03 04

01_ Box na lyže a zavazadla – k dostání v černé Brillant nebo v šedé Platinum. K dispozici ve velikostech 300 l, 360 l a 405 l. 
Možnost použití jen ve spojení se samostatnými základními střešními nosiči. Vaky do střešních boxů – vyrobeny na míru do 
střešních boxů na lyže a zavazadla, s nepromokavým dnem. K dostání ve třech velikostech: S (43 l), M (76 l) a L (82 l). Hliníková 
litá kola – v 5ramenném designu Falx, ve velikosti 10 J × 22, černá lesklá. Kryty vnějších zpětných zrcátek v karbonu, jako zvláštní 
výbava z výrobního závodu nebo dodatečně u partnera Audi. 

02_ LED osvětlení prostoru přede dveřmi – promítá při otevření dveří na zem kruhy Audi. K dostání jako dvoudílná sada pro 
montáž dopředu nebo dozadu.

03_ Dělicí mříž – odděluje zavazadlový prostor od interiéru, podélně a příčně. Jednoduchá montáž bez vrtání. 
Batoh a brašna přes rameno – stylový a funkční průvodce na cestách z nabídky Audi collection.

04_ Dětská autosedačka Dualfix I-SIZE (na obrázku vzadu a uprostřed) – pro malé pasažéry od narození až do výšky 105 cm. Tím, 
že se může otočit o 360°, mohou děti komfortně nastupovat a vystupovat a sedačku je možné flexibilně využívat natočenou 
směrem dopředu nebo dozadu. Upevnění je možné výhradně prostřednictvím úchytů pro dětské sedačky ISOFIX. Dětská 
autosedačka Kidfix XP (na obrázku vpředu) – vhodná pro děti od 15 do 36 kg ve věku 3,5 až 12 let. Upevnění je možné tříbodovým 
bezpečnostním pásem vozidla a úchyty ISOFIX nebo pouze tříbodovým bezpečnostním pásem. Snadno nastavitelná opěrka hlavy 
a opěradlo poskytují individuální komfort. Od hmotnosti 22 kg nebo od výšky 125 cm ji lze využít jako podsedák.

Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete na straně 23. 
Audi originální příslušenství je nabídka společnosti AUDI AG za příplatek. Součásti nejsou zahrnuty do zjišťování hodnot spotřeby paliva a emisí vozidla. 
Montáž je proto možná až po první registraci. Podrobné informace o standardní a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi. 
Údaje k technickým vlastnostem pneumatik a specifikům kol naleznete na straně 23.

Další informace naleznete v katalogu 
příslušenství nebo Vám je poskytne 
prodejce Audi.
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Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ naleznete na straně 23. 
U vyobrazené, popř. popsané výbavy se zčásti jedná o příplatkovou zvláštní výbavu. Podrobné informace o standardní a zvláštní výbavě naleznete na www.audi.cz nebo je získáte u prodejce Audi. 
¹Dle modelu a vybavení Vašeho Audi se může dostupnost služeb lišit. Předpokladem pro využívání některých služeb je Audi connect. Bližší informace o myAudi naleznete na 
www.audi.com/myaudi, o Audi connect na https://www.audi.cz/servis-a-prislusenstvi/konektivita-a-technologie/audi-connect. ²Google a logo Google jsou registrované značky Google Inc.

20 Fascinace Audi

Předjeďte
 všechny ostatní.

Další krok?

Objevte svět nového Audi Q7 a SQ7. Více informací, větší individualita a větší exkluzivita. 

Nyní na www.audi.cz.

Aplikace myAudi¹

Aplikaci myAudi¹ lze zdarma stáhnout 
v App Store a obchodu Google Play™² a je 
k dispozici pro operační systémy iOS a Android.
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Právní informace ke službám Audi connect 

Navigace & Infotainment s vlastní SIM kartou zákazníka

Využívání služeb Audi connect je možné pouze s vybavením na přání – 
navigačním systémem a Audi connect (včetně autotelefonu – podle modelu 
vozidla). Dále potřebujete podle modelu vozidla SIM kartu s možností 
datových přenosů a pro využívání LTE¹ také s možností přenosu LTE – 
u autotelefonu SIM kartu s možností telefonování a datových přenosů 
nebo smartphone s rozhraním Bluetooth s remote SIM Access Profile 
(rSAP)². Služby jsou k dispozici pouze se stávající nebo samostatně 
uzavřenou smlouvou na mobilní telefon a jen v rámci pokrytí mobilní sítě. 
Příjmem dat z internetu mohou v závislosti na Vašem tarifu a zejména při 
používání v zahraničí vznikat další náklady. Kvůli velkému objemu dat 
důrazně doporučujeme smlouvu na provoz mobilního telefonu s paušálem 
na datové přenosy!

Disponibilita služeb podporovaných Audi connect Navigace & Infotainment 
se v jednotlivých zemích liší. Služby jsou obecně poskytovány minimálně 
1 rok od expedice vozidla. Pokud se služby Audi connect opírají o služby 
externích poskytovatelů, nemůže být zaručena trvalá dostupnost, ale 
zodpovídá za ni externí dodavatel. Po 24 měsících po expedici vozidla se 
doba platnosti služeb Audi jednorázově bezplatně prodlužuje o 12 měsíců. 
Pokud o toto prodloužení nemáte zájem, sdělte to prosím písemně na 
následující adresu:

AUDI AG
Kundenbetreuung Deutschland
85045 Ingolstadt
E-mail: kundenbetreuung@audi.de
Tel.: +49 800 28 347 378 423

O dalších možnostech prodloužení služeb Audi connect se informujte 
u prodejce Audi. Audi connect v závislosti na modelu vozidla umožňuje 
přístup na služby Google a Twitter. Trvalá disponibilita nemůže být 
zaručena a zajišťují ji provozovatelé Google a Twitter. Bližší informace 
k Audi connect naleznete na https://www.audi.cz/servis-a-prislusenstvi/
konektivita-a-technologie/audi-connect nebo Vám je poskytne prodejce 
Audi. Informace o tarifních podmínkách Vám poskytne Váš mobilní 
operátor.

¹Předpokládá kartu LTE se smlouvou k plnému používání. O disponibilitě a podpoře LTE se prosím informujte u prodejce Audi. 
²Informace o kompatibilních mobilních telefonech získáte u prodejce Audi nebo na www.audi.com/bluetooth. 
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Důležitá informace

Specifika kol: Leštěná nebo částečně leštěná hliníková kola se nesmějí používat v zimním období. Povrch ráfků 
nemá kvůli metodě výroby dostatečnou ochranu proti korozi a posypová sůl a podobné materiály ho mohou trvale 
poškodit.

Klasifikace parametrů pneumatik

V tabulce naleznete třídy spotřeby paliva, přilnavosti na mokré vozovce a vnější hlučnosti k různým velikostem 
pneumatik Audi Q7 a Audi SQ7.

Objednávka určitého typu pneumatik není možná. 
Ohledně nabídky pneumatik specifické pro jednotlivé země se obraťte na prodejce Audi.

Velikost 

pneumatik

Spotřeba paliva Přilnavost na mokré 

vozovce

Vnější hlučnost

Letní pneumatiky 235/65 R 18 C A–C 71

255/60 R 18 C C 72

255/55 R 19 B–C B 71–72

285/45 R 20 B–C A–B 70–75 –

285/40 R 21 C A–B 71–74 –

285/35 R 22 C C 73

Zimní pneumatiky 255/60 R 18 C C 70–73 –

255/55 R 19 C C 72–73

255/50 R 20 C–E C 73

285/45 R 20 C–E C 70–73 –

Vysvětlivky

¹ Uvedené hodnoty spotřeby a emisí byly zjištěny podle zákonem předepsaného způsobu měření. Od 1. září 2017 
se již u určitých nových vozidel provádí typová homologace dle celosvětově harmonizovaných metod měření pro 
osobní automobily a lehká užitková vozidla (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), které 
realističtěji odrážejí měření spotřeby paliva a emisí CO₂. Od 1. září 2018 WLTP postupně nahradí nový evropský 
jízdní cyklus (NEDC). Kvůli realističtějším podmínkám měření jsou hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ naměřené 
dle WLTP v mnoha případech vyšší než hodnoty naměřené dle NEDC. Další informace k rozdílům mezi WLTP 
a NEDC naleznete na našich internetových stránkách. Aktuálně je ještě povinné zveřejňování hodnot dle NEDC. 
Pokud se jedná o nová vozidla, která jsou homologována dle WLTP, odvozují se hodnoty NEDC z hodnot WLTP. 
Uvádění doplňujících hodnot dle WLTP je do zavedení povinnosti jejich zveřejňování dobrovolné. Pokud jsou 
hodnoty dle NEDC uváděny jako rozpětí, nevztahují se ke konkrétnímu vozidlu a nejsou součástí nabídky. Slouží 
jen k porovnání mezi různými typy vozidel. Přídavné vybavení a příslušenství (montované díly, rozměry pneumatik 
atd.) mohou změnit relevantní parametry vozidla, jako např. hmotnost, valivý odpor a aerodynamiku, a spolu s 
povětrnostními vlivy, dopravní situací a individuálním jízdním stylem mohou ovlivnit spotřebu paliva, spotřebu 
elektrické energie, emise CO₂ a jízdní výkony vozidla. 

² Nabídka Audi Sport GmbH. 

³ Respektujte prosím specifika kol uvedená na této stránce.

Technická data

Výbava vyobrazeného Audi Q7 (strana 1–19):
lakování: červená Matador metalíza
kola: hliníková litá v 5ramenném designu Edge s platinovým vzhledem², leštěná³
sedadla / čalounění sedadel: sportovní přední sedadla v černé kůži Valcona s kontrastním prošitím ve skálově šedé

Výbava vyobrazeného Audi SQ7 (strana 1–19):
lakování: šedá Daytona s perleťovým efektem
kola: hliníková litá v 5ramenném designu Edge s platinovým vzhledem², leštěná³
sedadla / čalounění sedadel: sportovní přední sedadla v kůži Valcona v červené Arras s antracitovým kontrastním 
prošitím

Model Audi S Q7 4.0 TDI quattro

(320 kW)

Audi Q7 3.0 TDI quattro

(170 kW)

Převodovka 8stupňový tiptronic 8stupňový tiptronic

Spotřeba paliva¹ v l/100 km 5místné 7místné 5místné 7místné

město 

mimo město 

komb. provoz

8,4–8,6

6,8–7,0

7,4–7,6

8,4–8,6

6,8–7,0

7,4–7,6

7,7

6,3–6,4

6,8–6,9

7,9–8,0

6,4–6,5

6,9–7,1

Emise CO₂¹ v g/km, 

kombinovaný provoz 194–200 195–200 179–182 183–186

Emisní norma Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Model Audi Q7 3.0 TDI quattro 

(210 kW)

Audi Q7 3.0 TFSI 

(250 kW)

Převodovka 8stupňový tiptronic 8stupňový tiptronic

Spotřeba paliva¹ v l/100 km 5místné 7místné 5místné 7místné

město 

mimo město 

komb. provoz

7,2–7,3

6,3–6,4

6,6–6,8

7,4–7,5

6,4–6,6

6,8–6,9

10,9–11,0

7,4–7,7

8,7–8,9

11,2

7,6–7,9

8,9–9,1

Emise CO₂¹ v g/km, 

kombinovaný provoz 174–178 178–181 199–204 203–208

Emisní norma Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Ì71
5ex

t00
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Vozidla a výbava zobrazená a popsaná v tomto katalogu a některé služby nejsou k dostání ve všech 
zemích. Vyobrazené automobily zčásti disponují zvláštní výbavou za příplatek. Údaje o obsahu dodávky, 
vzhledu, výkonech, rozměrech a hmotnostech, spotřebě pohonných hmot a provozních nákladech 
odpovídají znalostem, které jsou k dispozici ke dni tisku. Odchylky v barvě a tvaru, omyly a tiskové 
chyby zůstávají vyhrazeny. Změny jsou vyhrazeny. Přetisk (i v případě výňatků) je povolen pouze 
s písemným souhlasem AUDI AG. 

Papír na tento katalog byl vyroben z celulózy bělené bez použití chloru.

AUDI AG 

Auto-Union-Straße 1 
85045 Ingolstadt
www.audi.cz
Stav: říjen 2019

Tištěno v Německu.
933/11N0.79.15


