
Audi Q7

Prislista modellår 2019

Gäller fr.o.m. 16 oktober 2018

Modellpriser

Motor & drivning Växellåda

Förbrukning 

l/100 km CO2 g/km Pris

45 TDI 231 hk quattro tiptronic 6,6 172 685.500 kr

50 TDI 286 hk quattro tiptronic 6,6 172 707.200 kr

Huvudsaklig standardutrustning

> Automatiskt avbländande innerbackspegel

> Audi connect safety & service

> LED-strålkastare med helljusassistent

> Bluetooth-gränssnitt

> Audi pre sense front autobromssystem

> 3-ekrad multifunktionsratt med växelpaddlar

> Sätesklädsel i läder/konstläderkombination > Stöldlarm

> Adaptiv farthållare

> Audi active lane assist (filhållningsassistent)

> Kamerabaserad avläsning av vägmärken

> Audi connect navigation & infotainment 3 år

> Elektriskt infällbara, inställbara och uppvärmda 

ytterbackspeglar

> Audi Sound System (10 högtalare inkl. subwoofer.
Totaleffekt 180 W)

> Miljöbelysning

> 18" lättmetallfälgar

För fullständig standardutrustning, besök www.audi.se eller kontakta din Audi-återförsäljare

> Elektriskt inställbara framsäten

> Elektriskt manövrerad baklucka

> Parkeringssensorer fram & bak

> MMI navigation plus

> 2-zons automatisk klimatanläggning



Populära tillval

Paket Pris

S line selection 29.900 kr

Komfortpaket 26.900 kr

Alpinpaket 19.900 kr

Evolutionspaket 26.900 kr

Populära individuella tillval Pris

Mörktonade rutor 5.500 kr

Miljöbelysning, flerfärgad 3.300 kr

BOSE sound system 19 högtalare. 3D-ljud. Totaleffekt 558 Watt 14.000 kr

Audi smartphone interface 3.000 kr

Panoramaglastak 21.300 kr

För fullständig tillvalsöversikt, besök www.audi.se eller kontakta din Audi-återförsäljare.

Teknisk data, priser och utbud gäller vid trycktillfället och kan variera för olika motoralternativ och specifikationer.

Audi Sverige förbehåller sig rätten till ändringar i konstruktion och utrustning, samt reserverar sig för eventuella

ändringar och tryckfel. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning.

> S line sportpaket: 20" alu.fälgar, Sportsäten i 
Läder/Alcantara, Svart innertak, Pedaler i rostfritt stål
> S line exteriörpaket

> S line sportratt, avplanad nedtill (avplaning bortfaller 
vid val av uppvärmd ratt)

> Tredje sätesrad, elektriskt fällbar

> 4-zons komfortklimatanläggning

> Minnesfunktion för förarsäte

> Komfortnyckel

> Fjärrstyrd parkeringsvärmare

> Dragkrok, infällbar

> Matrix LED-strålkastare

> Audi virtual cockpit

> Omgivningskameror

> Assistanspaket city: Side assist, Cross traffic assist 
rear, Exit warning, Pre sense rear
> Parkeringsassistent


