
Audi A7 Sportback

Prislista modellår 2020
Gäller fr.o.m. 15 augusti 2019

Modellpriser

Motor Växellåda Modellversion

Förbrukning blandad 

l/100 km (WLTP)

CO2 g/km 

(WLTP/NEDC) Pris

45 TFSI quattro 245 hk S tronic Proline 8,1 183/150 597.600 kr

45 TDI quattro 231 hk tiptronic Proline  7,1 185/145 641.300 kr

50 TDI quattro 286 hk tiptronic Proline 7,1 185/145 685.100 kr

För alla aktuella kampanjer, besök www.audi.se.

Modellversioner

Proline

Inkluderar utöver Proline dessutom:

> MMI-navigation plus med MMI touch 8,8" > 20" aluminiumfälgar, gjutna, med dubbel 5-ekersdesign

> Adaptiv farthållare med autobroms > Sportchassi

> Parkeringssensorer fram och bak > Dekorinlägg i mattborstad aluminium

> LED-strålkastare > Sportstolar fram

> 18" aluminiumfälgar, 10-armad aerodesign > Interiör, instrumentpanel och innertak i svart

> Audi lane assist > Pedaler och fotstöd i rostfritt stål

> Automatisk 2-zons klimatanläggning > S line-exteriörpaket

> Automatiskt avbländande innerbackspegel > S-sportratt, avplanad nedtill

> Glanspaket > S line-sportpaket

> Parkeringssensorer fram & bak

> LED-strålkastare och LED-bakljus

> Audi connect Safety & Service

> Filhållningsassistent plus Emergency Assist och köassistent

> Audi drive select

Populära tillval

Funktion & Komfort Pris

Klimatpaket 25.500 kr

Design & teknologi

Svart optikpaket 7.300 kr

 HD matrix LED-strålkastare 15.100 kr

Fler populära tillval

Backkamera 5.700 kr

Tonade rutor 5.500 kr

Panoramaglastak 19.600 kr

9.400 kr

Komfortnyckel Elektroniskt lås- och behörighetssystem- 10.000 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.

Aud 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.

Bang & Olufsen 3D Premium Sound System

S line + 31.000 kr

Elektrisk öppning/stängning och uppvinkling 

Mörktonade rutor från B-stolpen och bakåt.

Svartlackerade exteriördetaljer vid single frame-grillen, dekorlisterna runt sidorutorna 

och på stötfångarna.

> Fjärrstyrd parkeringsvärmare 

> Dragkrok infällbar

De nya Multi-line HD matrix LED-strålkastarna lyser upp vägen mer precist och med högre 

upplösning.


