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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerinin sayfa 74’de bulabilirsiniz.

Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel  donanım ve aksesuarlardır. 

Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerinin sayfa 74’de bulabilirsiniz.

quattro
Audi Q7

kavramı Çok güçlü ve Audi’ye özgü 
ilerici bir görünüm oluşturur.

Sürekli sürüş dinamizmi ve daha üstün çekiş gücü sağlayan, standart 

olarak sunulan kendini kanıtlamış quattro çekiş sistemi ile her koşulda 

görülebilir ve hissedilebilir yol hakimiyeti.
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Atletik
modası geçmez ve eşsizdir: Bir Audi Q7, olması gerektiği gibi.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerinin sayfa 74’de bulabilirsiniz.
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 Onu sınıra
kadar getirmeyi başaran, her zaman öndedir. 
Güçlü ve verimli TFSI ve TDI motorlar ile.

245 kW’ya varan güce ve 600 Nm’ye varan torka sahip güçlü ve verimli motorlar performansı ile 

 hayran bırakacak bir dinamizm yaşatır. Yakıt tüketimi ve emisyon düşük tutulmuştur. Yüksek düzeyde 

performansa sahiptir. 8 vitesli tiptronic ve Audi drive select sayesinde kendini kişisel sürüş tarzınıza 

ayarlar. Her yolda önde olabilmeniz için hız yapılan yollarda opsiyonel dört teker direksiyon sistemi ile 

virajları daha iyi almayı sağlar.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerinin sayfa 74’de bulabilirsiniz.
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Audi Q7’nizin
iç mekanı konsept olarak kişisel ve en 

yüksek düzeyde rahat ve iyi hissettirir.

Fikirleriniz için yeterince boş alan. Örneğin koltuklarda, Farklı kalitede malzemeler, 

renkler ve fonksiyonlar ile ilgili çok çeşitli seçenekler.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerinin sayfa 74’de bulabilirsiniz.
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Çok farklı kalitede Valcona deri donanımında görülen ve hissedilebilen birinci kalitede ve mükemmel 

işçiliğe tamamen ve sadece sizin hoşunuza giden çeşitli, size özel uygulama kombinasyonlarının 

oluşturulması için iki materyalli dekoratif aksesuarlardan oluşan şık bir ortam dahildir. Konfor Otomatik 

klima sizin ve ayrıca opsiyonel olarak alınan ayrı ayarlanabilir dört klima bölgesi ile birlikte yolculuk 

yaptığınız kişilerin isteklerine göre de ayarlanabilir.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerinin sayfa 74’de bulabilirsiniz.
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 Daha fazla
ileriyi gören, daha çok ilerler. Audi Matrix LED farlar.
Yeni bir ışık altında güvenli ve konforlu aydınlatma.

Geleceğin ışığı ileriyi aydınlatıyor. Opsiyonel olarak sunulan Audi Matrix LED’li ön farlar ile. Yolu 

eşit dağılımlı ve parlak bir şekilde aydınlatan billur berraklığında bir ışık. Düz bir hat boyunca tam 

berraklık. Hepsini kusursuz hassasiyetle işleyen ve birbirinden bağımsız olarak kumanda edilen ışık 

 saçan diyotlara borçluyuz. Yolda gözle görülür izler bırakın. Ayrıca standart aksesuar olarak sunulan 

 dinamik sinyal lambalarına sahip LED’li stop lambaları ile birlikte. 

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerinin sayfa 74’de bulabilirsiniz.
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Parlaklık
ve mükemmel netlik. Araç kullanımının geleceği 

gözler önünde: Audi sanal kokpit.

Opsiyonel Audi sanal kokpit sayesinde, yüksek çözünürlüklü 12,3 inç ekranlı tam 

dijital kombi gösterge ile, sürücü ile ilgili birçok bilgi bir bakışta görüş alanınızda. 

MMI touch fonksiyonlu MMI navigasyon plus ile birlikte dışarı çıkarılabilen MMI  ekranı 

üzerinden ilave 8,3 inç gösterge yüzeyine sahiptir. Araç ayarları, navigasyon, telefon, 

Audi connect¹ ve medyadan oluşan yeni akıllı MMI kullanım konsepti sayesinde sezgiye 

dayanan kullanım buna dahildir. Karmaşık teknolojiye hakim olmak çok kolay olabilir.

¹ Yasal bilgilendirmeler ve kullanım talimatlarının sayfa 76’da bulabilirsiniz.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 74’de bulabilirsiniz.
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Her zaman
için bir ikon. Etkileyici, güçlü. 
Teknolojik bir kilometre taşı.

Audi SQ7 TDI

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 74’de bulabilirsiniz.
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Üstünlük
kavramı yeni bir boyut kazandı. Görkemli ve ilham verici. 
Eşi benzeri olmayan bir araç.

Audi SQ7 TDI: Sahip olduğu sayısız öncü niteliğinde yenilik sayesinde görsel  

olarak etkileyici ve her açıdan ilham verici. Sokaklarda rastlaması zor, çünkü 

O şimdiden bir otomotiv ikonu.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 74’de bulabilirsiniz.

Audi exclusive kişiye özel araç boyası renklerinden Sedefli Granat kırmızı. Bir Audi Sport GmbH sunumudur. Kullanılabilirliği ve fiyat bilgileri hakkında Audi yetkili satıcınıza danışın.
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Dinamizm
en etkileyici şekilde vücut buldu. 8 silindirli 

TDI motor, quattro çekiş sistemi. 
Gönülleri fethedecek şekilde bir arada.

Park halinde bile kendini gösteren güç. Bunu sağlayan ise 320 kW gücünde ve dünya 

üzerinde ilk defa görücüye çıkan yepyeni bir özellik: Standart donanım olarak sunulan 

elektrikle çalışan kompresör. Gücünü, tamamen yeni bir elektrik sistemi olan 

48 volt’luk güçlü yardımcı araç elektrik besleme sisteminden alıyor. Anında devreye 

giren, üstün kalkış performansı. 0’dan saatte 100 km hıza 5 saniyenin altında çıkıyor. 

Opsiyonel olarak sunulan dört tekerden manevra sistemi ve beraberinde yine isteğe 

bağlı olarak sunulan spor diferansiyel ve devrilme önleyici elektromekanik aktif 

 denge çubuklarına sahip quattro dört tekerden çekiş sistemi, araca, yüksek seyir 

 hızlarında bile sürücüye güven veren dinamik sürüş özellikleri kazandırıyor.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 74’de bulabilirsiniz.
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Hızla girilen virajlarda aracın yana yatma açısını kayda değer ölçüde azaltan ve virajlarda daha da 

 üstün sürüş konforu sağlayarak araca kusursuz sürüş dinamikleri kazandıran opsiyonel devrilme 

 önleyici elektromekanik aktif denge çubukları ile üstün sürüş süspansiyon paketi ilk defa Audi 

SQ7 TDI’da bir arada sunuluyor. Gücünü 48 volt’luk yardımcı araç elektrik besleme sisteminden 

alan devrilme önleyici elektromekanik aktif denge çubukları, Audi drive select (sürüş modu seçme) 

üzerinden sürücü  tarafından istenilen ayarda kullanılabiliyor. Bununla beraber, S serisine özel sertlik 

ayarı yapılmış olan sürüş koşullarına duyarlı havalı süspansiyonlar araçta standart donanım olarak 

bulunmaktadır.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 74’de bulabilirsiniz.

Mükemmel
sürüş konforu ve virajlarda kusursuz denge sağlayan devrilme önleyici 
aktif denge çubukları ile hemen hemen her koşulda kusursuz denge. 

Q7_SQ7_Fas77_2017_02.indd   28 28.08.17   11:21

 Audi SQ7 TDI  28 | 29

Q7_SQ7_Fas77_2017_02.indd   29 28.08.17   11:21



Her yönüyle
“ben buradayım” diyor. Etki bırakan bir görünüm.

Gücünü ve kişiliğini büyüleyici şekilde gözler önüne seriyor. Elbette sahip olduğu sıradışı 

tasarım özellikleri de bu konuda destek oluyor: Alüminyum görünümlü yan aynalar, 

sportif tasarımlı kapı marşpiyeleri, opsiyonel olarak sunulan 21 inç alüminyum alaşımlı 

jantlar ve tavan spoyleri. Ayrıca özel sipariş ile sunulan kırmızı renkli fren kaliperleri. 

Dört tekerlekli coşkuyu en üst kalitede yaşamak isteyenler için.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 74’de bulabilirsiniz.
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Otomobilini 
söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.

Büyüklüğü belirleyen unsurların başında ayrıntılar gelir. Tıpkı başka araçlar ile kesinlikle ka-

rıştırılmayacak farklılıkta çıkan egzoz sesi, sağda ve solda yer alan krom kaplamalı, çift çı-

kışlı spor egzoz sistemi gibi. Ya da üzerinde boydan boya geçen krom çubuğu ile bal peteği 

tasarımlı ön ızgara ve arka hava kanalı girişleri gibi. Hayran bırakan bir görüntü eşliğinde 

güçlü bir etki bırakmak isteyenler için. Yolunuz açık olsun.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 74’de bulabilirsiniz.
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Geniş iç hacim
kendinizi daha da iyi hissetmenizi sağlıyor. 
Beş ya da opsiyonel olarak sunulan yedi kişilik koltuklarla.

Kendi sınıfındaki en geniş iç hacim: Her ayrıntısıyla değişken ve birinci sınıf işçilik. Kusursuz işçilik ve 

malzeme seçimi, insanda sıradışı geniş bir iç hacim duygusu yaratıyor. Özgürlüğü hissedin. Üstün 

kalitenin tadına varın. Arkanıza yaslanın ve sportifliğin keyfini sürün.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 74’de bulabilirsiniz.
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Üst düzey
Sezgisellik. Opsiyonel olarak sunulan MMI dokunmatik ekranlı MMI navigasyon 
sistemi. Başka hangi sistemi kullanması bu kadar kolay ve rahat olabilir ki!

Araç kullanım ayarları, telefon ve ortam araçları, navigasyon ve opsiyonel olarak sunulan Audi connect¹. Yenilikçi MMI dokun-

matik ekran ile tüm bunlar bir tuş ötenizde. Varış noktanızı ya da arayacağınız numarayı girmek için tek yapmanız gereken harfleri 

ve rakamları doğrudan dokunmatik ekrana elle tuşlayarak yazmak. Bu kadar yenilikçi ve kullanışlı bir işlevsel özelliği kaçırmak 

istemezsiniz. Şimdi sadece Audi SQ7 TDI’ya özel opsiyonel olarak sunulan ince işlemeli dekoratif karbon çerçevesi ile birlikte.

¹ Yasal bilgiler ve kullanım talimatlarını sayfa 76’da bulabilirsiniz. Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 74’de bulabilirsiniz.
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Duruşunuzu
bozmayın. hiçbir yolculuğunuzda. Her türlü yol ve 

sürüş koşuluna ayak uyduran sürücü destek sistemleriyle.

İster şehiriçi trafikte olun, ister uzun yolda; her türlü yol koşuluna en iyi şekilde hazır du-

rumdasınız. Neden mi? Çünkü Audi kullanıcılarına büyük rahatlık ve konfor sunan, aracın 

çevresini kuşbakışı genel görünüm ile görmesini sağlayan, üstün güvenlik sunan ve her 

yolculuğunuzu daha da konforlu kılan opsiyonel sürücü destek sistemlerinden sadece 

birkaçı olan sıkışık trafikte yol desteği¹, Stop&Go fonksiyonuna¹ sahip sürüş koşullarına 

duyarlı hız sabitleme kumandası ve park asistanı¹ elinizin altında. 

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 74’de bulabilirsiniz.

¹ Lütfen Dikkat: Sistemeler sadece sınırları dahilinde çalışırlar ve sürücüyü desteklerler.
Trafikteki sorumluluk ve gerekli dikkat sürücüye aittir.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 74’de bulabilirsiniz.

Audi

otomotiv dünyasında yeni bir ikon doğdu.

SQ7
TDI
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Daha fazla çeşitlilik.
Seçeneklerinizin küçük bir görünümü.

Audi Q7 ve SQ7 TDI sıradışı otomobillerdir, hayran bırakan donanım kaliteleri ve

çeşitliliği ile de ikna edici. Ayrıca görselliği ile aracınızı ön plana çıkarabileceğiniz 

diğer alınabilir opsiyonel Dikkat çeken özelliklerden ilham alın.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 74’de bulabilirsiniz.

Dikkat çeken özellikler  42 | 43
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44 | 45 Dikkat çeken özellikler

01

Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel  donanım ve aksesuarlardır. 
Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın.
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Büyüleyici dikkat 
çeken özellikler.
Audi Q7 veya SQ7 Bir bakışta aklınızı çelen yüksek donanım çeşitliliği ve donanım 

kalitesiyle, sıradışı araçlardır. Sayısız yenilikleri, konfor özellikleri ve asistan 

sistemleriyle her bir yolculuğu özel kılar. Diğer bir çok dikkat çeken özelliklerinden 

ilham almamanıza imkan yok.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 74’de bulabilirsiniz.

01   Kenar köşe aydınlatma veya ortam aydınlatma ile uyumlu renklerde önceden belirlenmiş 
3 renk seçeneği

02   SQ7 yazılı ve alüminyum aksesuarlı eşik çıtaları
03   MMI touch fonksiyonlu MMI navigasyon plus, multimedya fonksiyonları ve sezgisel 

kullanımı ile 8,3 inç’lik renkli ekrana sahip yüksek çözünürlüklü harita gösterimi
04   Bang & Olufsen Gelişmiş ses sistemi; 3 boyutlu akustik ses çıkışı ve çepeçevre 3 boyutlu 

ses deneyimi için 3 boyutlu hoparlörler, merkezi hoparlör ve subwoofer dahil 23 hoparlör.

03

0402
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01   Audi akıllı cep telefonu arayüzü¹, ², ³ akıllı cep telefon içeriklerinizi kablosuz olarak USB üzerinden doğrudan MMI ekranına getirir. 
Navigasyon, telefon, müzik ve seçilen Third-Party uygulamaları MMI düğmesi ve sesli komut üzerinden konforlu bir şekilde kullanılabilir. 
Aracınız için en uygun USB girişli şarj kablolarını Audi Orijinal Aksesuarları’ nda bulabilirsiniz. 

02   Kamera tabanlı trafik işareti algılaması⁴ geçici hız göstergeleri dahil sollama yasakları ve hız sınırlamaları ile ilgili kameraya dayanan 
algılama ve göstergedir.

03   Dört teker direksiyon sistemi, düşük hız aralığında bu aracın ataklığını ve ilave olarak arka aksın çevikliğini arttırır. Yüksek hız aralığında 
aynı yönde dönmesi ile tepki verme tutumu iyileşir ve aynı zamanda sürüş dinamiği ve araç stabilitesi artar.

04   Römork bağlantı tertibatı dahil römork asistanı, elektrikli dönebilir. Römork asistanı örneğin sürücüyü geri viteste sürüş esnasında 
römorklu aracı yönlendirmede destekler. Römorklu araç MMI döndürüp/basma düğmesi aracılığıyla döndürülür; römorklu araç veya 
sistem durumu ile ilgili olarak MMI ekranına geri bildirim görüntülenir.

01

Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. 
Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın.

¹ Uyumlu cep telefonları hakkında bilgi almak için Audi Yetkili satıcınıza danışın veya www.audi.com/bluetooth adresini ziyaret edin. 
² Ülkenizde kullanılabilirliği hakkında bilgi almak için lütfen Audi yetkili satıcınıza danışın. ³ Audi akıllı telefon arayüzünde görüntülenen 
uygulamalardan Audi’nin hiç bir sorumluluğu yoktur. Uygulamalarda görüntülenen içerik ve özelliklerden uygulama üreticileri sorumludur. 
⁴ Lütfen dikkat: Sistemler sadece sınırları dahilinde çalışırlar ve sürücüyü desteklerler. Trafikteki sorumluluk ve gerekli dikkat sürücüye aittir.
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01

02

Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. 
Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın.
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 Dikkat çeken özellikler  48 | 49

Oturma ve eşya taşıma düzeni açısından 
yolculuklarınızı çok daha rahat kılan sayısız

Yolculuk gereksinimleriniz neyi gerektiriyorsa, istediğiniz kadar 

oturma yeri, istediğiniz kadar eşya taşıma alanı. İhtiyaca göre 

 değiştirilebilen çok seçenekli koltuk oturma düzeni sayesinde. 

Konfor koltuk özellikli 2. sıra koltuk. Bagaj hacmini arttırmak 

 isteyenler için opsiyonel olarak sunulan birbirinden bağımsız 

şekilde katlanabilir koltuklar. Ayrıca opsiyonel olarak sunulan 

3. sıra koltuk seçeneği. Audi Q7 ve SQ7 TDI. İki, üç, dört, beş, 

altı ya da yedi koltuklu. Ve toplamda en fazla 6 çocuk koltuğu. 

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 74’de bulabilirsiniz.

güzel fikir.

03

01   Etkileyici değişkenlik. 2. ve 3. sıra koltuklara sahip Audi Q7, 6’sında ISOFIX çocuk koltuğu bağlama mekanizması bulunan yolcu koltukları da dahil olmak üzere toplamda 
en fazla 7 kişilik yolcu taşıma kapasitesi sunuyor.

02   Pratik esneklik. Sabitleme mekanizmasına sahip raylı sistem bagaj alanının gereksinimlere göre istenildiği gibi bölünmesini ve/veya genişletilmesini sağlarken, bagaja 
konulan eşyaların da oldukları yere sabitlenmesine imkan tanıyor.

03   Bolca boş alan. Koltuklarınızı ister istediğiniz yere kaydırın ya da isterseniz tamamen katlayarak düz bir zemin elde edin. Bagaj bölmesi hacmi 2.075 litre’ye kadar arttırıla-
bilir. Arka tarafı kauçuk olan çift taraflı kullanılabilir kadife döşemeler, bagaj bölmesinde koruyucu bir örtü oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. Bagaj bölmesinde toz ve kir-
lenmeye karşı koruma sağlarken, katlanarak açılan koruyucu bagaj örtüsü, bagajın yükleme yapılan kısmını çizilmelere karşı ve tamponu da ezilme ve göçüklere karşı korur.
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Bir Audi’yi ne sizin Audi’niz yapar? Bunu tamamen ihtiyaçlarınıza uyarlanmış bir donanım yapar. 

Aracınıza hayalinizdeki görünümü size çok sayıda esinlenebileceğiniz çeşitli paketler ve donanım 

seçenekleri ile verebilirsiniz.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 74’de bulabilirsiniz.

Audi Q7 ve 
SQ7 TDI için

paketler.

Donanımlar ve Aksesuarlar  50 | 51
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52 | 53 S line

Sportif.
S line Dış görünüm paketi ve S line Spor paketi ile daha

01   S line Dış görünüm paketi | Ön ve arka tamponlar, Kapı çıtaları, Audi’ye özgü sportif tasarımlı difüzörün yanı sıra yan radyatör ızgaraları | Ön ve arka tampon alt korumaları, kapı çıtalarının 
yanı sıra çamurluk koruyucuları araç renginde | Mat gümüş gri quattro baskılı kapı çıtaları | Platin gri Difüzör, siyah petek yapıda alınabilir | S line tavan spoyleri | S line yazılı Alüminyum 
aksesuarlı eşik çıtaları | Ön çamurlukların üstünde S line amblemi

02  5 kol pervane tasarımlı Alüminyum alaşımlı dövme jantlar, kontrast gri, kısmen cilalanmış¹

01, 02
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03

04

Audi Q7 modelinizin atak görünümünü etkileyici şekilde öne çıkaran ve daha ilk 

bakışta güçlü performansını belli eden, S line spor paketleri ile aracınızın sportif 

karakterini daha da öne çıkarın.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 74’de bulabilirsiniz.

03   S line Spor paketi | Sırtlarında S kabartması ile ön Spor koltuklar | Rotor gri Valcona deri S line 
koltuk döşemeleri | Siyah İç mekan, Ön panel ve tavan | 3 kollu tasarımlı çok fonksiyonlu plus 
perfore siyah deri S line Deri direksiyon

04  Parlatılmış Sono Alüminyum dekoratif aksesuarları | Siyah perfore deri vites topuzu | Daha ayırt 
edilen iç mekan

Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel 
 donanım ve aksesuarlardır. Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini 
ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın. ¹ Lütfen sayfa 75’deki jantlar ile ilgili özellikleri dikkate alınız.
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54 | 55 Audi Orijinal Aksesuarları

Kendine özgü.
Karbon stil Paketi¹ ve offroad stil Paketi¹ ile daha

Kendi yolunuzdan gidin! İster şehir içinde, ister arazide olsun, çarpıcı detaylar ile Audi Q7’nizin eşsiz karakterini ve kendine 

özgü  hatlarını Karbon stil paketi¹ ve offroad stil paketi¹ ile daha ön plana çıkarın. Opsiyonel olarak fabrika çıkışlı ya da daha 

sonra Audi Yetkili Satıcıları’nda takılmak üzere alınabilir.

01

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 74’de bulabilirsiniz.
Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili 
ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın. ¹ Tam uygulama tarihi hakkında bilgi almak için Audi Yetkili satıcınıza danışın. ² Lütfen sayfa 75’deki jantlar ile 
ilgili özellikleri dikkate alınız.
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03

01   Karbon stil paketi¹ | Ayrıcalık ve kişiselleştirmek 
artık daha kolay | Yatay ızgara kirişleri, kapı 
 çıtaları ve dış ayna yuvaları her biri yüksek kaliteli 
karbon. Dış ayna yuvaları fabrika çıkışlı olarak 
 ayrıca alınabilir.

02, 03  offroad stil paketi¹ | Audi Q7’nin güçlü görünü-
müne daha da güçlü bir görünüm kazandırır. | 
Metalik taş grisi ön tampon alt koruyucu, 
 çamurluk koruyucular, kapı marşpiyeleri ve arka 
tampon alt koruyucu ile krom kaplı siyah renkli 
spor egzoz çıkışları araca üstün bir görünüm 
 kazandırıyor. 5 kol falks tasarımlı alüminyum 
alaşımlı döküm jantlar (mat siyah parlatılmış² 
veya parlak siyah) isteğe bağlı olarak alınabilir.

04  Paslanmaz çelikten üretilmiş basamaklar saye-
sinde örneğin kayak ve eşya kutularına istiflediğiniz 

eşyalarınızın tavana yerleştirilmesini kolaylaştırır. 

Basamaklar fabrika çıkışlı olarak ayrıca veya 

seçeceğiniz stil paketlerinden biri ile kombinasyon 

halinde alabilirsiniz.

04

02
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 Olağanüstü.

Audi design selection murillo kahverengi

01  Parlatılmış Sono alüminyum üst dekoratif aksesuarlar, doğal koyu kahverengi çınar ahşabı alt dekoratif aksesuarlar
02   Doğal koyu kahverengi çınar ahşabı ve parlatılmış Sono alüminyum orta konsol | Granit gri kontrast dikişlere sahip murillo kahverengi deri boylamasına ayarlanabilir konforlu ön orta kol dayama
03  Granit gri kontrast dikişleri ile Murillo kahverengi perfore Valcona deri kişiye özel hatları olan koltuklar, havalandırmalı koltuk ve ısıtmalı koltuklar ile sırt bölümü, kullanım elemanları murillo kahverengi deri 

kaplıdır. | Tavan döşemesi, üst sütun kaplamaları ve çift güneşlikler Alcantara ayışığı gümüşü | Alcantara Murillo kahverengi kapı iç döşemeleri | 3 kollu tasarımlı çok fonksiyonlu plus deri direksiyon ve vites 
değiştirme kolları dahil murillo kahverengi kontrast dikişleri ile granit gri ısıtmalı direksiyon | Arka cam ve arka kapı camları için manuel jaluziler | Granit gri lüks velur paspaslar | Kapılarda “design selection” 
amblemi | Full deri paketi: Kapı panellerinin ve gösterge panelinin üst tarafı Murillo kahverengi kontrast dikişli granit gri deri, Gösterge panelinin alt yanları dahil torpido gözü ve kapı panelleri döşemelerinin 
altları murillo kahverengi deri, Granit gri kontrast dikişleri ile murillo kahverengi deri boylamasına ayarlanabilir orta kol dayama, kapılardaki kol dayama ve orta konsolu kapsayan deri donanımından oluşur.

01

02

Olağanüstü bir aracı daha da olağanüstü yapabilirsiniz. Bu özel şıklık iç mekanda özel malzemeler ve renkler ile ilgili estetik bir 

seçenek sunan Audi design selection ile sağlanır. Çarpıcı kontrast dikişleri olan Audi design selection Murillo kahve veya Kodiak 

kahverengi mükemmel kaliteli deri donanımlar iç mekana ayrıcalıklı bir ambiyans verir.

Audi design selection ile daha
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03

Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır.
Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın.
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01

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 74’de bulabilirsiniz.
Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. 
Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın.
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 Audi design selection  58 | 59

Audi design selection kodiak kahverengi

01   Antrasit kontrast dikişli ve baklava desenli dikişleri ile kodiak kahverengi Valcona deri 
plus Spor koltuklar | Koltuk arkaları Kodiak kahverengi deri kaplı ön koltuklar | Tavan dö-
şemesi, üst sütun döşemesi ve çift güneşlikler siyah Alcantara | Kapı iç döşemeleri 
 siyah Alcantara | 3 kollu tasarımlı çok fonksiyonlu plus deri direksiyon ve vites değiş-
tirme kolları dahil kodiak kahverengi kontrast dikişleri ile siyah ısıtmalı direksiyon | Arka 
cam ve arka kapı camları için manuel jaluziler | Kodiak kahverengi kontrast dikişlere sahip 
siyah lüks velur paspaslar | Kapılarda “design selection” amblemi | Full deri paketi: 
Antrasit kontrast dikişleri ile kodiak kahverengi deri kapılardaki kol dayama, kapı döşeme-
leri alt bölümü, kapı panelleri ve gösterge panelinin üst ve alt bölümleri, torpido gözü 
dahil orta konsolun üzerindeki döşemeler siyah deridir.

02   Üst dekoratif aksesuarlar Parlatılmış Sono Alüminyum, alt dekoratif aksesuarlar parlak 
antrasit titanyum; SQ7 TDI için alt dekoratif aksesuarlar kabartılmış bakır karbon 

03   Antrasit kontrast dikişlere sahip kodiak kahverengi deri boylamasına ayarlanabilir konforlu 
orta boyama

02

03
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Eşsizdir.
Audi exclusive ile daha

Özenle seçilmiş dekoratif aksesuarlar, renkli deri döşeme ve kaplamalar ve çok geniş bir renk yelpazesine sahip kişiye özel 

araç boyası gibi Audi exclusive aksesuar ve donanım seçenekleri ile Audi Q7’inizi tıpkı sizin gibi hiç bir şekilde başkalarıyla 

karıştırılamayacak eşsiz bir araç haline getirebilirsiniz. Tam arzu ettiğiniz gibi.

01

Audi exclusive donanım çeşitliliği ve 
kalitesi ile ilgili iddiası hakkında bilgi 
edinmek için bu QR kodunu akıllı tele-
fonunuz ile tarayın veya internet tara-
yıcınızda www.audi.com//exclusivefilm 
linkinden yararlanın.

QR-kodu

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 74’de bulabilirsiniz.
Audi exclusive opsiyonel olarak alınabilir Bir Audi Sport GmbH sunumudur. Standart ve Opsiyonel donanımlar hakkında ayrıntılı bilgi almak için www.audi.com.tr 
adresini ziyaret edin veya Audi yetkili satıcınıza danışın.
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01   Audi Q7 Audi exclusive kişiye özel araç boyası renklerinden Metalik Nano gri | 5 çift kollu tasarımlı Alüminyum alaşımlı Audi Spor 
jantlar, mat titanyum görünümlü, parlatılmış¹ | Audi exclusive titanyum siyahı görünüm paketi 

02   Audi exclusive Valcona full deri donanımı (Paket 5) Alabaster beyazı/Jet gri kontrast dikişli kişiye özel hatlı Alabaster beyazı/Jet 
gri deri ön koltuklar | Koltuk orta merkezleri dahil koltuk içleri yan destekleri, Kapı panelleri döşemeleri ve gösterge panelinin alt 
yanları dahil Alabaster beyazı | Koltuk yan destekleri, Kapı çekme kolları, kapılardaki kol dayamalar, orta kol dayamanın yanı sıra 
gösterge panelinin üst yanları Jet gri ile kontrast dikişleri Alabaster beyazı | Kapı döşemelerinin altları, ön orta konsol döşemeleri 
Alabaster beyazı ile kontrast dikişleri Jet gri | Alabaster beyazı kontrast dikişlere sahip Audi exclusive Jet gri deri kullanım 
elemanları | Direksiyon üzerindeki dikişleri Audi exclusive’ ye özgü dikişlerdir | Taban halısı ve paspaslar Audi exclusive Jet gri ile 
deri şeritleri ve dikişleri Alabaster beyazı 

03   Üst dekoratif aksesuarları Parlatılmış sono alüminyum, alt dekoratif aksesuarları Alüminyum/Audi exclusive siyah Beaufort ahşap

02

03

¹ Lütfen sayfa 75’deki jantlar ile ilgili özellikleri dikkate alınız.

  Audi exclusive 60 | 61
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0302 04

01

KKKiKiK şşşişililiiğğiğiiinininn zeze en iyi uyuyan reneeeeengig  seçççinii . Ayyrıca boyoyasasa ınınının mmükükememmem l l kaliitettesine 

üügügüvevvenniniin,n,n zira AuAuuA dii otomobilinizin sadece pparrlak biir gögörüününümümü ooolmması için 

dedededeğiğğğğğ lll,ll,, aaynyny ı zamamaanddn aa çarpıcı bir görünüüm ve ömür r boyu çevrereninin etetkikikileelerirrindnden

veveve aaşşşşşışınmnmmmala ardan kokorunmnmması için bbboyo anmaktktadadırı .

YaYaYaYaYaYaYY kkkkkkıkıkıt tt t ttüütüükkek timimi ve e COOO₂ eme isyonu değerrlel riniii ssayayaya fa 7444’4 dededd  bullu ababilirsiniz.

RReReRReReeesesessessssimlimlimmlimimlerderderderderderderdrrde ee e ge gge gee ggggörüörüörüörüüörüüürürüörürülenlenlenlenlenlenlenlenleeeen vevevevevevevevev yayayayayayyayyyy içeiçeiçeçeçeiçeçeçeiçeçeçeçeççiçeççeçç rikrrikrikrikkkkkkiktetete teteeete tetette anlanlanlnlanlanlaanlaan atıatıatıatıaaatıat lanlanlanlanlannnanlannlaa dodododoododododoododd nannanannnanannannannannannn ımmmımımımmımıı ve ve veveveve eve akssaksakssakskkssaakk esuesueesuessesuesuesueessusue arararlararlarlarlarlarlarar arıarıararıarıarırrırırın bn bn n bn bn bn bn bn bn bnnnn azıazıazıazıaazıaazıaaaa larlarlararlarlarlarlarlarl ı iı iı iı iı iiı iilavlavlavlavlavvavvvvve üüe üe üe üe üe üüüe üüüe crcrecrecrerecrecrcrecreccrrc tt t t t tttt
ödödödödödööööööööööööödededödöd nernerneerekek eek sasatsatssatsa ın nın nn nn alıalıalıaalaaaaaaaaaa nannannannannan opopppsiysiysiyyyoneo l donanaonanımmnım vevevvvvveevevvvveeevvve akakkaksesesssesuaruararuaruarlarlarl dırdırr..
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSStStaSta dndandandandadandartrtrtrtrt veveveve ve oopsopsopsppsoppsiyoiyiyoiyo lnelel ddodoonannannannanım mm ve aksaksaksk esuessuararlrlarllarla a ia ilgil ilgililili aayrıntnt lılı bibibil ilgilgi iççininiin wwwwwwwwwww.au.aua.aua di.didi.di comcommco .tr.tr  
adrradradresieseesinini ziyziyarearearea ttt et ett din veya yay AuAudAudAudi YYYi Yetketke ili sasatıct ınıın za danışın.
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05 06 07

010101 MeMetalik GGlacier br beyayazz
02 Metalta ik OrcOrcaa siyayayy h
0303 MeMettalik Samamuraray gy griri
004 MeMetalt ik Floret güümüşmü
0505 MeM taltalikik NavvN arra a ma aviav ¹
06 MeMetaltalik ik Kobrara bejbeji
0077 A Audidiu exexclucl sivi e Kişşiye öözzzez ll araç boyasya ı

rennkklerinrindenden MeMeetalt ik k IppapaI nema kahvveree ngi 
  İstesteğeğe bağbağlı lı olaolaarrak didiğeğer bir çok renk seçeneği.

BirBirrr AuAA di SpoS rt GGGmbbG HHH ssunumudur.

¹ SSadea ce e S lS lineine DıDış ggş gööörüünüüümm paketketi veya SSQ7 TTDI ile 
bibirlikliktete aalalıa nabnabiliiil r.

AraAraç bç oyası renr kleklekleri ileileee ççok dk dahaaha fafazlazlası için
wwwww.audi..comcom.t.tt.tr. addrreessiini ziziyaryarett ededin.

 Arraaçççç bboyası renkleri 66666622222222622 ||||| 63
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0503

Audi jantları ile kişisel tarzınızı ve aracınızın karakterini öne çıkarın. 

Yollarda baktıkça güzel duygular yaşamak için sevdiğiniz tasarım 

ile otomobilinize çok güçlü bir görünüm kazandırarak kendinizi 

 şımartın. Audi jantları özel test yöntemlerinden geçerler çok iyi 

kontrol edilirler ve en yüksek düzeyde kaliteye sahiptirler.

Çarpıcı 
Görünün.

Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili 
 ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın. Lastiklerin teknik özellikleri ile ilgili bilgileri sayfa 75’de bulabilirsiniz.
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06

08

07

01   10 kollu Yıldız tasarımlı 20 inç Alüminyum alaşımlı
döküm jantlar, kontrast gri, kısmen cilalanmış¹

02  4 kollu bıçak tasarımlı 21 inç Alüminyum alaşımlı 
Audi Spor döküm jantlar
Parlak siyah, parlatılmış¹, ²

03  7 çift kollu tasarımlı 19 inç Alüminyum alaşımlı 
 Audi Spor döküm jantlar²

04  5 paralel kollu tasarımlı (S tasarım) 20 inç Alümin-
yum alaşımlı döküm jantlar

05   5 kol tasarımlı 18 inç Alüminyum alaşımlı dövme 
jantlar

06  5 V kollu Yıldız tasarımlı 22 inç Alüminyum alaşımlı 
Audi Spor döküm jantlar, mat titanyum görünümlü, 
parlatılmış¹, ²

07  5 V kollu tasarımlı 19 inç Alüminyum alaşımlı 
döküm jantlar

08  5 kol pervane tasarımlı 20 inç Alüminyum alaşımlı 
Audi Spor döküm jantlar, Magnezyum görünümlü, 
 parlatılmış¹, ²

09  10 Y kollu tasarımlı 20 inç Alüminyum alaşımlı  
Audi Spor döküm jantlar parlak siyah,  parlatılmış¹, ²

Jantlar ile ilgili çok daha fazlası için www.audi.com.tr 
adresini ziyaret edin.

¹ Lütfen sayfa 75’deki jantlar ile ilgili teknik özellikleri dikkate alınız. ² Bir Audi Sport GmbH sunumudur.

09
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Siyah Alcantara/Deri kombinasyonlu Spor ön koltuklar

Kaya gri Alcantara/Deri kombinasyonu Kaya gri perfore kriket deri Fıstık beji kriket deri Sedir kahverengi Valcona deri

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 74’de bulabilirsiniz.

Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. 
Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın.
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 Koltttttttttukukukukuuukukkuuklaaaaaalaaaalarrrrrrr  66 || 67

Yüksek kaliteli.
Audi’nizde size özel yerinizi alın. Ön ve arka koltuklarda farklı kalitede malze-

meler ve 1. sınıf işçilik ile ayrıcalıklı konforu hissedin. Hangi koltuk döşemesine 

karar verirseniz verin doğru tarzda oturacağınızdan emin olabilirsiniz.

Kumaş ve Deri donanımlar ile

Kişiye özel hatları olan Granit gri kontrast dikişlere 

sahip murillo kahverengi Valcona perfore deri 

Resimde Audi design selection murillo kahverengi 
koltuk döşemeleri gösterilmektedir.

Audi exclusive Deri donanımlar¹Rotor gri Valcona deri 
ile Kontrast dikişli

Siyah Valcona deri 
ile Kontrast dikişli

Kaya gri Valcona deri

¹ Bir Audi Sport GmbH sunumudur. Koltuk döşemeleri ile ilgili çok daha fazlası için www.audi.com.tr 
adresini ziyaret edin.
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Üst Dekoratif aksesuarlar Sono Parlatılmış Alüminyum Sono Parlatılmış Alüminyum

Alt Dekoratif Aksesuarlar Arduaz gri krom Gri meşe ahşabı

Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. 
Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın.
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 Dekoratif Aksesuarlar 68 | 69

Sono Parlatılmış Alüminyum Gümüş gri elmas rengi Parlak Siyah

Doğal koyu kahverengi çınar ahşabı Terra kahve ceviz ahşabı Audi exclusive Ahşap Dekoratif Aksesuarlar¹

Mükemmeldir.
Dekoratif Aksesuarlar ile daha

Ayrıcalıklı ambiyans bir tarz meselesidir. O da en ince ayrıntısına kadar sizin 

mükemmelleştirebileceğiniz kendi tarzınızdır. Farklı kalitede Audi dekoratif 

aksesuarları ile hissedebileceğiniz görünümler yaratın. Seçilmiş materyaller 

karşısında büyüleneceksiniz. Dokunulası ahşaplar, piyano siyahı veya alümin-

yum dekorlardan tamamen kişisel zevkinize uygun kombinasyonlar oluşturun.

¹ Bir Audi Sport GmbH sunumudur. Dekoratif aksesuarlar ile ilgili çok daha fazlası için 
www.audi.com.tr adresini ziyaret edin.
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01,101, 0202 03

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 74’de bulabilirsiniz.

AuAuddi oorrjinal aaksksesuarları size kalite sösösözüzümümmüm züü hhere gggünün yyenenididenen kkananıttlalayayann ürürünü ler r ililee AuA di QQ7 ve SQ7 TDI’inize bazı ilave ögö üürünümümlelerr kakazaz ndddırır--

mak k iiçiin çokok sssayyaayaay dıdıdıdaaa lloolan kkak sunmmaktadır. Size yeniii hehehededededeflllfleree iin hhhayayy lalininii kukurdrdururaacacak k ve kalite sözümüzü her günün yyyenenididenen kananıtlayan ürünlerimizin

bübüyüleele iiyyici tasarımı ve yyükükseekk k fofofonknkksiyoyyy nelliği ile kendini belli eden ttamm uuygun ççözöözüüümümllle iriri imimi dzdzdennen yyarararllanın. BBurradadaa gegeninişş çeçe işiş tltleriimizizzdedeed nn bibibi krkrkaçaç 

didididid kkkkat çekicii özözözöz leelliliğiğiğ bbulabbililiir isiinin z,z, daha a ffa lzllasaasıı içiçiçinin AAAududdi yeyy tkili satııcıcınını dzdanan bbililgigi eedidinebibililirsininiziz.

01010101 KKayayak ve EEşyaşya kukuutultularıar  | AyrAyrıcaıcalıkl lı AudA i tasarımındnda,a, herher ikiki yi yanıanıa kikikilitlitlenebilirlir veve çiçift ft tarta aflı kolayca açılabilir. 3000 l0 iitretre, 3, 360 60 litlitrreree veyvveyveya 4a 40505 litlitre olarakk alalınaınabilbilir.ir.
0202 10 k0 kolol TTalea ea tasarımlımlı alümiinyunyum alaşımlmlı dddöküöküö m jm jantantlar, mat siyah,ah paparlarlaaatıltıltılmışmmış¹¹. 9 559,55 J J × 22× 221 e1 e11 badb ındnda 2a 285/85/440 R 21² boyutundandand ki lasttiklikler e ilileilele bibirlirliktekte.
0303  EEşikşik LLED’llerieri || AAraç kkaapısı açıldığında LEDLED ayayayydındınnlatl malı quatattrotro yayazısı veya Audi halkaları zemine yansıtıtılırlı . Sürücüc ve ön yolcu ttarafları için 2’li setleer hr alinde satışa sa sunuunulmalmaktaktadır.
04044 TaTaşınşı abilirlir EsEspreprep sso makinkinasıası || YolYollarlardada ikeiken hakiki esppresresso keyfi.18 adeadet it illylly ESESE marka kapsül kahve,e, 2 adet kırılmaz fincaan, n mikmikrofiber temizlik bezi. ŞŞık saksaklamlama ka kabıabı.
0505  Aududidi TaTaşınş abilir biilgilgi-eğ-eğlenncece | 1| 10 i0 inçnç dokdokunmunmunun atiatatat k ekranını ileile kusursuzz gögög rünrü tü kaliteeit sinsindede en iyi ses ve görüntüyü y vaad ediydiyor.
066 Bagajaj bölmelmesisi ızgızgızgaraaaralarlarları |ı | BoBoylaylamasasmasınaınaınına veveve enenineinene babagajjj böbölümlümünüünü isi tenilen şekiekildelde ayayrılrılabilirr B. BBöllmölmölö e ıe ıe ızgzgazgaralralralaarıarı dedeliklikli bir yüyüzzeyeeeye ihihihtiytiyaç ç olmolmaksaksızınn,, koloo ay ay veeveve praprprrap tiktik bir şr şşşekilde takılabilirir
07 A Auudidi yoyounggster gr geelişmiş ççocuuk kk koltoltuğuuğu | En üstüst düzeyeyyzey konfoor vr ve gge güveüvenlinlik bir arada. 15 kg’ dan ititibarbarenen küçük yolculcularıa nız iççiindindir.

22 kg araası sı sı çocçocçocuuuklar için sadece kolltuktuk yüyüükseltilt ci ile bbirliktee bibir kr aç ç el hareketi ile kokolaylaylıklıkla kullanılabilir.

Diğer bill lgilerieri AkAksesseesssuaruuarr katkaataloa ğundan,, 
www.audi.di com t.trr adadrresinden ve 
AudAudi YYetketkilili SSatıctıcınıınızdazdan ön öğreğ nebilirsiniz.

Audi Orijinal 

Aksesuarları
2 017  //  2 01 8  K a t a l o ğ u

Rezer vasyon şar tı  aranmıyor:  Audi Or i j inal Ak sesuarlar ı  i le kampın tadına var ın.

Hepsi bir  arada:  B is ik let taşıy ıc ı lardan jantlara kadar tüm ak sesuar f ik i r ler i .

Otur oğlum!:  Köp ekler imiz ne den Audi ’mizi  k ul lanm ak ister k i?

¹ Lütfenn sasaysayffa 75’deki jjananttlarlarla ilile ie ilgilgilili teknik özellikleri dikkate alınız ². ² LaLastis klerin teknik öözelzellikliklerle i ile ilgili bilgilerii sayfayfa 7575’dede bulabilirsiniz.
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Model Audi Q7 3.0 TFSI quattro

(245 kW)

Audi Q7 ultra 3.0 TDI quattro

(160 kW)¹

Audi Q7 3.0 TDI quattro

(200 kW)¹

Audi SQ7 4.0 TDI quattro

(320 kW)¹

Motor yapı tarzı Benzin direkt püskürtme sistemli ve mekanik

turboşarj modülü olan V6 silindir benzinli motor

Common Rail püskürtme sistemli ve egzoz

turboşarjı olan V6 silindir dizel motor

Common Rail püskürtme sistemli ve egzoz

turboşarjı olan V6 silindir dizel motor

Common Rail püskürtme sistemli ve Elektrikli 

kompresörlü V8 silindir çift turbolu Dizel motor

Motor hacmi cm³ (silindir baş. valf) 2.995 (4) 2.967 (4) 2.967 (4) 3.956 (4)

Azami güç² kW, d/d’de¯¹ 245/5.500–6.500 160/3.250–4.750 200/3.250–4.250 320/3.750–5.000

Azami tork Nm, d/d’de¯¹ 440/2.900–5.300 500/1.250–3.000 600/1.500–3.000 900/1.000–3.250

Kuvvet iletimi

Çekiş türü Sürekli dört tekerden çekişli quattro Sürekli dört tekerden çekişli quattro Sürekli dört tekerden çekişli quattro Sürekli dört tekerden çekişli quattro

Şanzıman türü 8 ileri vitesli tiptronic 8 ileri vitesli tiptronic 8 ileri vitesli tiptronic 8 ileri vitesli tiptronic

Ağırlık/hacim 5 Koltuklu 7 Koltuklu 5 Koltuklu 7 Koltuklu 5 Koltuklu 7 Koltuklu 5 Koltuklu 7 Koltuklu

Yüksüz ağırlık³ kg 2.045 2.105 2.070 2.135 2.070 2.135 2.345 2.405

İzin verilen yüklü ağırlık kg 2.740 2.910 2.765 2.940 2.765 2.940 3.030 3.200

İzin ver. tavan yükü/röm. bağl. yükü kg 100/115 (100/140)⁴ 100/115 (100/140)⁴ 100/115 (100/140)⁴ 100/115 (100/140)⁴ 100/115 (100/140)⁴ 100/115 (100/140)⁴ 100/140 100/140

İzin verilen azami römork yükü⁵ kg

frensiz

12 % Eğimde

8 % Eğimde

750

2.700 (3.500)⁴

2.700 (3.500)⁴

750

2.800 (3.500)⁴

2.800 (3.500)⁴

750 

2.700 (3.500)⁴

2.700 (3.500)⁴

750 

2.800 (3.500)⁴ 

2.800 (3.500)⁴

750 

2.700 (3.500)⁴

2.700 (3.500)⁴

750 

2.800 (3.500)⁴

2.800 (3.500)⁴

750

3.500

3.500

750

3.500

3.500

Depo hacmi yaklaşık l 85 85 75 75 75 75 85 85

Sürüş perfor./Yakıt tüketimi⁶

Maksimum hız km/h 250 250 216 216 234 234 250 250

 0–100 km/h arası hızlanma s 6,1 6,3 7,1 7,3 6,3 6,5 4,8 4,9

Yakıt cinsi Kükürtsüz süper 95⁷ oktan Kükürtsüz Dizel⁸ Kükürtsüz Dizel⁸ Kükürtsüz Dizel⁸

Yakıt tüketimi⁹, ¹⁰ l/100 km 

şehiriçi 

şehirdışı

ortalama

9,7–9,4

7,2–6,8

8,1–7,7

10,0–9,6

7,3–6,9

8,3–7,9

6,4–6,1

5,7–5,1

6,0–5,5

6,6–6,3

5,9–5,3

6,2–5,7

6,7–6,3

6,0–5,6

6,2–5,9

6,8–6,5

6,1–5,7

6,4–6,0

8,6–8,4

6,9–6,5

7,5–7,2

8,7–8,4

6,9–6,5

7,6–7,2

 CO₂-Emisyonu⁹, ¹⁰ g/km 

ortalama 189–179 193–183 157–144 161–148 164–154 168–158 198–189 199–190

Egzoz normu EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6
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Açıklamalar

¹  Bağımsız AdBlue® deposunu gösterge panelinde yer alan ekranda belirtilen şekilde doldurun. AdBlue Otomotiv 
Sanayi Derneğinin tescilli markasıdır (VDA).

²  Belirtilen değer öngörülen ölçüm yöntemine göre (günümüzde geçerli şekliyle UN – R 85) belirlenmiştir.

³  Sürücü (75 kg) ve % 90’a kadar dolu yakıt deposu ile birlikte araç boş ağırlığıdır, günümüzde geçerli şekliyle 
VO (EU) 1230/2012’ye göre belirlenmiştir. Opsiyonel donanımlar ile boş ağırlık ve aracın hava direnci kat sayısı 
artabilir, dolayısıyla olabilecek azami taşıma kapasitesi veya azami hız buna göre azaltılır.

⁴  Bilgiler opsiyonel olarak alınan uyarlanabilir havalı süspansiyon/uyarlanabilir havalı spor süspansiyon olan 
araçlar ile ilgilidir.

⁵  Artan deniz seviyesinden yükseklik (rakım) ile birlikte motor gücü zorunlu olarak azalır. Deniz seviyesi 
 yüksekliğinin 1.000 m üzerinden itibaren ve sonraki her 1.000 m’de römorklu ağırlık-tan (izin verilen 
 römork  yükü+çekici aracın izin verilen yüklü ağırlığı) % 10 çıkarılmalıdır. Geçerli değer, fabrika çıkışlı 
takılan römork bağlantı tertibatı olduğundaki römork yüküdür. Römork bağlantı tertibatı olan araç 
ticari olarak kullanıldığında size belirli koşullar altında bir AB takograf cihazı gerekir. 

⁶  Yakıt tüketimleri ve CO₂ emisyonları ile ilgili bilgiler kullanılan lastik/jant setine bağlı olan aralıklarda geçerlidir.

⁷  DIN EN 228’e göre süperPlus kükürtsüz ROZ 95 kurşunsuz yakıtının kullanılması önerilir. Mevcut olmadığında 
az miktarda güç azalması olan DIN EN 228’e göre süper kurşunsuz ROZ 91 yakıtı kullanılması önerilir. Azami 
% 10’luk bir etil alkol (E10) oranı olan kurşunsuz ROZ 95 yakıt kalitesi her zaman kullanılabilir. Yakıt tüketimi 
ile  ilgili bilgiler 692/2008/EG’ye göre ROZ 95 yakıt ile çalıştırma bazındadır.

⁸  DIN EN 590’a göre kurşunsuz dizel kullanılması önerilir. Mevcut olmadığında DIN EN 590’a göre dizel kullanılması 
önerilir.

⁹  Belirtilen değer ön görülen ölçüm yöntemine göre belirlenmiştir. Bilgiler tek bir araç ile ilgili değildir ve sunumun 
öğesi de değildir, aksine sadece çeşitli araç tipleri arasında karşılaştırma amaçlıdır.

¹⁰  Bir aracın yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonları sadece araç tarafından yakıtın verimli kullanılmasına bağlı değildir, 
 aynı zamanda sürüş tutumu ve diğer teknik olmayan faktörlerde de etkilenir. CO₂ küresel ısınmadan başlıca 
 sorumlu olan sera gazıdır.

Lastik ebadı Yakıt verimliliği

sınıfı

Islak zeminde 

yer tutuş sınıfı

Dışardan gelen lastik 

sesi sınıfı

Yaz lastikler 235/65 R 18 C C–A 71

255/60 R 18 C C 72

255/55 R 19 E–B C–A 73–71

285/45 R 20 C–B C–A 75–70 –

285/40 R 21 C B–A 74–71

285/35 R 22 C C 73

Kış lastikleri 255/60 R 18 C C 73–70 –

255/55 R 19 E–C C 73–72

285/45 R 20 E C 70

255/50 R 20 E–C C 73

Lastik parametreleri sınıflandırmaları

Tabloda Audi Q7 ve SQ7 TDI modellerinin farklı lastik ebatları ile ilgili yakıt verimlilik sınıfı, ıslaklıkta yer tutuş sınıfı 
ve dışardan gelen lastik sesi sınıfı aralıklarını bulursunuz.

Önemli hatırlatma

Jantların özellikleri: Parlatılmış, pırıltılı parlatılmış, cilalanmış veya kısmen cilalanmış alüminyum alaşımlı 
jantlar kış mevsimindeki yol koşullarında kullanılmamalıdır. Jant yüzeyinin üretim nedeniyle korozyona karşı yeterli 
bir koruması yoktur ve yola serpilen tuz veya benzeri maddelerden dolayı kalıcı olarak hasar verilebilir.

Belli bir lastik siparişi mümkün değildir.
Ülkeye özgü lastik sunumu ile ilgili olarak lütfen Audi Yetkili Satıcınıza danışın.
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Offroad Özellikleri Q7 SQ7 TDI

Tırmanma yeteneği % 60 60

Yerden yüksekliği mm 210/245* 245

Eğim açısı °   ön 
arka

22,7/25,4*
20,3/21,9*

20,1
19,0

Rampa açısı ° 17,7/20,7* 14,9

Sudan geçiş yüksekliği mm 500/535* 535

*  Bilgiler opsiyonel olarak alınan uyarlanabilir havalı süspansiyon/uyarlanabilir spor havalı süspansiyon olan araçlar 
ile ilgilidir.

(Sayfa 4–21 arası) Resimde gösterilen Audi Q7 donanımı:
Araç boyası rengi: Metalik Samuray gri¹
Jantlar: 5 kol pervane tasarımlı Alüminyum alaşımlı dövme jant,  kontrast gri, kısmen cilalanmış²
Koltuk/Koltuk döşemeleri: Sedir kahverengi Valcona deri ön spor koltuklar
Üst dekoratif aksesuarlar: Parlatılmış Sono alüminyum 
Alt dekoratif aksesuarlar: Gri meşe ahşap

(Sayfa 24–41 arası) Resimde gösterilen Audi SQ7 TDI:
Araç boyası rengi: Audi exclusive kişiye özel renklerinden Sedefli Granat kırmızı³
Jantlar: 5 V kollu Yıldız tasarımlı Alüminyum alaşımlı Audi Spor döküm jantlar, mat titan görünümlü, 
parlatılmış², ³,  Seramik frenler
Koltuk/Koltuk döşemeleri: Rotor gri Valcona deri ön plus Spor koltuklar, 
baklava dikişli ve koltuk sırtlarında S kabartması ile birlikte
Üst dekoratif aksesuarlar: Parlatılmış Sono alüminyum
Alt dekoratif aksesuarlar: Karbon Atlas

(Sayfa 26–33 arası) Resimde gösterilen Audi SQ7 TDI donanımı:
Araç boyası rengi: Metalik Orca siyah
Jantlar: 5 kol Tornado tasarımlı (S tasarım) Alüminyum alaşımlı jantlar; Kırmızı renkli fren kaliperleri
Koltuk/Koltuk döşemeleri: Rotor gri Valcona deri ön plus Spor koltuklar, 
baklava dikişli ve koltuk sırtlarında S kabartması ile birlikte
Üst dekoratif aksesuarlar: Parlatılmış Sono alüminyum
Alt dekoratif aksesuarlar: Karbon Atlas

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini Sayfa 74’den itibaren bulabilirsiniz.
¹ Tam uygulama tarihi hakkında bilgi almak için Audi yetkili satıcınıza danışın. ² Lütfen sayfa jantlar ile ilgili teknik özellikleri dikkate alınız. ³ Bir Audi Sport GmbH sunumudur. ⁴ Tam kullanımlı LTE kart sözleşmesi gerektirir. 
LTE destek kullanımı ve mevcudiyeti ile alakalı lütfen Audi Yetkili Satıcınız ile temas kurun. ⁵ Uyumlu cep telefonları hakkında bilgi almak için lütfen Audi Yetkili Satıcınız ile temas kurun veya www.audi.com/bluetooth adresini ziyaret edin. 
⁶ “Dahili SİM kartlı Audi connect Navigasyon ve Bilgi-Eğlence Sistemi (3 ay)” sahip araçlarda AUDI AG’nin sunduğu ücretsiz tanıtım/deneme süresi, sıfır otomobil olarak satın alınan aracın ilk trafik tescil tarihinden itibaren 3 aydır ve ilk 
3 ayın ardından otomatik olarak biter. Audi connect Navigasyon ve Bilgi-Eğlence Sistemi’ne ait lisans satın alınması halinde, bu ilk üç aylık süre Audi connect hizmetlerinin toplam işletim süresine dahil edilmez.

Kendi SIM kartı ile Audi connect ile Navigasyon & bilgi-eğlence hizmetlerinden yararlanan müşterilerimizin 

 dikkat etmesi gereken yasal bilgilendirme

Audi connect tarafından desteklenen hizmetlerin kullanımı, sadece MMI navigasyon sistemi ve Audi connect (Araç 
modeline bağlı olarak araç telefonu) opsiyonel donanımları ile mümkündür. Size ilaveten LTE Option veri opsiyonlu 
ve LTE⁴ veri kullanımlı bir SIM kart gereklidir. Alternatif olarak, kullanıcıya ait harici bir SIM kart kart yuvasına takı-
larak veri bağlantısı elde edilebilir. Audi telefon kutusu, opsiyonel özellikleri ile ve Bluetooth özelliği açık olan uzak-
tan SIM kart Erişimli Profil’e (rSAP)⁵ sahip bir akıllı telefon ile birlikte kullanıldığında entegre araç telefonu fonk-
siyonuna bağlanabilir. Hizmetler sadece mevcut veya ayrıca yapılacak bir cep telefon sözleşmesi ve sadece cep 
telefonu ağı kapsamı dahilinde kullanıma sunulur. Veri paketlerinin internetten alınması ile cep telefonu tarifenize ve 
özellikle yurt dışında kullanılmasına bağlı olarak ilave masraflar oluşabilir. Yüksek veri hacmi dolayısıyla mutlaka 
veri sabit fiyatı kullanılması önerilir!

Araca sabit olarak takılı bir SIM kartı bulunan Audi connect navigasyon ve bilgi-eğlence sistemi ile ilgili yasal 

bildirimler 

Desteklenen Audi connect hizmetlerinden, ancak opsiyonel olarak sunulan navigasyon sistemi ile birlikte kullanıldı-
ğında faydalanılabilinir. Audi connect hizmetlerinin uygulanması AUDI AG tarafından yürütülmektedir. Audi connect 
hizmetlerine ait veri bağlantısı, araç içerisinde bulunan sabit bir SIM kart vasıtasıyla, bir kablosuz internet bağlan-
tısı hizmet sağlayıcı üzerinden kurulur. Bu veri bağlantısı hizmetine ait ücretlendirme, Audi connect hizmetlerinin 
ücretine dahil edilmektedir. Wi-Fi hotspot (ortak kullanımlı kablosuz internet erişimi) ücretleri, toplam hizmet üc-
retine dahil değildir. Wi-Fi hotspot veri bağlantısı, tercih edilen bir cep telefonu operatöründen belli bir kullanım 
ücreti karşılığında satın alınan bir veri paketi ile edinilebilir. Hizmet ve kullanım ücretleri ile ön sipariş başvuru 
bilgileri için www.benimaudim.com adresine bakınız. 

Alternatif olarak, kullanıcıya ait harici bir SIM kart kart yuvasına takılarak veri bağlantısı elde edilebilir. Audi tele-
fon kutusu, opsiyonel özellikleri ile ve Bluetooth özelliği açık olan uzaktan SIM kart Erişimli Profil’e (rSAP)⁵ sahip bir 
akıllı telefon ile birlikte kullanıldığında entegre araç telefonu fonksiyonuna bağlanabilir. Kart yuvasına harici bir 
SIM kart takılacak veya rSAP üzerinden bağlanacak olursa, hem Audi connect hizmetleri hem de Wi-Fi hotspot’a 
ait tüm veri bağlantıları bu harici SIM kart üzerinden elde edilebilir. Audi connect hizmetlerine ait desteklenen özel-
likler ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. 

Audi connect Navigasyon & Bilgi-Eğlence hizmetleri hakkında genel yasal bilgilendirme

Audi connect Navigasyon & Bilgi – Eğlence sistemi desteklenen hizmetlerin sunulması konuma göre yerde bulun-
mayabilir. Audi connect hizmetleri, aracın ilk satın alınma tarihinden itibaren en az bir yıl süreyle geçerlidir. Aracın ilk 
satın alınma tarihinden 24 ay sonra, Audi connect hizmetlerinin süresi bir defaya mahsus olmak üzere 12 aylığına 
daha ücretsiz uzatılır. Audi connect hizmetlerinden daha uzun süreyle yararlanma seçenekleri için aşağıdaki 
adrese yazılı olarak bildirin:

AUDI AG
Almanya Müşteri Hizmetleri
85045 Ingolstadt
E-Mail: kundenbetreuung@audi.de
Tel.: +49 800 28347378423

Bunun ardından gelecek Audi connect hizmetlerini uzatma olanakları hakkında Audi yetkili satıcınızdan bilgi alabi-
lirsiniz. Audi connect üzerinden Google ve Twitter hizmetlerine erişim sağlayabilirsiniz. Ancak Google ve Twitter 
hizmetlerinin sürekliliği garanti edilemez. Audi connect ve ilgili ayrıntılı bilgileri www.audi.com/connect adresinden 
ve Audi Yetkili Satıcınızdan, tarife şartları ile ilgili bilgileri cep telefonu operatörünüzden alabilirsiniz.
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¹ Verilen bilgiler Ülkeye özgü farklar ve seçilen opsiyonel donanımlar olmadan araca ait teknik özelliklerdir.
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Audi SQ7 TDI 5 Koltuklu Bilgiler mm cinsindendir

Ebatlar araç boş ağırlığındaki bilgilerdir. Bagaj hacmi¹ 805/1.990 litre (İkinci değer: Arka koltuk sırtlığı 
 katlandığında ve araç tavan yüksekliğine kadar yüklendiğinde). Dönüş çapı yaklaşık 12,4 m.
* Azami baş mesafesi. ** Dirsek mesafesi genişliği. *** Omuz mesafesi genişliği.

Audi Q7 TDI 5 Koltuklu Bilgiler mm cinsindendir

Ebatlar araç boş ağırlığındaki bilgilerdir. Bagaj hacmi¹ 890/2.075 litre (ikinci değer: Arka koltuk sırtlığı 
 katlandığında ve araç tavan yüksekliğine kadar yüklendiğinde). Dönüş çapı yaklaşık 12,4 m.
* Azami baş mesafesi. ** Dirsek mesafesi genişliği. *** Omuz mesafesi genişliği.

Audi SQ7 TDI 7 Koltuklu Bilgiler mm cinsindendir

Ebatlar araç boş ağırlığındaki bilgilerdir. Bagaj hacmi¹ 235/705/1.890 litre (ikinci değer: (Arka koltuk sırtlığı 
katlandığında ve araç tavan yüksekliğine kadar yüklendiğinde). Dönüş çapı yaklaşık. 12,4 m.
* Azami baş mesafesi. ** Dirsek mesafesi genişliği. *** Omuz mesafesi genişliği.

Audi Q7 TDI 7 Koltuklu Bilgiler mm cinsindendir

Ebatlar araç boş ağırlığındaki bilgilerdir. Bagaj hacmi¹ 295/770/1.955 litre (ikinci değer: 3. sıra kotuk katlandığında; 
üçüncü değer: Arka koltuk sırtlığı katlandığında ve araç tavan yüksekliğine kadar yüklendiğinde). 
Dönüş çapı yaklaşık. 12,4 m. * Azami baş mesafesi. ** Dirsek mesafesi genişliği. *** Omuz mesafesi genişliği.
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Audi

Audi AG aktif bir ürün geliştirme politikası izlemektedir. Bu nedenle Doğuş Otomotiv ve Audi AG model, 
tasarım, renk, donanım, aksesuar ve teknik özellikler ile diğer tüm bilgileri önceden bildirmeden değiştir-
me hakkını saklı tutar. Bu doküman basım tarihinden (Ekim 2017) sonra güncellenmiş olabilir. Doguş 
Otomotiv ve/veya Audi AG tarafından ürünü tanımlamak için kullanılan işaret veya numaralarla ilgili 
 olarak bir hak iddia edilemez. Bu broşürde kullanılan şekil ve görseller, standart donanıma dahil olmayan 
aksesuar ve özel donanımlar içerebilir. Baskı işlemlerindeki sınırlandırmalar nedeniyle kağıt üzerindeki 
renkler ürünlerin gerçek renklerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bazı ürün ve hizmetler ulusal ve AB 
yasaları veya iklim koşulları gereğince tüm pazarlarda sunulamamaktadır. Audi ürünlerini satın alırken 
ulusal kanuni gereklilikler de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bağlamda bilgi almak için lütfen Audi 
yetkili satıcıları ile iletişime geçiniz.

Bu katalogdaki kağıt klorsuz beyazlatılmış selülozdan üretilmiştir.

AUDI AG

Auto-Union-Straße 1
85045 Ingolstadt
Doguş Otomotiv Servis ve Ticaret A. Ş 
Yönetim ve İletişim 
Şekerpınar Mah. Anadolu Cad. No: 22
Tel: +90 (0262) 676 90 90 
Faks: +90 (0262) 676 91 11 41420 
Çayırova – Kocaeli/Türkiye
Kanuni Merkez Maslak Mahallesi,
Ahi Evran Caddesi, No: 4
İç Kapı No: 13 
(Doğuş Center Maslak)
34398 Sarıyer/İSTANBUL 
www.audi.com.tr 
Güncellenme tarihi: Ekim 2017

Almanya’da basılmıştır.
733/1250.79.77

Teknoloji ile bir adım önde


