Audi Q7
Q7
Cena całkowita : 249 900 PLN

kod Audi

AUSB2FY9
www.audi.pl/AUSB2FY9

Audi Q7 | Q7
kod Audi: AUSB2FY9

Podsumowanie

Audi Audi Q7
Q7
Informacja dodatkowa

Cena całkowita
249 900 PLN

Kolor nadwozia
czarny Orka metalik

Kolorystyka wnętrza

Używane samochody

Data I rejestracji

17.09.2018

Przebieg

61 060 km

Liczba właścicieli

1

Gwarancja

Siedzenia

pistacjowo beżowe-pistacjowo
beżowe

Deska rozdzielcza

Criollo brązowa-pistacjowo beżowa

Wykładzina

pistacjowo beżowa

Podsufitka

beżowa

Nie

kod Audi
AUSB2FY9
Twoja konfiguracja na www.audi.pl
www.audi.pl/AUSB2FY9
numer oferty
142923

Parametry techniczne
Pojemność silnika

2967 cm³

Moc maksymalna

210 (286)/3500 - 4000

Maksymalny moment
obrotowy

600/2250 - 3250

Prędkość maksymalna

241 km/h

Przyspieszenie 0-100
km/h

6,3 s

Klasa paliwa

olej napędowy
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Audi Q7 | Q7
kod Audi: AUSB2FY9

Wyposażenie dodatkowe

(1/6)

czarny Orka metalik

Pakiet stylistyczny S line Exterieur

Pakiet Comfort

Pakiet S Line selection

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9Jx20", 10-ramienne
częściowo polerowane z oponami 285/45 R 20

Układ zmywania reflektorów

Spoiler dachowy S line

Wzmocnione zderzaki

Logo S line na nadwoziu

Przyciemnione szyby tylne (szyby privacy)
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Audi Q7 | Q7
kod Audi: AUSB2FY9

Wyposażenie dodatkowe

(2/6)

Roleta przeciwsłoneczna z manualną regulacją na tylną
szybę i szyby boczne - nie obejmuje siedzeń III rzędu

Siedzenia konturowe z przodu

Fotele konturowe z przodu z funkcją wentylacji

Fotele przednie z elektryczną regulacją i funkcją pamięci
ustawień dla fotela kierowcy (zawierają regulację podparcia
odcinka lędźwiowego kręgosłupa)

Fotele przednie z funkcją wentylacji

Zagłówki dla przednich foteli, komfortowe z manualną
regulacją wysokości, nachylenia i odległości

Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla
foteli przednich, elektryczna

Podłokietnik komfortowy z przodu

Fotel kierowcy elektrycznie regulowany z funkcją pamięci
ustawień

2023-01-09
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Audi Q7 | Q7
kod Audi: AUSB2FY9

Wyposażenie dodatkowe

(3/6)

Ogrzewanie foteli przednich

II rząd siedzeń z regulacją wzdłużną

Aplikacje dekoracyjne wnętrza górne - aluminium
szczotkowane, dolne - drewno szary dąb

Listwy progowe z logo S line

Tapicerka skórzana Valcona

Kierownica 3-ramienna, sportowa, wielofunkcyjna, obszyta
skórą z funkcją zmiany przełożeń i ogrzewana

Kolumna kierownicy z regulacją elektryczną

Pakiet oświetlenia zewnętrznego i wnętrza Ambiente w
technologii LED (możliwość konfigurowania przez MMI)

Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i składane,
ogrzewane, z automatyczną funkcją przeciwoślepieniową po
obu stronach, z funkcją pamięci
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Audi Q7 | Q7
kod Audi: AUSB2FY9

Wyposażenie dodatkowe

(4/6)

Klimatyzacja automatyczna 4-strefowa

Ogrzewanie postojowe sterowane pilotem

Jonizator powietrza

Klimatyzacja automatyczna, 4-strefowa

Ogrzewanie postojowe sterowane pilotem

Autoalarm fabryczny

Advanced key - kluczyk komfortowy

Hak holowniczy

Osłona przestrzeni bagażowej, składana elektrycznie

Zmienna koncepcja podłogi bagażnika z systemem
prowadnic i uchwytów
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Audi Q7 | Q7
kod Audi: AUSB2FY9

Wyposażenie dodatkowe

(5/6)

Pakiet dla niepalących

Audi virtual cockpit

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

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

Audi connect - licencja na 3 lata

Asystent parkowania z funkcją TOP VIEW i Audi side assist

Asystent parkowania

Audi pre sense rear and basic

System kamer top view

Audi side assist - asystent zmiany pasa ruchu
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Audi Q7 | Q7
kod Audi: AUSB2FY9

Wyposażenie dodatkowe

(6/6)

Adaptive air suspension

Oś tylna, skrętna

2023-01-09
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Audi Q7 | Q7
kod Audi: AUSB2FY9

Wyposażenie standardowe

Koła i opony

(1/2)

Fotele

1PD

Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą

3G4

1S1

Zestaw narzędzi samochodowych, podnośnik
samochodowy

ISOFIX - mocowanie fotelika dziecięcego na
fotelu pasażera z przodu

3B5

ISOFIX- mocowanie fotelika dziecięcego na
skrajnych siedzeniach tylnych z mocowaniem
Top Tether

7K1

Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach

1G1

Koło zapasowe dojazdowe
Wygląd wewnętrzny

Reflektory

7HA

Podparcia w drzwiach standardowe

8IT

Reflektory przednie w technice LED

6NJ

Podsufitka pokryta tkaniną

8K3

Światła do jazdy dziennej z asystentem
świateł drogowych i funkcją Coming Home

0TD

Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu

Asystent świateł drogowych

QJ1

Listwy progowe aluminiowe

8G1
8Q3

Automatyczna regulacja zasięgu reflektorów

8SP

Reflektory tylne w technologii LED z
dynamicznymi kierunkowskazami (z tyłu)

Komfort
5SL

Lusterko po stronie kierowcy, asferyczne

6TS

Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera,
asferyczne

4L6

Lusterko wewnętrzne z automatyczną funkcją
przeciwoślepieniową

4E7

Wspomaganie unoszenia i opuszczania
pokrywy bagażnika, elektryczne

6SS

Wyłożenie podłogi bagażnika

3CX

Siatka odgradzająca przestrzeń pasażerską
od bagażowej

Wygląd zewnętrzny
6FA

Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia

3S1

Relingi dachowe Aluminium anodowane

2Z8

Oznaczenie modelu i typu silnika

4ZB

Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze
srebrnym

Systemy dachowe i przeszklenie
Systemy multimedialne
5XC

Osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i
pasażera z podświetlanymi lusterkami do
makijażu

4KC

Szyby termoizolacyjne w odcieniu zielonym

9PA

Standardowe wycieraczki

4GF

Szyby termoizolacyjne w odcieniu zielonym

2023-01-09

7UG

System MMI® Navigation plus

I8H

MMI navigation plus

IW3

Audi connect telefon alarmowy i serwis (z
możliwością kontroli samochodu)
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Audi Q7 | Q7
kod Audi: AUSB2FY9

Wyposażenie standardowe

(2/2)

Systemy multimedialne

Technika i bezpieczeństwo

EL3

Usługi Audi connect - 3 miesięczny darmowy
dostęp

0M5

Zbiornik paliwa o pojemności 85l

4X3

9ZX

Złącze Bluetooth

Poduszki powietrzne, czołowe dla kierowcy i
pasażera oraz boczne z przodu

FK2

Zbiornik SCR 24 l (Adblue)

9P6

Czujnik kontroli zapięcia pasów
bezpieczeństwa foteli przednich i tylnych

7L8

System Start-Stop z systemem rekuperacji

1T3

Apteczka i trójkąt ostrzegawczy

Systemy wspomagające kierowcę
6K8

Audi pre sense city

UH2

Hamulec postojowy, elektromechaniczny z
asystentem podjazdu

8T6

Tempomat z regulacją prędkości i limiterem
prędkości

QK1

Kamera z czujnikiem odległości (w systemie
wspomagającym kierowcę)

QI6

Informacja o przeglądzie serwisowym po
30000 km lub 2 latach

Przedłużenie gwarancji Audi i pakiety przeglądów
serwisowych Audi
EA3

Rozszerzona gwarancja Audi 3 lata / 90 000
km (w tym pierwsze dwa lata bez limitu
przebiegu)

Technika i bezpieczeństwo
2ED

Tarcze hamulcowe perforowane i
wentylowane z tyłu (hamulce 4-tłoczkowe)

1ZA

Hamulce tarczowe z przodu

2H9

Audi drive select

6Y2

Ogranicznik prędkości

GH1

Podstawowy mechanizm różnicowy tylnej osi

QZ7

Elektromechaniczne wspomaganie układu
kierowniczego

4UF

Poduszki powietrzne z dezaktywacją poduszki
powietrznej pasażera

0K4

Mild hybrid

6A2

Gaśnica

9G8

Alternator 48V 110-250 A
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Parametry techniczne

Silnik

Wydajność

Power Level

50

Moc maksymalna

210 (286)/3500 - 4000

Maks. wydajność (KM)

286 KM

Pojemność silnika

2967 cm³
210 kW

Częściowe
ubezpieczenie AC

28

Maks. wydajność (KW)
Maksymalny moment
obrotowy

600/2250 - 3250

Ubezpieczenie OC

18

Ubezpieczenie AC

26

Masa
Masa własna

Klasa wydajności

B

Klasa ubezpieczenia

efficiency-class
2403 kg

Dopuszczalna masa
100/115 kg
ładunku na
dachu/dopuszczalny
nacisk przyczepy na hak
holowniczy

Klasa wydajności

B

drive-line
Napęd

Napęd quattro

Przekładnia

Tiptronic

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

2700 kg

Pojemność
Bagażnik

890 l

Zbiornik paliwa, ok.

85 l

Przyspieszenie 0-100
km/h

6,3 s

Prędkość maksymalna

241 km/h
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Audi Q7 | Q7
kod Audi: AUSB2FY9

Zużycie i wartości emisji
WLTP1
Cykl niski1

10,6 l/100km

Cykl średni1

8,7 l/100km

Cykl wysoki1
Cykl bardzo

wysoki1

7,3 l/100km
8,7 l/100km

Cykl mieszany1

8,5 l/100km

Emisja CO 2 - w cyklu mieszanym1

223 g/km

Kategorie emisji

Euro 6d-TEMP
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Audi Q7 | Q7
kod Audi: AUSB2FY9

Kontakt

Dealer
Audi Warszawa Wilanów
Łukasza Drewny 24
02-968 Warszawa
Telefon: +48 (2254) 421-00
FAX: +48 (2254) 421-57
email: salon.audiwarszawa@cichy-zasada.pl
Osoba kontaktowa:
Marcin Krawczyk
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Audi Q7 | Q7
kod Audi: AUSB2FY9

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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