Audi SQ7
SQ7 TDI 320(435) kW(KM) tiptronic
Cena katalogowa brutto : 683 430 PLN
Cena całkowita : 546 744 PLN

kod Audi

A0R0QUKN
www.audi.pl/A0R0QUKN

Audi SQ7 | SQ7 TDI 320(435) kW(KM) tiptronic
kod Audi: A0R0QUKN

Podsumowanie

Audi SQ7
SQ7 TDI 320(435) kW(KM) tiptronic
Cena katalogowa brutto
683 430 PLN
Cena całkowita
546 744 PLN

Parametry techniczne
Pojemność silnika

3956 cm³

Moc maksymalna

320 (435)/3750 - 4750 kW (KM)
przy obr.

Maksymalny moment
obrotowy

900/1250 - 3250 Nm przy obr.

Prędkość maksymalna

250 km/h

Przyspieszenie 0-100
km/h

4,8 s

Klasa paliwa

olej napędowy

Kolor nadwozia
kod Audi
A0R0QUKN

Navarra Blue Metallic

Twoja konfiguracja na www.audi.pl
www.audi.pl/A0R0QUKN

Kolorystyka wnętrza
Siedzenia

czarne-czarne-szew szary Rock

Deska rozdzielcza

czarna-czarna

Wykładzina

czarna

Podsufitka

czarna
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numer zamówienia
2019106551
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Audi SQ7 | SQ7 TDI 320(435) kW(KM) tiptronic
kod Audi: A0R0QUKN

Wyposażenie dodatkowe

(1/7)

Navarra Blue Metallic

Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport 10Jx22", 5 ramienne, w tonacji matowej platyny z oponami 285/44
R22

Śruby zabezpieczone przed kradzieżą, z sygnalizacją
poluzowanej śruby

Zestaw narzędzi samochodowych

Zestaw naprawczy do opon

HD Matrix LED headlamps with Audi laser light

HD Matrix LED headlamps with dynamic light design and
dynamic turn signal

Reflektory HD Matrix LED ze światłami laserowymi Audi i
tylnymi światłami LED, wraz z układem zmywania
reflektorów

Światła tylne LED dynamiczną grafiką i dynamicznymi
kierunkowskazami
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Audi SQ7 | SQ7 TDI 320(435) kW(KM) tiptronic
kod Audi: A0R0QUKN

Wyposażenie dodatkowe

(2/7)

Dach szklany panoramiczny

Bose Premium Sound System z brzmieniem 3D

Audi music interface z tyłu

System nagłaśniający Bose Surround Sound z dźwiękiem 3D
(19 głośników)

Radio cyfrowe

Audi smartphone interface

Wzmocnienie odbioru LTE

Audi phone box

Audi pre sense front

Szyby z dodatkową powłoką zaciemniającą
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Audi SQ7 | SQ7 TDI 320(435) kW(KM) tiptronic
kod Audi: A0R0QUKN

Wyposażenie dodatkowe

(3/7)

Szyby w drzwiach i szyby boczne z izolacją akustyczną

Adaptacyjne wycieraczki przedniej szyby ze zintegrowanymi
spryskiwaczami

Przednia szyba ze szkła z izolacją termiczną i akustyczną

Fotele sportowe typu S z przodu

Wentylacja i funkcja masażu dla przednich siedzeń

Komfortowy podłokietnik z przodu

Przednie siedzenia z elektryczną regulacją, z funkcją
pamięci ustawień

Przednie siedzenia z elektryczną regulacją i pamięcią
ustawień dla obu przednich siedzeń

Trzeci rząd siedzeń

III rząd siedzeń, dwa dodatkowe siedzenia wersja 7
miejscowa
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Audi SQ7 | SQ7 TDI 320(435) kW(KM) tiptronic
kod Audi: A0R0QUKN

Wyposażenie dodatkowe

(4/7)

Dolne i górne elementy wnętrza pokryte skórą

Parking aid Plus with 360° display

Audi pre sense rear

Asystent jazdy nocnej

Adaptive cruise control with speed limiter, efficiency assist,
swerve assist and turn assist

Wyświetlacz Head-up

Aplikacje dekoracyjne – Carbon Vector

Skóra Valcona z logo S, pikowana w romby

Kierownica sportowa, 3-ramienna wielofunkcyjna plus,
obszyta skórą, spłaszczona u dołu

Regulacja kierownicy, elektryczna

2023-01-08
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Audi SQ7 | SQ7 TDI 320(435) kW(KM) tiptronic
kod Audi: A0R0QUKN

Wyposażenie dodatkowe

(5/7)

Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, składane i
ogrzewane, oba lusterka automatycznie przyciemniane, z
funkcją pamięci ustawień

Pakiet jakości powietrza

4 - strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna

Ogrzewanie/wentylacja postojowa

Ogrzewanie/wentylacja postojowa

Wspomaganie zamykania drzwi

Funkcja Audi connect key

Kluczyk komfortowy

Kluczyk komfortowy z autoalarmem i zabezpieczeniem
przed odholowaniem

Hak holowniczy

2023-01-08
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Audi SQ7 | SQ7 TDI 320(435) kW(KM) tiptronic
kod Audi: A0R0QUKN

Wyposażenie dodatkowe

(6/7)

Osłona bagażnika (zawartość pakietu)

System szyn z zestawem do mocowania

Kamera/czujnik odległości

System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z
kamerą

Kamery obserwujące otoczenie

Asystent skrzyżowań

Audi side assist

Adaptacyjny asystent jazdy z asystentem
niebezpieczeństwa

Pakiet systemów wspomagających w ruchu pozamiejskim

Pakiet systemów wspomagających parkowanie

2023-01-08
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Audi SQ7 | SQ7 TDI 320(435) kW(KM) tiptronic
kod Audi: A0R0QUKN

Wyposażenie dodatkowe

(7/7)

Pakiet systemów wspomagających w ruchu miejskim

Hamulce tarczowe z tyłu

Hamulce tarczowe z przodu (19") z zaciskami w kolorze
czerwonym i logo "S"

quattro® ze sportowym mechanizmem różnicowym

Dynamiczny układ kierowniczy wszystkich kół z tylną osią
skrętną

Zaciski hamulców w kolorze czerwonym

Pakiet dynamicznej jazdy Advanced z tylną osią skrętną

2023-01-08
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Audi SQ7 | SQ7 TDI 320(435) kW(KM) tiptronic
kod Audi: A0R0QUKN

Wyposażenie standardowe

Koła i opony
7K3

(1/2)

Wygląd wewnętrzny
System kontroli ciśnienia w oponach

6NQ

Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym

VT5

Podświetlane listwy na progach w przednich i
tylnych drzwiach z aluminiowymi wstawkami,
przednie z napisem "S"

Reflektory
8K4

Światła do jazdy dziennej w technice LED

0TD

Dywaniki z przodu i z tyłu

8X1

Układ zmywania reflektorów

VF1

Pedały oraz podkładka pod lewą nogę ze stali
nierdzewnej

Wygląd zewnętrzny
6FC

Lusterka zewnętrzne w optyce aluminium

3S1

Relingi dachowe z aluminium

5J3

Spojler dachowy S line

2K3

Zderzaki S-line w kolorze nadwozia

2Z8

Oznaczenie modelu

4ZB

Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze
srebrnym

Kierownice i elementy obsługi
6F7

Oznaczenie modelu

Oświetlenie
QQ2

Pakiet oświetlenia konturowego Ambiente,
wielokolorowy

Komfort
Systemy dachowe i przeszklenie
5XC

Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanym
lusterkiem do makijażu; po stronie kierowcy i
pasażera

Fotele
3G4

7P1

Uchwyty ISOFIX do fotelika dziecięcego dla
prawego przedniego siedzenia
4-kierunkowe podparcie odcinka lędźwiowego
kręgosłupa

4A3

Ogrzewanie przednich siedzeń

3B5

Uchwyty ISOFIX i top tether

2023-01-08

5SL

Lusterko zewnętrzne lewe, asferyczne

6TS

Lusterko zewnętrzne prawe, asferyczne

4L6

Lusterko wewnętrzne automatycznie
przyciemniane, bez ramki

7AL

Autoalarm fabryczny

4E7

Pokrywa bagażnika, elektryczne
wspomaganie unoszenia i zamykania

6SS

bez dwustronnej maty

9JD

Popielniczka i zapalniczka

3CX

Siatka oddzielająca przestrzeń pasażerską od
bagażowej
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Audi SQ7 | SQ7 TDI 320(435) kW(KM) tiptronic
kod Audi: A0R0QUKN

Wyposażenie standardowe

Systemy multimedialne

Technika i bezpieczeństwo

9S8

Audi virtual cockpit

7L8

System Start-Stop

7UG

MMI Navigation plus z MMI touch response

1T3

Apteczka i trójkąt ostrzegawczy

I8T

MMI radio plus

IT1

Audi connect - licencja na 3 lata

IW3

Audi connect Wzywanie pomocy & Service z
Audi connect Remote & Control

EL3

Audi connect Navigation & Infotainment

(2/2)

Przedłużenie gwarancji Audi i pakiety przeglądów
serwisowych Audi
EA3

Audi Extensive - Pakiet naprawczy 3 lata / 90
000 km (w tym pierwsze dwa lata bez limitu
przebiegu)

Systemy wspomagające kierowcę
UH2

Hamulec postojowy, elektromechaniczny z
asystentem podjazdu

QI6

Wskazanie serwisu 30 000 km lub 2 lata
(zmienne)

Technika i bezpieczeństwo
2H9

Audi drive select (z efficiency)

2MB

Zawieszenie pneumatyczne adaptive air
suspension Sport

6Y2

Elektroniczna blokada prędkości
maksymalnej

QZ7

Elektromechaniczne wspomaganie układu
kierowniczego

4UF

Poduszka powietrzna dla kierowcy i
przedniego pasażera

6A2

Gaśnica

0M5

Zbiornik paliwa (85 litrów)

4X3

Boczne poduszki powietrzne z przodu i
system kurtyn powietrznych

FK2

Zbiornik AdBlue® (24 litry)

9P6

Sygnalizacja zapięcia pasów

2023-01-08
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Audi SQ7 | SQ7 TDI 320(435) kW(KM) tiptronic
kod Audi: A0R0QUKN

Parametry techniczne

Silnik

Wydajność

Pojemność silnika

3956 cm³

Moc maksymalna

320 (435)/3750 - 4750 kW (KM)
przy obr.

Maks. wydajność (KM)

435 PS

Maks. wydajność (KW)

320 kW

Ubezpieczenie OC

18

Maksymalny moment
obrotowy

900/1250 - 3250 Nm przy obr.

Ubezpieczenie AC

29

Częściowe
ubezpieczenie AC

30

Klasa wydajności

B

Klasa ubezpieczenia

Masa
Masa własna

2692 kg

Dopuszczalna masa
100/140 kg
ładunku na
dachu/dopuszczalny
nacisk przyczepy na hak
holowniczy

Maksymalna masa przyczepy
bez własnych hamulców 750 kg
przy 12% wzniesieniu

3500 kg

Pojemność
Bagażnik

803 l

Zbiornik paliwa, ok.

85 l

Osiągi
Prędkość maksymalna

250 km/h

Przyspieszenie 0-100
km/h

4,8 s
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Audi SQ7 | SQ7 TDI 320(435) kW(KM) tiptronic
kod Audi: A0R0QUKN

Zużycie i wartości emisji
WLTP1
Cykl niski1

12,1 l/100km

Cykl średni1

10,2 l/100km

Cykl wysoki1
Cykl bardzo

wysoki1

8,6 l/100km
9,8 l/100km

Cykl mieszany1

9,8 l/100km

Emisja CO 2 - w cyklu mieszanym1

256 g/km

Kategorie emisji

Euro 6d-TEMPEVAP-ISC

2023-01-08
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Audi SQ7 | SQ7 TDI 320(435) kW(KM) tiptronic
kod Audi: A0R0QUKN

Kontakt

Dealer
Audi Centrum Poznań Ławica
Bukowska 287 A
60-189 Poznań
Telefon: +48 (61) 640-83-42
email: salon@audicentrumpoznan.pl
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Audi SQ7 | SQ7 TDI 320(435) kW(KM) tiptronic
kod Audi: A0R0QUKN

Informacja dodatkowa

1 Dane

na podstawie świadectw homologacji typu.

Celem konfiguracji jest jedynie niewiążący przekaz ogólnych informacji o pojeździe, który nie może zastąpić
konsultacji ze sprzedawcą w sprawie ewentualnego zakupu. Specyfikacja techniczna i elementy wyposażenia
konfigurowanego samochodu mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się zależnie od specyfiki danego
rynku. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. W kwestii specyfikacji technicznej, elementów wyposażenia
oraz cech naszych pojazdów informacji udzielą sprzedawcy w salonie dealerskim Audi Wszystkie produkowane
obecnie samochody marki Audi są produkowane z materiałów spełniających wymagania określone w normie ISO
22628 pod kątem możliwości odzysku i recyklingu i uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji
zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom
samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z dnia 25
stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej
informacji dotyczących ekologii znajduje się na stronie: www.audi.pl
Ceny zawarte w konfiguracji są sugerowanymi cenami PLN brutto, dostępnymi u autoryzowanych Dealerów Audi.
Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen.
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