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 Modelové varianty a výbavy, zobrazené a opísané v tomto katalógu, ako aj jednotlivé služby nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách. 
Zobrazené vozidlá sú čiastočne vybavené zvláštnou výbavou s navýšenou cenou. Informácie o dodávkach, vzhľade, výkonoch, rozme-
roch, hmotnostiach, spotrebe a prevádzkových nákladoch vozidla zodpovedajú poznatkom existujúcim v čase tlače tohto prospektu. 
Odchýlky od farby a vzhľadu obrázkov, omyly a tlačové chyby sú vyhradené. Všetky informácie o výbavách a technických údajoch 
vychádzajú zo špecifikácií slovenského trhu. Zmeny sú vyhradené. Dotlač, aj skrátená, iba s písomným povolením AUDI AG. 

Papier tohto katalógu bol vyrobený z buničiny bielenej bez použitia chlóru. A
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Výbava Audi Q7

Náradie 95
Nastaviteľný obmedzovač rýchlosti 100
Nástupné lišty s hliníkovou vložkou 98
Nefajčiarske vyhotovenie 99
Nezávislé kúrenie/vetranie 72
Obojstranná rohožka 73
Oddeľovacia sieť 73
Opierky hlavy vpredu 96
Ostrekovač svetlometov 97
Otváranie garážových brán (HomeLink) 73
Ovládacie prvky v koži Audi exclusive 70
Paket vnútorného osvetlenia z diód LED 69
Palivová nádrž 100
Panoramatické strešné okno 71
Parkovací asistent 83
Parkovacie zariadenia 83
Príjem digitálneho rozhlasového vysielania 95
Pripevňovacie oká 99
Príprava pre Rear Seat Entertainment 75
Prístup k hlasovému ovládaniu smartfónu 77
Protipreklzová regulácia (ASR) 100
quattro® 84
Rekuperácia 85
Rezervné koleso šetriace miesto 95
Riadenie všetkých kolies 84
Rohožky Audi exclusive 70
Rozhranie Bluetooth 77
Rozoznávanie dopravných značiek na báze 

kamery 100
Rukoväť voliacej páky v koži 70
Sedadlá s individuálnou kontúrou vpredu 63
Servozatváranie dverí 73
S line 52, 53
Slnečné clony 99
Slnečné rolety 72
Spojler na hrane strechy 98
Spodná časť nárazníka nelakovaná, plastové 

diely v zvrásnenej antracitovej farbe 98
Stredná lakťová opierka vzadu 64

Strešné lišty 69
Strešné lišty čierne 69
Strop 64
Styleguides 48, 49
Súprava na opravu pneumatiky 95
Svetelný/dažďový senzor 68
Svetelný paket 69
Svetlomety Audi Matrix LED 68
Svetlomety z LED 68
Systém koľajničiek s fixačnou súpravou 73
Systém monitorovania tlaku v pneumatikách 61
Systém Start-Stop 85
Štandardné sedadlá vpredu 62
Športové sedadlá vpredu 63
Tlačidlo Engine-Start-Stop 99
Tempomat 81
tiptronic 84
Tlmiace/akustické sklá 72
Tmavo tónované sklá (ochranné zasklenie) 71
Ťažné zariadenie vrátane asistenta pre príves 73
Ventilácia sedadiel vpredu 64
Vnútorné spätné zrkadlo 71
Volanty 70
Vonkajšie spätné zrkadlá 71
Vyhrievanie sedadiel vpredu, vpredu a vzadu 64
Výstražný trojuholník 101
Xenon plus 68
Zabezpečovacie zariadenie proti krádeži 

(alarm) 73
Zadné sedadlá, delené a sklopné 64
Zadné sedadlá plus 64
Zadné svetlá z diód LED 68
Zadné svetlá z diód LED s dynamickými 

smerovými svetlami 68
Združený prístroj 99
Zdvihák 95
Zobrazovanie rýchlostných obmedzení

na báze kamery 82

Náskok vďaka technike
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Výbava Audi Q7

3. rad sedadiel 64
adaptive air suspension 83 
adaptive air suspension sport 83
Airbagy 101
Akustické predné okno, vyhrievané 71
Asistenčný paket Mesto 81
Asistenčný paket Parkovanie 83
Asistenčný paket Tour 82
Asistent diaľkových svetiel 68
Asistent nočného videnia 81
Asistent rozjazdu 81
Audi active lane assist 82
Audi connect 77
Audi connect Núdzové volanie & Servis 80
Audi design selection 54, 55
Audi drive select 83
Audi exclusive 56, 57
Audi Original Zubehör 86–89
Audi phone box 77
Audi pre sense basic 81
Audi pre sense city 81
Audi side assist 81
Audi Singleframe 69
Audi smartphone interface 77
Audi sound system 76
Audi tablet vrátane Rear Seat Entertainment 75
Audi TDI clean diesel 85
Audi virtual cockpit 74
Bang & Olufsen Advanced Sound System 

so zvukom 3D 76
Bezpečnostné skrutky kolies 

obmedzujúce krádež 95
Bezpečnostný stĺpik riadenia 101
Bočné airbagy vpredu a bočné 

hlavové airbagy 101
Bočné airbagy vzadu 101
Bose Soundsystem so zvukom 3D 76
Brzdová sústava 100
Celokožený paket 64
Cúvacia kamera 83
Deaktivačný spínač airbagu spolujazdca 101
Dekoračné obklady 66, 67
Determálne zasklenie 71
Digitálny TV príjem 76
Digitálny TV príjem a príjem digitálneho 

rozhlasového vysielania (DAB) 76
Disky/pneumatiky 60, 61

Držiaky na nápoje 99
DVD-menič 75
Dvojité slnečné clony 72 
Dynamický podvozok 83
Elektrické nastavovanie volantu 70
Elektricky nastaviteľné predné sedadlá 

s funkciou pamäte 64
Elektrický kryt batožinového 

priestoru 73
Elektricky ovládané dvere batožinového 

priestoru 73
Elektromechanická parkovacia brzda 100 
Elektronická uzávierka diferenciálu (EDS) 100 
Elektronický stabilizačný systém (ESC) 84, 100
Fajčiarske vyhotovenie 73
Head-up displej 81
Informačný systém vodiča s farebným 

displejom 74
Integrovaný systém opierok hlavy 101
Ionizátor vpredu a vzadu 72
Karoséria 69
Koberec a rohožky Audi exclusive 70
Komfortné automatické klimatizácie 72
Komfortná stredná lakťová opierka vpredu 96
Komfortný kľúč 73
Kombinácia alcantara/koža 64
Kompletné lakovanie 59
Koncovky výfuku 98
Kontrola zapnutia bezpečnostných pásov 101
Kožené pakety 64
Kryt batožinového priestoru, vyťahovací 99
Lakovanie 58, 59
Látkové a kožené poťahy 64, 65
Lekárnička 101
Lesklý paket 69
Lesklý paket Schwarz Audi exclusive 69
Masážna funkcia vpredu 96
MMI® navigácia plus s MMI touch 75
MMI® rádio 74
MMI® rádio plus 74
MMI® vyhľadávanie 74
Montážne úchyty detskej sedačky ISOFIX 

na sedadle spolujazdca 85
Montážne úchyty detskej sedačky ISOFIX 

a Top Tether 85
Náladové osvetlenie 69
Nápisy/označenie modelu 69

Fascinácia Audi

Automobilový šport je jedným z hnacích motorov značky. 
Už roky patrí Audi k víťazom rozličných pretekových se-
riálov, napríklad 24 hodín v Le Mans alebo DTM. Hodnoty, 
ktoré rozhodujú v mnohých športových disciplínach, sú 
rozhodujúce aj pre Audi: presnosť, vášeň a technika. 
Preto nie je náhoda, že sa Audi už mnoho rokov angažuje 
ako sponzor v oblasti športu. Napríklad pri zimných 

športoch je Audi už skoro tri desaťročia hlavným sponzo-
rom Nemeckého lyžiarskeho zväzu (DSV) a okrem toho 
aj partnerom 16 ďalších národných lyžiarskych tímov. 
V oblasti futbalu podporujeme národné a medzinárodné 
tímy. Okrem toho je Audi partnerom Nemeckého olym-
pijského výboru.

Tímový duch

Zodpovednosť v každodennom živote je pevne zakotvená 
v stratégii Audi. Okrem hospodárskeho úspechu a medzi-
národnej konkurencieschopnosti hrajú v rovnakej miere 
dôležitú rolu zodpovednosť za zamestnancov a spoloč-
nosť, ako aj šetrenie životného prostredia a zdrojov 
surovín. V detailoch – katalógy sa tlačia na papieri certi-
fikovanom FSC – rovnako ako vo všeobecnosti: Audi vyvíja 
automobily, ktoré sú nielen športové a emocionálne, ale 
ktoré majú aj čoraz lepšiu účinnosť. Z dlhodobého hori-
zontu chce Audi so svojimi produktmi umožniť mobilitu 

neutrálnu z hľadiska CO₂. K celostnému pohľadu patrí 
postupný prechod závodov Audi k výrobe neutrálnej z 
hľadiska CO₂. Audi sa okrem toho angažuje aj spoločen-
sky – predovšetkým v oblastiach vzdelávania, techniky 
a v sociálnej oblasti. Trvale udržateľný rozvoj je u Audi 
tesne spojený s pohľadom do budúcnosti: V rámci inicia-
tívy Audi Urban Future Initiative hľadá spolu s medziná-
rodnými expertmi východiská pre budúce mestské požia-
davky a trendy v oblasti mobility.

Zodpovednosť

Informácie ku všetkým uvedeným témam nájdete 
na našej internetovej stránke: www.audi.com.

www.audi.com www.audi.com/driving

www.audi.com

configurator.audi.com

www.audi.com/vorsprung- 
durch-technik

www.audi.com/cr

svet Audi.
Kto sa rozhodne pre Audi, rozhodne 
sa pre značku, ktorá ponúka viac. 
Viac individuality. Viac exkluzivity. 
Viac fascinácie.
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Výbavu vozidiel zobrazených v časti Fascinácia nájdete na strane 101. 
Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 90.
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Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 90.
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Veľké veci 
robíme

s ľahkosťou.
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 Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete 
    na strane 90.

Obsah slova quattro® – zhmotnený v progresívnej 

podobe. Energickej a markantnej.
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Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 90.

Také, aké Audi Q7 musí byť: 

atletické, nadčasové, jedinečné.
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 Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete 
    na strane 90.
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 Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete 
    na strane 90.

Sebavedomie, ktoré nadobúda podobu. 

Pripravené vysporiadať sa so všetkým.
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Dynamika, ktorá nadchýna. Zabezpečená výkonnými a účin-
nými motormi TFSI a TDI. Až do výkonu 245 kW (333 k) a 

maximálneho krútiaceho momentu 600 Nm. S veľkorysým 
priebehom a pritom nízkou spotrebou a emisiami. To je vý-

kon na vysokej úrovni, ktorý si môžete prispôsobiť individu-
álnemu štýlu jazdy. Vďaka 8-stupňovej automatickej prevo-

dovke tiptronic a systému Audi drive select. Od úsporného 
štýlu v režime „efficiency“ po veľmi športový v režime „dyna-

mic“. So zlepšenými jazdnými vlastnosťami v rýchlych zákru-
tách s voliteľným riadením všetkých kolies. Aby ste svoj náskok 

mohli dosiahnuť na každej trase.

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 90.

Kto sa dostane 
až na limit, je 

vždy popredu.
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35 rokov quattro. Príbeh úspechu, ktorý sa ani zďaleka nekončí. A impo-
zantne stavia svoj ďalší vrchol. V novom Audi Q7. S osvedčeným pohonom 

quattro. Sériovo s ešte lepšou trakciou. Pre veľkolepú jazdnú dynamiku. 
Permanentne. Podporený novými režimami Audi drive select ako napríklad 

„offroad“. Pôsobivo využívajúci schopnosti vozidla.

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 90.

quattro®. Suverénne 
v každej situácii.
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Budúcnosť vrhá svoje svetlo vpred. S voliteľnými svetlometmi Audi Matrix LED. Krištá-
ľovo čisté svetlo pre presné a homogénne osvetlenie cesty. Jasné po celej línii. Vďaka 
zvlášť presným, individuálne ovládaným svietiacim diódam. To je dobre viditeľné zname-
nie. Aj so sériovými zadnými svetlami z LED. A na želanie s dynamickými  smerovými 
svetlami vzadu. Bezpečnosť a komfort zažiaria v novom svetle.

Kto ďalej vidí, 
aj sa ďalej dostane.
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Pohoda na 
vysokej úrovni.

Koncepcia nového Audi Q7 poskytuje veľký priestor pre vaše 
predstavy. Napríklad pri sedadlách. S bohatou ponukou kvali t-

ných materiálov, farieb a funkcií.

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 90.
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Kvalita premium, vynikajúco vypracovaná. Ktorú možno vidieť a cítiť v ušľachtilej koženej 
výbave Valcona. Vrátane elegantného ambiente. S dvojitými dekoračnými obkladmi 

pre individuálne aplikácie. Aj klimatizácia sa vám prispôsobuje. A na želanie aj vašim 
spolujazdcom. Až so štyrmi individuálne nastaviteľnými klimatickými zónami.
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Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete 
na strane 90.

Dosiahnuť všetky ciele 
znamená už včera.

Budúcnosť mobility pred očami. Pre vás jasne viditeľná zo sedadla vodiča. Na želanie s digitálnym 
združeným prístrojom Audi virtual cockpit s 12,3-palcovým (31,2 cm) monitorom s vysokým rozlíše-

ním, ktorý poskytuje mnoho relevantných jazdných informácií v ostrých a kontrastných zobraze-
niach. Na želanie so systémom MMI navigácia plus s MMI touch, vybaveným výsuvným monitorom 

MMI s uhlopriečkou 8,3 palca (21 cm) a intuitívnym ovládaním. Vďaka novej, inteligentnej kon-
cepcii ovládania MMI, ktorá má menej tlačidiel a viac funkcií. Ako nastavenia vozidla, navigácia, 

telefón, Audi connect a médiá. A ešte väčší Touchpad pre ešte pohodlnejšie používanie. Aby ste 
aj komplexnú techniku mali veľmi jednoducho pod kontrolou. A mohli sa s čerstvými silami 

venovať novým cieľom.
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Flexibilita vytvára 
nové priestory.

Voľný priestor nanovo interpretovaný. Alebo jednoducho chápaný doslovne. Realizovaný kon-
cepciou sedadiel a prepravy nákladu, ktorá sa sústreďuje na to podstatné. Na vás. S veľkorysými 
rozmermi, rozličnými možnosťami konfigurácie. Pre presne toľko miest na sedenie a takú veľ-
kosť batožinového priestoru, ako aktuálne potrebujete. S pohodlnou lavicou v druhom rade 
sedadiel. Na želanie so samostatne nastaviteľnými sedadlami pre flexibilné zväčšenie batoži-
nového priestoru. K tomu na želanie tretí rad sedadiel. S dvoma samostatnými sedadlami 
s elektricky sklopnými a nastaviteľnými operadlami. A pohodlným nastupovaním. Nové 
Audi Q7 s dvoma, troma, štyrmi, piatimi, šiestimi alebo siedmimi sedadlami. A s maxi-
málne šiestimi detskými sedačkami. To je množstvo nápadov pre vašu flexibilitu.

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete 
na strane 90.
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Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 90.
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Nezanechať takmer nijaké 
stopy je veľké znamenie.

Nové Audi Q7 udáva smer v mnohých oblastiach. V novátorskom dizajne, impo-
nujúcej výkonnosti, inovatívnych technológiách. A najmä v oblasti ľahkej kon-

štrukcie. S úsporou hmotnosti až do 325 kg oproti predchádzajúcemu 
modelu. Dosiahnutou vďaka progresívnym ideám a inteligentnému mixu 

materiálov. Pre ešte lepšiu jazdnú dynamiku, zvýšenú účinnosť a 
hodnoty emisií CO₂, ktoré sú v tejto triede príkladné.
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Inovácie Audi

Náskok zjednodušený.

Náskok je suverénny.

Náskok spája.

Náskok udáva smer.

Náskok je ekologický.

 Simplexita 

 quattro® 

 Audi connect 

 Svetelné technológie 

 Audi ultra 
Náskok zrýchlený.

 Performance 
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Náskok poskytuje bezpečnosť.

 Asistenčné systémy 

 durch Technik. 
Vorsprung

Audi vás dostane ďalej.

Svet sa neustále mení. Technolo-
gický vývoj kráča čoraz razantnej-
šie dopredu. A tým sa otvára čo-
raz viac možností – práve v oblasti 
mobility. Na tomto vývoji sa vý-
razne podieľame. Stále novými 
inováciami. Aby sme vám poskytli 
vozidlo, ktoré obohatí váš život – 
a vytvorí vám náskok vo vašom 
mobilnom živote.
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 Audi connect | Náskok spája. 

Žijeme v čase nespočetných možnos-
tí. S výbavou Audi connect na želanie 
si mnohé tieto možnosti digitálne a 
priamo prenesiete do vášho Audi. 
Stlačením tlačidla. A s LTE teraz až 
desaťkrát rýchlejšie než s doterajším 
štandardom UMTS. Vďaka myAudi a 
službám Audi connect vo vašom vo-
zidle. Vyhľadávajte pohodlne pomo-
cou MMI ľubovoľné zvláštne ciele 
alebo si vyvolajte aktuálne správy, 
predpovede počasia alebo aj e-maily. 
Prostredníctvom hotspotu WLAN aj 
na laptope, tablete, smartfóne alebo 
iných mobilných koncových zariade-
niach. Na mnohých miestach sveta. 
Intuitívne, jednoducho a komfortne.

 Aj počas jazdy 

 byť v kontakte 

 so svetom. 

Modelovo špecifické služby Audi connect, právne informácie a informácie o používaní nájdete od strany 77. ¹ O presnom termíne zavedenia sa informujte, prosím, u vášho partnera Audi. ² Google a logo Google sú registrované známky Google Inc.

Získajte rýchlu a kompetentnú pomoc 

cieleným zaslaním dát vášho vozidla, 

napr. pre Audi servisný termín online 

alebo ak je to potrebné pre Online 

volanie pri poruche.
Informujte sa jednoducho a komfortne 

napríklad o novinkách na sociálnych sieťach 

Facebook a Twitter a diktujte SMS alebo ne-

chajte si SMS predčítať.

Využite váš smartfón na vyvolanie rozlič-

ných informácií o vozidle alebo na diaľ-

kové ovládanie, napr. zamknutie a 

odomknutie vozidla.

Vyvolajte si aktuálne informácie k témam 

ako počasie, ceny paliva alebo správy 

online priamo do vozidla.

Vychutnávajte si kvalitný zvuk a širokú hu-

dobnú ponuku aj počas jazdy vo vašom Audi 

tým, že sa prostredníctvom Audi connect 

pohodlne pripojíte k celosvetovým rozhlaso-

vým staniciam, službám Musik Streaming 

alebo hudbe nahranej vo vašom smartfóne.

Nájdite svoj cieľ celkom jednoducho pomocou Google Earth™² alebo Google 

Street View™² so službou Dopravné informácie online, ako aj mnohými ďalšími 

užitočnými informáciami okolo vašej trasy. Aktualizáciou máp online sa dá mapo-

vý materiál cez pripojenie LTE aktualizovať aj priamo vo vozidle. Využívajte vaše 

aplikácie pre smartfón priamo vo vašom Audi MMI.

Využite vaše Smartphone-Apps priamo 

vo vašom Audi MMI. 

 myService¹ 

 myNetwork 

 myCarManager¹ 

 myInfo 

 myRoadmusic 

 myRoute 

 mySmartphone¹ 
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Simplexita

 Simplexita | Náskok zjednodušený. 

 Mať prehľad v 

 každom okamihu. 
Redukovaný. Prehľadný. Logický. Svet mobilného 
infotainmentu: s Audi Multi Media Interface 
(MMI) a mnohými ďalšími ovládacími prvkami, 
ktoré vám umožnia okamžite sa zorientovať v kok-
pite bez toho, aby ste odpútali pohľad od cesty. 
Telefonovanie, navigácia alebo využívanie internetu 
cez Audi connect: vysoko intuitívne, vysoko funkč-
né a vysoko komfortné – v neposlednom  rade aj 
vďaka mnohým prvkom na želanie ako  hlasové 
ovládanie, Head-up displej, Audi virtual cockpit 
alebo Audi phone box s funkciou Wireless Charging. 
Zažite, aké jednoduché a intuitívne môže byť 
 ovládanie.
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Ďalšie informácie k tu uvedeným prvkom výbavy nájdete od strany 70. * O presnom termíne zavedenia sa informujte, prosím, u vášho partnera Audi.

poskytuje plne integrovanú a zosieťovanú 

ponuku zábavy a dá sa používať na zadnom 

sedadle aj mimo vozidla.

umožňuje ovládanie hlavných funkcií autotelefó-

nu, rádia, CD-prehrávača, DVD-meniča, televízne-

ho tunera a navigačného systému prirodzenou 

rečou.

vrátane páčok na manuálne radenie. Umožňuje ovláda-

nie mnohých funkcií vrátane informačného systému 

vodiča, bez spustenia rúk z volantu.

premieta informácie, ako napríklad aktuálne 

platné dopravné značky alebo výstražné upozor-

nenia, napr. zvieratá rozoznané asistentom 

nočného videnia na predné sklo a tým do bez-

prostredného zorného poľa vodiča.

zvyšuje komfort intuitívnym ovládacím a zo-

brazovacím systémom vrátane komplexného 

vyhľadávania MMI v databázach.

Ovládajte mnohé funkcie a služby MMI v zornom poli 

vodiča. Na to máte možnosť voľby medzi dvoma spô-

sobmi zobrazenia – klasickým a progresívnym, ktoré 

zobrazujú mnoho relevantných jazdných informácií 

vo vysokom rozlíšení.

umožňuje telefonovanie vo vozidle so zlepšenou kvalitou príjmu 

a integrovanou funkciou nabíjania telefónu vložením mobilného 

telefónu do priehradky v stredovej konzole.

 Audi tablet* 

 Hlasové ovládanie 

 Multifunkčný kožený volant 

 Head-up displej 

 Audi MMI® 

 Audi virtual cockpit 

 Audi phone box s funkciou 
 Wireless Charging* 
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Tma je relatívna. So svetlometmi Audi 
Matrix LED, dodávanými na želanie, 
sa noc zmení takmer na deň. Moderné a 
inovatívne technológie, ktoré vynikajúco 
a inteligentne osvetľujú cesty. Pre lepšiu 
viditeľnosť. A pritiahnutie všetkých 
 pohľadov na seba. No svetlomety Audi 
Matrix LED imponujú nielen v noci. 
Aj cez deň vytvárajú výrazné akcenty.

 Svetelné technológie | Náskok udáva smer.

 Lepšie vidieť 

 a byť videný. 

Svetelné 
technológie

Q7_Technik76_2015_03.indd   36 09.06.15   10:30



37

Sú ovládané pomocou kamery a softvéru podľa priebehu cesty 

a pozície ostatných účastníkov cestnej premávky. Podľa situácie 

osvetľujú priestor pred vozidlom inovatívne usporiadanými, 

individuálne tlmiteľnými diódami LED svetlom farby podobnej 

dennému svetlu. Pre ešte vyššiu bezpečnosť v cestnej premávke.

 Svetlomety Audi Matrix LED 
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Asistenčné 
systémy

 Asistenčné systémy | Náskok dáva bezpečnosť. 

 Uvoľniť sa ešte 

 pred príjazdom. 

Každá jazda je iná. No jedno je pri 
všetkých jazdách rovnaké – pocit 
ochrany, ktorý poskytuje každé 
Audi. Mnohé asistenčné systémy 
na želanie vo vašom novom Audi Q7 
vás podporujú pri jazde a zabezpe-
čujú väčší komfort počas jazdy. 
Zoznámte sa s najdôležitejšími 
asistenčnými systémami.

zjednodušuje zaparkovanie a 

manévrovanie parkovacími sen-

zormi, parkovacími asistentmi 

a kamerami.

podporuje vodiča senzoricky ovládanými 

asistenčnými systémami v oblasti bez-

pečnosti, komfortu a účinnosti predo-

všetkým na diaľniciach a mimo mesta, 

pričom podporuje pozornosť vodiča.

navzájom prepojenými asistenčnými 

systémami zvyšuje bezpečnosť a 

komfort v mestskej premávke, napr. 

pri zmene jazdného pruhu, cúvaní 

s priečnou premávkou alebo pri vystu-

povaní z vozidla a môže pri tom 

v  určitých situáciách znížiť nebezpe-

čenstvo kolízie s inými účastníkmi 

premávky.

 Parkovanie 

 Tour 

 Mesto 

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 90.
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Audi side assist

Prediktívny asistent efektívnej jazdy

adaptive cruise control

Asistent pre jazdu v dopravnej zápche

Asistent pre vyhýbanie

Funkcia Stop&Go

Asistent nočného videnia

Audi active lane assist
Asistent diaľkových svetiel

Tempomat

Parkovací asistent

Kamery snímajúce okolie

Parkovacie zariadenie vzadu

Parkovacie zariadenie plus

Cúvacia kamera Asistent pre príves

Audi pre sense front

Audi pre sense basic

Výstraha pri vystupovaní

Nastaviteľný 

obmedzovač rýchlosti

Asistent pre premávku 

v priečnom smere

Asistent pre odbočenie

Rozoznávanie dopravných značiek 

na báze kamery

Audi pre sense city

Asistent pre rozjazd

Audi pre sense rear 

Indikátor náklonu

Asistent pre rozjazd do 

svahu a zjazd zo svahu

Dostupnosť jednotlivých prvkov vybavenia sa líši podľa štátov.

Parkovanie

Mesto

Tour
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 quattro® | Náskok je suverénny. 

Mať cestu pevne pod kontrolou. Pretože poháňacia sila 
sa permanentne rozdeľuje na všetky štyri kolesá. Varia-
bilne prostredníctvom medzinápravového diferenciálu. 
Vždy podľa situácie. Zažiť s pohonom quattro so špor-
tovým diferenciálom zadnej nápravy jazdnú stabilitu, 
dynamiku a agilitu nanovo, potláčajúc pretáčavosť a 
nedotáčavosť. Pre zlepšenú trakciu a intenzívne napre-
dovanie. Zvládnuť každú trasu. So svojím cieľom stále 
pred očami. V zákrutách. Na rovinách. Na každom 
povrchu. Pre fascináciu, ktorá pretrváva. Na ceste – 
a potom v pamäti.

zlepšuje stabilitu pri rýchlej jazde v zákrutách.

rozdeľuje krútiaci moment na nápravy podľa 

potreby.

 Selektívna regulácia momentov na kolesách 

 Medzinápravový diferenciál 

 Všetky podmienky sú 

 perfektné podmienky. 
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Performance

 Performance | Náskok zrýchľuje. 

Nastúpiť. Pripútať sa. Naštartovať 
motor. Kamkoľvek idete, nechajte sa po-
háňať fascinujúcou dynamikou. Pretože 
viete, že v Audi Q7 máte všetky cesty 
otvorené. Udajte smer. Spôsob jazdy. 
Tempo. Pri zvýšenom výkone a menšej 
spotrebe paliva. A vychutnávajte pri tom 
slobodu, ktorú vám poskytujú rezervy. 
To stačí, aby ste z každej trasy vyťažili to 
najlepšie.

So sériovým Audi drive select si prispôsobíte 

jazdné vlastnosti vášho Audi Q7 svojim indivi-

duálnym potrebám. Stlačením gombíka. 

Športové, komfortné, vyvážené, úsporné ale-

bo celkom individuálne vyladené iba pre vás. 

Rozhodujete vy.

Motory Audi TFSI majú zvlášť vysoký kompresný pomer. Výsled-

kom je vynikajúca účinnosť pri optimálnej výkonnosti. Nahrade-

ním objemu prepĺňaním sa rozmery a hmotnosť motorov výrazne 

zmenšili – pri zachovaní pôsobivej konštantnej dynamiky. Pre 

priebeh výkonu, ktorý vás okamžite presvedčí.

Motory Audi TDI majú vďaka kombinácii priameho 

vstrekovania paliva a prepĺňania turbodúchadlom 

výnimočný výkon – vďaka veľkému krútiacemu mo-

mentu v celom rozsahu otáčok s konštantným prie-

behom. Pri nízkych emisiách a tradičnej úspornosti. 

Ale aj fascinujúco dynamický – aby ste na každej 

ceste mohli dosiahnuť maximum.

 Audi drive select 

 TFSI® 

 TDI® 

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 90.

 Vyťažiť maximum 

 z každej jazdy. 

Otáčky motora min–¹

Výkon motora v kW

Krútiaci moment motora v Nm
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Na želanie dodávané elektronicky regulované pneu-

matické pruženie vrátane indikátora náklonu vo-

zidla pôsobí samostatne na každé zo štyroch kolies 

a zabezpečuje vyvážené jazdné vlastnosti aj pri veľ-

kom naložení vozidla. Je k dispozícii aj v športovej 

verzii s tvrdším tlmením.

Na želanie dodávané riadenie všetkých 

kolies pri pomalej jazde výrazne zmenšuje 

priemer otáčania. Pri rýchlej jazde 

prispieva k zvýšeniu jazdnej dynamiky.

 adaptive air suspension 
 Riadenie všetkých kolies 
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Audi ultra

Vyrobiť Audi nie je jednoduché. A napriek tomu platí pre všetky modely jednoduchý prin-
cíp: Všetky komponenty vozidla zapadajú presne do seba, aby vytvárali synergie znižujúce 
emisie. Čo sa začalo koncom osemdesiatych rokov ľahkou konštrukciou a revolučnou hliní-
kovou karosériou Audi Space Frame (ASF®), dnes prináša takzvané otočenie hmotnostnej 
špirály: každý komponent ľahkej konštrukcie má vplyv na ďalšie diely, ktoré môžu mať re-
dukovanú hmotnosť. Takýmto spôsobom sa existujúce tvary a materiály neustále vylepšu-

jú z hľadiska ich funkčnosti, zníženia hmotnosti a optimalizácie výrobného procesu. Aby 
sa naše automobily dali vyrábať ešte efektívnejšie a šetrili sa zdroje surovín. Okrem toho 
sa v Audi využíva stále viac technológií účinnosti. Ako napríklad rekuperácia a systém 
Štart-Stop. Alebo pokrokové, účinné agregáty high-tech. Pre zlepšenie jazdnej dynamiky, 
vysoký kompresný pomer, účinnejšie spaľovanie zmesi a zníženie emisie CO₂. To všetko je 
Audi ultra. Dnes i v budúcnosti – na ceste k mobilite s redukciou CO₂.

Nižšia hmotnosť znamená väčšiu úsporu, výkon a výdrž. Ľahká 

konštrukcia Audi. Začína sa pri karosérii a dnes pokračuje prak-

ticky vo všetkých oblastiach vozidla. Kombinuje inovatívne ma-

teriály ako hliník, inteligentné konštrukčné princípy, ako aj vý-

robné procesy šetriace zdroje do celostnej koncepcie.

Menší aerodynamický odpor znamená vyššiu účin-

nosť. Vďaka dôsledne aerodynamicky tvarovanej 

karosérii vrátane podlahy a spojlerových hrán 

s cieľom dosiahnuť aerodynamicky optimálny 

tvar. Účinnosť ďalej zvyšujú pneumatiky s nízkym 

valivým odporom. A to všetko je testované v aero-

dynamickom tuneli Audi do rýchlosti 300 km/h.

Výkonný a účinný pohon. Od Audi ultra s technológiami účinnosti 

v oblasti motorov. Ako napríklad efektívny tepelný manažment 

motora, ktorý znižuje spotrebu energie motora alebo technológia 

Audi TDI clean diesel znižujúca emisie.

 Kompetencia v ľahkej konštrukcii 

 Aerodynamika 

 Kompetencia v oblasti agregátov 
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 Audi ultra | Náskok je ekologický. 

 Suma našich 

 najefektívnejších ideí. 

Brzdenie pre ešte účinnejšiu jazdu. Vďaka premene (rekuperácii) 

energie. Časť kinetickej energie sa pri brzdení a spomaľovaní pre-

mieňa na elektrickú energiu, akumuluje v batérii vozidla a využíva 

vo fázach zrýchlenia – čím sa podľa jazdného cyklu dajú ušetriť až 

3 % paliva.

Zlepšené hodnoty účinnosti vďaka modifikovanému sprevodovaniu. Zvýšený 

krútiaci moment umožňuje použiť dlhší prevodový pomer pri najvyšších stupňoch. 

Pre energický ťah v nižšom spektre otáčok, čo znižuje spotrebu – no neovplyvňuje 

dynamiku a športový charakter.

 Rekuperácia 

 Kompetencia v oblasti prevodoviek 
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Výbava

Taká jedinečná ako vy.
Ponuka výbavy.

Športovosť, komfort, dizajn, funkčnosť – je úplne jedno, aké požiadavky máte na vaše Audi. 
Vždy vám poskytuje množstvo možností individualizácie. Verzie výbavy od Audi sú všestranné 
a hodnotné a dajú sa presne prispôsobiť vašim požiadavkám.
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Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 90.

Charakter má rozličné podoby.
Tu sú dve z nich.

Čo robí z Audi vaše Audi? Výbava presne prispôsobená vašim požiadavkám. 
Máte k dispozícii mnoho možností, ako dodať vášmu vozidlu individuálny 
charakter. Viac športovosti? Viac elegancie? Nechajte sa inšpirovať.

Audi Q7

vo farbe Graphitgrau Metallic 

Svetlomety z LED

Lakovanie vo farbe Graphitgrau Metallic (spodná časť 
nárazníka vpredu a vzadu, ako aj lišty na prahoch karo-
série a lemy blatníkov v zvrásnenej antracitovej farbe, 
ochranné lišty na dverách s vylisovaným nápisom quattro 
a nájazdové štíty v prednom a zadnom nárazníku lakované 
farbou Barcelonetta silber)

Hliníkové liate disky s 10-lúčovým hviezdicovým 
dizajnom, kontrastne sivé, čiastočne leštené*

Športové sedadlá s poťahom alcantara/koža schwarz

Horné dekoračné obklady brúsený hliník Aluminium 
Sono a dolné dekoračné obklady drevo Eiche grau
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Styleguides

Audi Q7

vo farbe Argusbraun Metallic

Kompletné lakovanie vo farbe Argusbraun Metallic

Hliníkové kované disky 5-ramenným turbínovým 
dizajnom, kontrastne sivé, čiastočne leštené*

Sedadlá s individuálnou kontúrou v koži Valcona 
pistazienbeige

Horné dekoračné obklady Hochglanz schwarz a dolné 
dekoračné obklady drevo Nussbaum Beaufort

* Prosím, berte do úvahy osobitosti pri používaní kolies na strane 91.
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Pre každú osobnosť správny pohon.

Je jedno, pre ktorý motor Audi sa rozhodnete: Všetky agregáty majú vysoký kompresný pomer, 
vysoko efektívne spaľovanie a vynikajúcu účinnosť. Alebo skrátene: zvýšený výkon pri zmenšenej 
spotrebe paliva a redukovaných emisiách.
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TDI®TFSI®

Motory

3.0 TFSI quattro

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 90. * Hodnoty platia pre 5-sedadlovú verziu.

Motory Audi TDI: veľký krútiaci moment v celom rozsahu otáčok – 
s priaznivým, harmonickým priebehom výkonu. So zredukovanými 
emisiami a tradičnou úspornosťou. Ako 3.0 TDI quattro: 200 kW 
(272 k) s maximálnou rýchlosťou 234 km/h a zrýchlením 
z 0 na 100 km/h za 6,3 sekundy.*

Motory Audi TFSI: impozantná účinnosť pri zvýšenej výkonnosti – 
a konštantnej dynamike. Napríklad 3.0 TFSI quattro s výkonom 
245 kW (333 k) v novom Audi Q7. So zrýchlením z 0 na 100 km/h 
za 6,1 sekundy a maximálnou rýchlosťou 250 km/h.*

3.0 TDI quattro
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Informácie o sériovej a zvláštnej výbave nájdete v registri od strany 94.

Paketmi S line podčiarkujete športový charakter 
vášho Audi Q7. Zvýraznite napríklad dynamické 
línie, dodajte intenzívnejší výraz interiéru alebo 
nadefinujte podvozok ešte športovejšie pre 
umocnenie jazdnej dynamiky. A urobte z vášho 
Audi skutočného atléta.

S line Exterieurpaket

Nárazníky vpredu a vzadu, lišty na dverách, 

bočné mriežky chladiča a difúzor

s výrazne športovým dizajnom

Spodné časti nárazníkov vpredu a vzadu,

lišty na dverách a lemy blatníkov

lakované vo farbe karosérie

Difúzor

lakovaný vo farbe Platinumgrau, vložka s voštinovou 
štruktúrou vo farbe schwarz

Spojler S line na hrane strechy

Ochrana nakladacej hrany z ušľachtilej ocele

Ostrekovač svetlometov

Nástupné lišty

s nápismi S line

Emblémy S line

na predných blatníkoch

Zachovať vernosť športovej línii: 
Pakety S line.
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Línie a pakety

S line Audi design selection

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete 
na strane 90.
¹ Údaje o technických vlastnostiach pneumatík 
nájdete na strane 91. ² Prosím, berte do úvahy 
osobitosti pri používaní kolies na strane 91.Na obrázkoch sú hliníkové kované disky s 5-ramenným turbínovým dizajnom, kontrastne sivé, čiastočne leštené²

S line Sportpaket

S line Sportpaket obsahuje 

nasledujúce prvky:

Hliníkové liate disky s 5-lúčovým paralelným dizajnom,

rozmer 9 J x 20 s pneumatikami 285/45 R 20¹

adaptive air suspension sport

Nástupné lišty

s nápismi S line

Emblémy S line

na predných blatníkoch

Interiér, palubná doska a strop kabíny

v čiernej farbe; kontrastné stehy na poťahoch sedadiel, 
kožený športový volant; stredná lakťová opierka a lakťo-
vé opierky na dverách potiahnuté kožou, rohožky s kože-
ným lemovaním

Športové sedadlá vpredu

elektricky nastaviteľné s elektrickou 4-smerovou bedro-
vou opierkou

Poťahy sedadiel S line

z perforovanej alcantary/kože čiernej farby s vylisovaným 
emblémom S line na operadlách predných sedadiel

Športový multifunkčný kožený volant plus S line 

s 3-ramenným dizajnom a radiacimi páčkami

v čiernej koži (časť venca v perforovanej koži) s emblé-
mom S line

Rukoväť voliacej páky

potiahnutá perforovanou kožou

Horné dekoračné obklady

z brúseného hliníka Aluminium Sono

Dolné dekoračné obklady

v Chromlack schiefergrau

Ochrana nakladacej hrany 

z ušľachtilej ocele

Na želanie k dispozícii:

Ďalšie kolesá formátu 20 palcov (alebo väčšie)

Poťahy sedadiel S line z kože Valcona 

v čiernej farbe alebo vo farbe Rotorgrau,

s vylisovaným emblémom S line na operadlách predných 
sedadiel

Horné dekoračné obklady

z brúseného hliníka Aluminium Sono

Dolné dekoračné obklady

z dreva Eiche grau

Športový multifunkčný kožený volant plus S line 

s 3-ramenným dizajnom, radiacimi páčkami a vyhrieva-

ním alebo športový kontúrovaný multifunkčný kožený 

volant plus s 3-ramenným dizajnom, zospodu splošte-

ným vencom, radiacimi páčkami

vždy v čiernej koži (časť venca v perforovanej koži) 
s emblémom S line

Lakovanie vo všetkých sériových/zvláštnych farbách, 

navyše v zvláštnej farbe Daytonagrau Perleffekt
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Také nezameniteľné ako vaše nároky:
Audi design selection.

Audi design selection vám poskytuje estetickú kombináciu zvlášť exkluzívnych materiálov a farieb 
v interiéri. Ušľachtilé kožené poťahy vo farbe murillobraun s atraktívnymi kontrastnými stehmi 
vytvárajú v interiéri exkluzívne ambiente.

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 90.
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Línie a pakety

S line Audi design selection

Audi design selection murillobraun

Komplet Audi design selection murillobraun obsahuje 
nasledujúce prvky výbavy:

▪  Sedadlá s individuálnou kontúrou (individuálne nastavi-
teľným profilom) vpredu v koži Valcona murillobraun 
s kontrastnými stehmi vo farbe granitgrau; vpredu 
s vyhrievaním a ventiláciou

▪  Strop, horné obloženie stĺpikov karosérie a dvojité 
slnečné clony potiahnuté alcantarou mondsilber

▪  Vnútorné polia čalúnenia dverí v alcantare murillobraun
▪  Horná časť palubnej dosky a horné časti čalúnenia dverí 

v koži granitgrau s prešívaním vo farbe murillobraun
▪  Spodná časť palubnej dosky v koži murillobraun
▪  Stredová konzola, lakťové opierky na dverách a pozdĺž-

ne posuvná komfortná stredná lakťová opierka vpredu 
v koži murillobraun s kontrastnými stehmi vo farbe 
granitgrau

▪  Kryty operadiel predných sedadiel potiahnuté kožou 
murillobraun

▪  Športový multifunkčný kožený volant plus s 3-ramen-
ným dizajnom a radiacimi páčkami, vyhrievaný, v koži 
granitgrau s kontrastnými stehmi vo farbe murillobraun

▪  Horné dekoračné obklady z brúseného hliníka Aluminium 
Sono, spodné dekoračné obklady z dreva Platane dun-
kelbraun naturell

▪  Stredová konzola s obkladmi z dreva Platane dun-
kelbraun naturell a brúseného hliníka Aluminium Sono

▪  Manuálne rolety proti slnku na zadnom okne a oknách 
zadných dverí

▪  Rohožky z luxusného velúru vo farbe granitgrau
▪  Hliníkové plakety „design selection“ na dverách
▪  Celokožený paket s nasledujúcimi kožou potiahnutými 

prvkami: lakťové opierky na dverách, spodná časť čalú-
nenia dverí, horná časť čalúnenia dverí, stredová kon-
zola, spodná časť palubnej dosky vrátane odkladacej 
schránky, horná časť palubnej dosky a kryty predných 
sedadiel
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Máte exkluzívny charakter.
Prečo by ho nemalo mať aj vaše Audi?

Exkluzivitu má ponuka Audi exclusive už v mene. Kombinuje vybrané dekoračné obklady a farebnú 
kožu s individuálnym lakovaním z veľkej farebnej ponuky Audi exclusive – presne tak, ako si to želáte. 
Tým ešte zvýrazníte exkluzívny charakter vášho vozidla. Váš partner Audi a Audi exclusive Studio 
v Audi Forum Neckarsulm očakávajú vaše želania.

Audi exclusive je ponuka quattro GmbH.

Keď sa chcete dozvedieť viac o možnos-

tiach výbavy a kvalitatívnych nárokoch 

Audi exclusive, naskenujte si tento QR 

kód svojím smartfónom. Alebo použite 

nasledujúci link vo vašom internetovom 

prehliadači: www.audi.com/exclusivefilm

QR kód
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Audi exclusive

Audi Q7 s individuálnym lakovaním 

Audi exclusive vo farbe Nardograu

Hliníkové liate disky Audi Sport 
s 5-dvojlúčovým dizajnom*

Kožená výbava v koži Valcona Audi exclusive so sedadla-
mi s individuálnou kontúrou vo farbe alabasterweiß 
s opierkami hlavy, bočnými časťami a kontrastnými 
stehmi vo farbe jetgrau

Ovládacie prvky v koži Audi exclusive vo farbe jetgrau 
s kontrastnými stehmi vo farbe alabasterweiß

Čalúnenie dverí v alcantare; lakťové opierky na dverách, 
stredná lakťová opierka, obloženie stredovej konzoly, 
spodná časť palubnej dosky a spodná časť čalúnenia 
dverí v koži Valcona alabasterweiß s kontrastnými steh-
mi vo farbe jetgrau; horná časť palubnej dosky a horná 
časť čalúnenia dverí v koži Valcona jetgrau so stehmi vo 
farbe jetgrau

Horné dekoračné obklady z brúseného hliníka Aluminium 
Sono a spodné dekoračné obklady z hliníka/dreva Beaufort 
schwarz

Rohožky a koberce Audi exclusive vo farbe jetgrau s kože-
nými lemami a prešívaním vo farbe alabasterweiß

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 90. * Údaje o technických vlastnostiach pneumatík nájdete na strane 91.
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Vaše Audi sa nelakuje raz.
Lakuje sa štyri razy.

Zvoľte si farbu laku, ktorá najlepšie odráža vašu osobnosť. Je jedno, pre ktorú farbu sa 
rozhodnete, môžete sa spoľahnúť, že v procese lakovania vytvárame vynikajúcu kvalitu. 
Hoci lak na Audi nie je hrubší ako ľudský vlas, tvoria ho štyri vrstvy. Aby mal nielen 
žiarivý vzhľad, ale aj aby bolo vaše Audi čo najlepšie chránené pred vplyvmi prostredia 
a opotrebovaním. Po celú dobu života automobilu.

Q7_Det76_2015_03.indd   A57 05.05.15   14:16



Základný lak

Vrstva plniča

Farebný lak

Priehľadný lak

Aby ste zo svojej obľúbenej farby na vašom Audi 
mali radosť aj po mnohých tisícoch najazdených 
kilometrov, nestačí nám milimetrová práca 
v procese lakovania. Presnosť sa tu odohráva 
v mikrometrovej oblasti a už pri základnom laku 
má najvyššiu prioritu. Prvá vrstva chráni karosé-
riu pred hrdzou a ďalšími prejavmi starnutia. 
Vrstva plniča vyrovnáva aj najmenšie nerovnosti 
a pôsobí elasticky, aby sa napríklad pri náraze ka-
mienka lak neodlúpol. Až tretia vrstva je viditeľná 
farba. Ako štvrtá vrstva sa nanáša priehľadný lak, 
ktorý chráni pred ultrafialovým žiarením a lako-
vaniu dodáva lesk a farebnú hĺbku. A to podľa 
možnosti tak dlho, kým sa nerozhodnete pre 
novú obľúbenú farbu.
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| Lakovanie uni | Metalizované lakovanie

Informácie o sériovej a zvláštnej výbave nájdete v registri od strany 94.

Tiefschwarz

Gletscherweiß Metallic Argusbraun Metallic

Tintenblau Metallic

Carraraweiß

Florettsilber Metallic

Graphitgrau MetallicKaratbeige Metallic

Orcaschwarz Metallic
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Exteriér

Lakovania Disky/pneumatiky

| Lakovanie s perleťovým efektom | Individuálne lakovanie

Individuálne lakovanie Audi exclusive

Ponuka quattro GmbH
Daytonagrau Perleffekt

Lakovanie uni/metalizované lakovanie/lakovanie 

s perleťovým efektom

Spodná časť nárazníka vpredu a vzadu, lišty na prahoch 
a lemy blatníkov vo zvrásnenej antracitovej farbe, 
ochranné lišty na dverách s vylisovaným nápisom quattro 
a nájazdové štíty vpredu a vzadu vo farbe Barcelonetta 
silber

Úplné lakovanie

Spodná časť nárazníka vpredu aj vzadu, lišty na prahoch 
a lemy blatníkov vo farbe karosérie, ochranné lišty na 
dverách s vylisovaným nápisom quattro a nájazdové štíty 
vpredu a vzadu vo farbe Barcelonetta silber
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Kvalita prenesená do tvaru. 
A žiarivo dokonalá.
Disky Audi.

Aby ste mali na každom metri vašej jazdy dobrý pocit, disky Audi absolvujú 
náročné skúšky a špecifické testy. Napríklad test mechanickej odolnosti pre 
maximálnu stabilitu. A špeciálny test ostrekovaním hmlou z roztoku kyseliny 
octovej a soli – skrátene CASS – zaručujúci maximálnu ochranu proti korózii. 
Týmito a mnohými ďalšími opatreniami zabezpečujeme pri každom disku Audi 
maximálnu kvalitu – a to aj po mnohých kilometroch. Bez ohľadu na to, pre 
ktorý dizajn sa rozhodnete.
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Ideálne spojenie medzi vaším Audi a cestou.

Rozmanitý dizajn a kvalitné vypracovanie – našou rozsiahlou ponukou diskov si môžete svoje Audi optimálne dotvoriť. 
Všetky disky sú prispôsobené príslušnému modelu Audi. Zvýraznite charakter svojho Audi podľa individuálnych predstáv. 
Mal by byť napríklad zvlášť dynamický? Potom si vyberte z našej ponuky diskov Audi Sport. Nechajte sa inšpirovať. 
No je jedno, ako sa rozhodnete: iba vy sami udávate trend.
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| Letné kolesá

Informácie o sériovej a zvláštnej výbave nájdete v registri od strany 94.

Hliníkové liate disky 

s 10-lúčovým dizajnom

rozmer 8 J x 18 s pneumatikami 235/65 R 18¹

Hliníkové kované disky 

s 5-ramenným dizajnom

rozmer 8 J x 18 s pneumatikami 255/60 R 18¹

Hliníkové liate disky Audi Sport 

s 7-dvojlúčovým dizajnom a nápisom RS³, ⁴

rozmer 8,5 J x 19 s pneumatikami 255/55 R 19¹

Hliníkové liate disky 

s 5-lúčovým paralelným dizajnom (S-dizajn)

rozmer 9 J x 20 s pneumatikami 285/45 R 20¹

Hliníkové kované disky 

s 5-ramenným turbínovým dizajnom, 

kontrastne sivé, čiastočne leštené²

rozmer 9,5 J x 21 s pneumatikami 285/40 R 21¹

Hliníkové liate disky Audi Sport 

s 10-lúčovým Y-dizajnom³, ⁴

rozmer 9 J x 20 s pneumatikami 285/45 R 20¹

Hliníkové liate disky 

s 5-lúčovým V-dizajnom

rozmer 8,5 J x 19 s pneumatikami 255/55 R 19¹

Hliníkové liate disky 

s 5-lúčovým hviezdicovým dizajnom

rozmer 8,5 J x 19 s pneumatikami 255/55 R 19¹

Hliníkové liate disky 

s 10-lúčovým hviezdicovým dizajnom, 

kontrastne sivé, čiastočne leštené²

rozmer 9 J x 20 s pneumatikami 285/45 R 20¹

Hliníkové liate disky Audi Sport 

s 5-ramenným dizajnom Offroad v matnej titánovej 

povrchovej úprave, lesklo sústružené², ³, ⁴

rozmer 9 J x 20 s pneumatikami 285/45 R 20¹

Hliníkové liate disky Audi Sport 

s 5-dvojlúčovým dizajnom a nápisom RS³

rozmer 9,5 J x 21 s pneumatikami 285/40 R 21¹

Hliníkové liate disky Audi Sport 

s 5-dvojlúčovým dizajnom v matne titánovej 

povrchovej úprave, lesklo sústružené s nápisom RS², ³, ⁴

rozmer 9,5 J x 21 s pneumatikami 285/40 R 21¹
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Exteriér

Lakovania Disky/pneumatiky

| Zimné kolesá

Zimné hliníkové kované disky 

s 5-ramenným dizajnom,

rozmer 8 J x 18 s pneumatikami 255/60 R 18¹, 
vhodné na použitie snehových reťazí, 
prípustná maximálna rýchlosť 210 km/h

Zimné hliníkové liate disky 

s 5-lúčovám paralelným dizajnom (S-dizajn),

rozmer 8 J x 20 s pneumatikami 255/50 R 20¹, 
vhodné na použitie snehových reťazí, 
prípustná maximálna rýchlosť 210 km/h

Zimné hliníkové liate disky 

s 5-ramenným hviezdicovým dizajnom,

rozmer 8 J x 19 s pneumatikami 255/55 R 19¹, 
vhodné na použitie snehových reťazí, 
prípustná maximálna rýchlosť 210 km/h

Zimné hliníkové liate disky s 10-lúčovým hviezdicovým 

dizajnom, rozmer 9 J x 20 s pneumatikami 285/45 R 20¹, 
nevhodné na použitie snehových reťazí, prípustná maxi-
málna rýchlosť 240 km/h

¹ Informácie o technických vlastnostiach pneumatík nájdete na strane 91. ² Prosím, berte do úvahy osobitosti pri používaní kolies na strane 91. ³ Ponuka quattro GmbH. 
⁴ O presnom termíne zavedenia sa informujte, prosím, u vášho partnera Audi.

Monitorovanie tlaku v pneumatikách

Senzory počas jazdy monitorujú nastavený tlak v pneu-
matikách, aj pri zimných kolesách dodaných z výroby. 
Ak klesne tlak v jednej alebo viacerých pneumatikách, 
monitorovací systém upozorní vodiča akusticky aj opticky 
zobrazením v informačnom systéme vodiča a na monito-
re MMI. Tlaky a teploty v jednotlivých pneumatikách sa 
počas jazdy zobrazujú v systéme MMI.
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Informácie o sériovej a zvláštnej výbave nájdete v registri od strany 94.

Štandardné sedadlá vpredu s ventiláciou 2

Na obrázku je štandardné sedadlo vpredu potiahnuté perforovanou kožou Cricket felsgrau s ventiláciou.

Štandardné sedadlá vpredu 1

Na obrázku je štandardné sedadlo vpredu potiahnuté kožou Cricket felsgrau.

Kvalita premium, na ktorej môžete sedieť.
Vo vašom Audi sedíte na výnimočnom mieste. Na predných a zadných sedadlách cítiť exkluzívny komfort: vďaka 
kvalitným materiálom a prvotriednemu vypracovaniu. Je jedno, pre ktoré sedadlá sa rozhodnete a či uprednostníte 
štandardné sedadlá s látkovým, resp. koženým poťahom alebo sedadlá s individuálnou kontúrou, poskytujúce lepšiu 
bočnú podporu pri dynamickej jazde. Tu sedíte na správnom mieste.

elektrické nastavovanie 

sklonu operadla

elektrické nastavovanie 

4-smerovej bedrovej opierky

elektrické nastavovanie 

výšky sedadla

elektrické nastavovanie 

pozdĺžnej polohy

elektrické nastavovanie 

sklonu sedadla

manuálne 

nastavovanie výšky 

opierky hlavy

manuálne nastavovanie 

výšky bezpečnostného 

pásu
elektrické* 

nastavovanie 

sklonu operadla

obloženie operadla 

s odkladacou sieťkou

obloženie operadla 

s odkladacou sieťkou

elektrické* 

 nastavovanie výšky 

 sedadla

elektrické* 

 nastavovanie

pozdĺžnej polohy

plochy sedadla a 

operadla ventilované 

a vyhrievané
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Interiér

Sedadlá Dekoračné obklady

Sedadlá s individuálnou kontúrou vpredu 4

Na obrázku je sedadlo s individuálnou kontúrou vpredu potiahnuté perforovanou kožou Valcona felsgrau.

Športové sedadlá vpredu 3

Na obrázku je športové sedadlo vpredu potiahnuté alcantarou/kožou schwarz.

manuálne 

nastavovanie výšky 

bezpečnostného pásu

zvýraznené bočné časti 

pre lepšie bočné držanie tela 

v zákrutách

obloženie operadla 

s odkladacou sieťkou

obloženie operadla 

s odkladacou sieťkou

elektrické nastavova-

nie hĺbky sedadla

elektrické nastavova-

nie hĺbky sedadla

manuálne nastavova-

nie výšky opierky hlavy

manuálne nastavova-

nie výšky, sklonu a 

odstupu opierky hlavy

plochy sedadla 

a operadla ventilované 

a vyhrievané

elektrické nastavovanie 

sklonu operadla

elektrické nastavovanie 

výšky sedadla

elektrické nastavovanie 

výšky sedadla

pneumatické nastavo-

vanie bedrovej opierky

elektrické nastavovanie 

4-smerovej bedrovej 

opierky

pneumatické nastavo-

vanie bočných častí 

operadla

pneumatické nastavovanie 

bočných častí sedadla

pomôcka pre vystupovanie

elektrické nastavovanie 

sklonu sedadla

elektrické nastavovanie 

pozdĺžnej polohy

elektrické nastavovanie 

pozdĺžnej polohy

* Pri sedadlách s látkovým poťahom manuálne nastavovanie.
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 Informácie o sériovej a zvláštnej výbave nájdete v registri od strany 94.

| Látka

Látka Initial schwarz 1

| Alcantara/koža

| Látka/koženka

Alcantara/koža schwarz 3

| Koža

Látka/koženka schwarz 1  

Látka/koženka nougatbraun 1

Látka/koženka nougatbraun  2

perforovaná

Látka/koženka felsgrau 1

Látka/koženka felsgrau 2

perforovaná

Látka/koženka pistazienbeige 1Látka/koženka schwarz  2

perforovaná

Alcantara/koža felsgrau 3

Alcantara perforovaná/koža schwarz  3

s kontrastnými stehmi

Látka/koženka pistazienbeige 2

perforovaná

Koža Cricket schwarz 1

Koža Cricket schwarz 2

perforovaná

Koža Cricket felsgrau 1

Koža Cricket pistazienbeige 1

Koža Cricket felsgrau 2

perforovaná

Koža Cricket pistazienbeige 2

perforovaná
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¹ V kombinácii s Head-up displejom kryt Head-up displeja nie je potiahnutý kožou. ² Ponuka quattro GmbH.

Látka Initial

pre štandardné sedadlá vpredu: stredná časť sedadiel v 
látke Initial, bočné časti sedadiel, opierky hlavy, stredná 
lakťová opierka vpredu a čalúnenie dverí v látke uni

Koža Cricket

Extrémne odolná koža s dlhou životnosťou pôsobí vďaka 
jemnému povrchu zvlášť hodnotným dojmom. Komplet-
ne zafarbená koža, vypracovaná bez použitia chrómu, 
má vďaka lakovaniu vynikajúcu ochranu povrchu.

Pre štandardné sedadlá: stredné časti sedadiel, bočné 
časti sedadiel, stredné časti opierok hlavy, stredná lakťo-
vá opierka vpredu, stredná lakťová opierka vzadu a tretí 
rad sedadiel (ak je súčasťou objednávky) v koži Cricket. 
Čalúnenie dverí v koženke.

Pre štandardné sedadlá vpredu s ventiláciou: stredné 
časti predných sedadiel a neventilované stredné časti 
vonkajších sedadiel vzadu v perforovanej koži Cricket, 
bočné časti sedadiel, prostredné miesto vzadu, stredné 
časti opierok hlavy, stredná lakťová opierka vpredu, 
stredná lakťová opierka vzadu a tretí rad sedadiel 
(ak je súčasťou objednávky) v koži Cricket. Čalúnenie 
dverí v koženke.

Kombinácia alcantara/koža

exkluzívne a športové vyhotovenie pre športové sedadlá. 
Vysoký komfort a dobrá klíma na sedadle vďaka rýchle-
mu vyrovnávaniu teploty. Zvlášť odolné voči znečisteniu 
a opotrebovaniu, ľahká údržba. Stredné časti sedadiel 
z alcantary poskytujú dobrý kontakt, a preto sú zvlášť 
vhodné pre dynamickú jazdu. Bočné časti sedadla 
a operadla sú potiahnuté jemnou kožou.

Pre športové sedadlá vpredu: stredné časti predných 
sedadiel, obidve vonkajšie sedadlá v 2. rade, sedadlá v 
3. rade (ak sú súčasťou objednávky) a čalúnenie dverí 
v alcantare; bočné časti sedadiel a stredné časti opierok 
hlavy, stredná lakťová opierka vpredu, resp. vzadu 
(ak je súčasťou objednávky) v koži

| Kožené pakety
| Látkové a kožené poťahy

Koža Valcona

Kvalitná koža, ktorá prispieva k elegantnému vzhľadu 
vnútorného priestoru. Tenký povlak laku podporuje prie-
dušnosť, hladký povrch podčiarkuje vysokú kvalitu. Koža 
Valcona je vypracovaná bez chrómu, celá prefarbená a 
opatrená farebnými pigmentmi stálymi na svetle.

Pre športové sedadlá vpredu: stredné časti sedadiel, boč-
né časti sedadiel, opierky hlavy, čalúnenie dverí, stredná 
lakťová opierka vpredu, stredná lakťová opierka vzadu a 
3. rad sedadiel (ak je súčasťou objednávky) v koži Valco-
na; čalúnenie dverí v alcantare

Pre sedadlá s individuálnou kontúrou vpredu s ventilá-
ciou: stredné časti predných sedadiel a neventilované 
stredné časti vonkajších sedadiel vzadu v perforovanej 
koži Valcona, bočné časti sedadiel, prostredné miesto 
vzadu, 3. rad sedadiel (ak je súčasťou objednávky), opier-
ky hlavy, stredná lakťová opierka vpredu, stredná lakťová 
opierka vzadu v koži Valcona; čalúnenie dverí v alcantare

Kombinácia koža/koženka

pre štandardné sedadlá: stredné časti predných sedadiel 
a dvoch vonkajších sedadiel vzadu, obidve sedadlá v 3. 
rade (ak sú súčasťou objednávky), ako aj ľavá bočná časť 
sedadla vodiča v koži; bočné časti sedadiel, prostredné 
miesto vzadu, opierky hlavy, stredná lakťová opierka 
vpredu a čalúnenie dverí a v koženke.

Pre štandardné sedadlá vpredu s ventiláciou: stredné 
časti predných sedadiel a neventilovaná stredná časť 
dvoch vonkajších sedadiel vzadu v perforovanej koži, 
ľavá bočná časť sedadla vodiča v koži, stredné časti obi-
dvoch sedadiel v 3. rade (ak sú súčasťou objednávky) 
v koži, bočné časti sedadiel, prostredné miesto vzadu, 
opierky hlavy, stredná lakťová opierka vpredu a čalúnenie 
dverí v koženke

Kožený paket

lakťové opierky na dverách, obloženie stredovej konzoly 
vpredu, spodná časť palubnej dosky a spodná časť čalú-
nenia dverí potiahnuté kožou vo farbe interiéru s ozdob-
nými stehmi

Rozšírený kožený paket

lakťové opierky na dverách, obloženie stredovej konzoly 
vpredu, spodná časť palubnej dosky a spodná časť čalú-
nenia dverí, horná časť palubnej dosky¹ a horná časť ča-
lúnenia dverí v koži Feinnappa vo farbe interiéru s ozdob-
nými stehmi. Slnečná roleta vzadu a v zadných dverách, 
strop v alcantare, dvojité slnečné clony v alcantare

Celokožený paket

lakťové opierky na dverách, obloženie stredovej konzoly 
vpredu, spodná časť palubnej dosky a spodná časť čalú-
nenia dverí, horná časť palubnej dosky¹ a horná časť ča-
lúnenia dverí v koži Feinnappa vo farbe interiéru s ozdob-
nými stehmi. Slnečná roleta vzadu a v zadných dverách, 
strop v alcantare, dvojité slnečné clony v alcantare

Kožené poťahy (Paket 1) 

v koži Valcona Audi exclusive²

Sedadlá a stredná lakťová opierka v koži Valcona, čalúne-
nie dverí v alcantare. Farby kože a ozdobných stehov 
možno ľubovoľne zvoliť z ponuky Audi exclusive.

Kožené poťahy (Paket 2) 

v koži Valcona Audi exclusive²

navyše k Paketu 1: lakťové opierky na dverách, obloženie 
stredovej konzoly vpredu, spodná časť palubnej dosky a 
spodná časť čalúnenia dverí potiahnuté kožou Valcona. 
Farby kože a ozdobných stehov možno ľubovoľne zvoliť 
z ponuky Audi exclusive. Farba obkladov sedadiel je pri-
spôsobená farbe kože.

Kožené poťahy (paket 2) 

alcantara/koža Valcona Audi exclusive²

Sedadlá, stredná lakťová opierka, lakťové opierky na dve-
rách, obloženie stredovej konzoly vpredu, spodná časť 
palubnej dosky a spodná časť čalúnenia dverí v koži Val-
cona; stredné časti sedadiel a čalúnenie dverí v alcanta-
re. Farby kože, alcantary a ozdobných stehov možno 
ľubovoľne zvoliť z ponuky Audi exclusive.

Kožené poťahy (Paket 3) 

v koži Valcona Audi exclusive²

navyše k Paketu 1: lakťové opierky na dverách, oblože-
nie stredovej konzoly vpredu, horná časť palubnej dosky 
a horná časť čalúnenia dverí potiahnuté kožou Valcona. 
Palubná doska je na výber v nasledujúcich farbách: 
Havannabraun, Sattelbraun, Maronenbraun, Karmesin-
rot, Classicrot, Jetgrau, Rauchblau, Nachtblau, Islandgrün. 
Farby kože, alcantary a ozdobných stehov možno ľubovoľ-
ne zvoliť z ponuky Audi exclusive.

Kožené poťahy (Paket 4) 

v koži Valcona Audi exclusive²

navyše k Paketu 3: spodná časť palubnej dosky, spodná 
časť čalúnenia dverí a kryty sedadiel v koži; horná časť 
a kryt palubnej dosky na výber v nasledujúcich farbách: 
Havannabraun, Sattelbraun, Maronenbraun, Karmesin-
rot, Classicrot, Jetgrau, Rauchblau, Nachtblau, Island-
grün. Farby kože, alcantary a ozdobných stehov možno 
ľubovoľne zvoliť z ponuky Audi exclusive.

Kožené poťahy (paket 4) 

alcantara/koža Valcona Audi exclusive²

Sedadlá, stredná lakťová opierka, lakťové opierky na 
dverách, obloženie stredovej konzoly vpredu, spodná 
časť palubnej dosky a spodná časť čalúnenia dverí, 
horná časť palubnej dosky, horná časť čalúnenia dverí a 
kryty sedadiel v koži; stredné časti sedadiel a čalúnenie 
dverí v alcantare. Farby kože, alcantary a ozdobných ste-
hov možno ľubovoľne zvoliť z ponuky Audi exclusive.
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Informácie o sériovej a zvláštnej výbave nájdete v registri od strany 94.

| Komfort sedenia | Zadné sedadlá | Strop

Predné sedadlá elektricky nastaviteľné vrátane 

funkcie pamäte nastavenia pre sedadlo vodiča

s elektrickým nastavovaním výšky, pozdĺžnej polohy, 
sklonu sedadla a operadla, ako aj 4-smerovej bedrovej 
opierky; 2 pamäťové miesta pre elektricky nastaviteľné 
sedadlo vodiča, vonkajšie spätné zrkadlá a elektricky na-
stavovateľný stĺpik riadenia (ak je súčasťou objednávky)

Predné sedadlá elektricky nastaviteľné vrátane 

funkcie pamäte nastavenia pre obidve predné sedadlá

Stredná lakťová opierka vpredu

s výklopnou odkladacou schránkou pre vodiča a spolu-
jazdca samostatne pozdĺžne posuvná

Ventilácia sedadiel vpredu

Aktívna ventilácia stredných častí sedadiel a operadiel, 
ako aj podpory stehien sedadla vodiča a spolujazdca za-
bezpečuje ventilátorom pri normálnych sedadlách, resp. 
nasávaným vzduchom pri sedadlách s individuálnou kon-
túrou príjemnú klímu sedenia aj pri vysokých vonkajších 
teplotách. Intenzita nastaviteľná v 3 stupňoch na ovlá-
dacom paneli klimatizácie, ochrana proti podchladeniu 
automatickým vyhrievaním sedadiel. Pri ventilácii seda-
diel vpredu je koža predných a vonkajších zadných seda-
diel perforovaná.

Ventilácia sedadiel a masážna funkcia vpredu

Ventilácia sedadiel plus masáž svalstva vodiča a spolu-
jazdca prostredníctvom 10 pneumatických podušiek; 
5 rôznych programov (vlny, klepanie, rozťahovanie, 
 chrbát, plecia) v 5 stupňoch intenzity nastaviteľných 
na multifunkčnom prepínači na sedadle a na MMI.

Vyhrievanie sedadiel vpredu

vyhrieva stredné a bočné plochy sedadla a operadla; indi-
viduálne nastaviteľné vo viacerých stupňoch pre sedadlo 
vodiča a spolujazdca tlačidlami na ovládacom paneli 
 klimatizácie, oddelená regulácia intenzity pre sedadlo 
a operadlo nastaviteľná v menu MMI Car. Rýchla aktivácia 
bez ohľadu na teplotu motora spríjemňuje jazdu v 
chladnom ročnom období.

Vyhrievanie sedadiel vpredu a vzadu

Funkcia ako pri vyhrievaní sedadiel vpredu, navyše pre 
vonkajšie sedadlá v 2. rade, samostatne nastaviteľná

3. rad sedadiel

Navyše k zadným sedadlám plus 3. rad sedadiel 
s 2 miestami vzadu s úchytmi pre detskú sedačku ISO-
FIX a okom pre horný poistný popruh Top Tether. Elek-
tricky sklopné pre rovnú podlahu batožinového priesto-
ru s komfortným nastupovaním (funkcia zbalenia) pre 
2. rad sedadiel. Elektrické sklápanie s ovládaním z bato-
žinového priestoru, resp. z oblasti 2. radu sedadiel. 
Vrátane obmedzovača sily bezpečnostného pásu a tým 
schválené ako detské sedačky skupiny III (iba pre 
Európu).

Zadné operadlo, delené a sklopné

Zadné operadlo delené v pomere 35 : 30 : 35 a sklopné, 
vrátane individuálneho nastavovania sklonu jednotlivých 
častí, úchytov pre detskú sedačku ISOFIX a oka pre 
horný poistný popruh Top Tether na všetkých troch 
miestach; pri kožených poťahoch vrátane strednej 
lakťovej opierky vzadu s 2 držiakmi na nápoje.

Stredná lakťová opierka vzadu

v operadle zadného sedadla, sklopná, vrátane dvoch 
držiakov na nápoje

Strop potiahnutý látkou schwarz

a stropné komponenty v schwarz

Strop potiahnutý alcantarou

a stropné komponenty v alcantare vrátane dvojitých 
slnečných clôn, prispôsobený farbe interiéru

Strop potiahnutý alcantarou schwarz

a stropné komponenty v alcantare schwarz vrátane 
dvojitých slnečných clôn

Zadné sedadlá plus

Časti sedadla v 2. rade deleného v pomere 35 : 30 : 35 
sa dajú jednotlivo manuálne posúvať a sklon operadiel sa 
dá nastavovať. Všetky tri časti sedadla deleného v pomere 
35 : 30 : 35 sú sklopné (rovná podlaha batožinového 
priestoru). Dve vonkajšie časti majú navyše mechaniz-
mus umožňujúci zbalenie. Vrátane strednej lakťovej 
opierky vzadu s 2 držiakmi na nápoje a úchytov pre det-
skú sedačku ISOFIX s okom pre horný poistný popruh 
Top Tether na všetkých troch miestach.
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Interiér

Sedadlá Dekoračné obklady

| Audi design selection

| Audi exclusive

Kožená výbava Audi exclusive*  3  4

Farba kože/stehov ľubovoľne voliteľná

| Verzie sedadiel

1  Štandardné sedadlá vpredu

2  Štandardné sedadlá vpredu s ventiláciou

3  Športové sedadlá vpredu

4  Sedadlá s individuálnou kontúrou

* Ponuka quattro GmbH

Koža Valcona schwarz 3

Koža Valcona schwarz perforovaná 4

Koža Valcona zedernbraun 3

Koža Valcona zedernbraun perforovaná 4

Koža Valcona schwarz 3  
s kontrastnými stehmi

Koža Valcona murillobraun perforovaná  4

s kontrastnými stehmi v granitgrau

Koža Valcona rotorgrau 3

s kontrastnými stehmi 

Koža Valcona felsgrau 3 Koža Valcona pistazienbeige perforovaná 4

Koža Valcona felsgrau perforovaná 4

| Koža
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Zažiť fascináciu. 
Až do detailu.

Exkluzívne ambiente je otázkou štýlu. Vášho štýlu. Ktorý môžete vycibriť až do detailov. Nasaďte citeľné akcenty 
kvalitnými dekoračnými obkladmi Audi. Nechajte sa nadchnúť hladkým drevom, ktoré vyžaruje prirodzené teplo. 
Zažite fascináciu dreva s otvorenými pórmi, ktoré vám umožňuje exkluzivitu doslova cítiť. Alebo vyjadrite svoje 
osobné posolstvo kombináciou ušľachtilého dreva a hliníkových obkladov. Váš osobný vkus určuje charakter.
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Informácie o sériovej a zvláštnej výbave nájdete v registri od strany 94.

Nadchýna a pôsobí.

Nie každé drevo môže skrášľovať interiér vášho Audi. Ušľachtilé dyhy pre dekorač-
né obklady sa režú z kmeňov, koreňov a takzvaných uzlov. Jedna súprava pre jeden 
automobil spravidla pochádza iba z jedného kmeňa, resp. uzla, aby sa jednotlivé 
časti od seba nelíšili. Na výrobu sa používajú najmodernejšie stroje – a najstarší 
nástroj na svete: ľudská ruka. Jednotlivé časti sa manuálne opracúvajú a brúsia. 
Pre jedinečný haptický pocit.
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| Horné dekoračné obklady | Dolné dekoračné obklady

Kombinačné možnosti pre horné a dolné dekoračné obklady nájdete v registri na strane 97.

Hochglanz schwarz Eloxallack anthrazit

Drevo Eiche grau Chromlack schiefergrau

Diamantlack silbergrau

Drevo Nussbaum Beaufort

Brúsený hliník Sono

Drevo Nussbaumwurzel terrabraun Drevo Platane dunkelbraun naturell
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Interiér

Sedadlá Dekoračné obklady

| Dolné dekoračné obklady Audi exclusive

Drevo Eschenmaser nougatDrevo Modrone gold Hliník/drevo Beaufort schwarz

Drevo Eiche sepiaDrevo Tamo dunkelbraun naturell Klavierlack schwarz

Drevo Myrtenmaser muskatbraunDrevo Vavona bronze

Horné dekoračné obklady

pôsobivý kontrast na palubnej doske, čalúnení dverí 
a stredovej konzole vďaka dekoračným obkladom 
Diamantlack silbergrau, Hochglanz Schwarz a brúsený 
hliník Aluminium Sono

Dolné dekoračné obklady

Exkluzívne akcenty na palubnej doske, čalúnení dverí 
a stredovej konzole vďaka hodnotným dekoračným 
obkladom z laku alebo dreva
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| Svetlomety

Informácie o sériovej a zvláštnej výbave nájdete v registri od strany 94.

Svetlomety Audi Matrix LED

Inovatívna technológia kombinuje kamerový systém 
so svetelnými zdrojmi LED s presnou individuálnou op-
tikou pre maximálne adaptívne rozdelenie svetla. Pro-
tiidúce vozidlá a vozidlá idúce vpredu nie sú osvetlené, 
ale všetky ostatné oblasti medzi nimi a vedľa sú osvet-
lené naplno. Dynamické prispôsobenie osvetlenia 
 zabezpečuje vodičovi výrazne lepšiu viditeľnosť v tme. 
Rozdiel medzi konvenčnými tlmenými a diaľkovými 
svetlami sa stiera. Technológia integruje známe kom-
fortné funkcie ako statické odbočovacie svetlá, svetlá 
do zlého počasia, križovatkové svetlo, cestovný režim 
s prepínaním na pravostrannú a ľavostrannú premávku 
na základe údajov GPS, ako aj diaľničné svetlá. Diódy 
LED v svetlometoch Audi Matrix LED preberajú aj fun-
kciu dynamického osvetľovania zákrut. Vďaka využitiu 
navigačných dát reagujú v predstihu ešte pred otoče-
ním volantu. Funkcia označovacieho svetla pre asistent 
nočného videnia. Na označenie rozoznaných chodcov 
jednotlivé LED 3-krát krátko bliknú, čím zvýraznia 
chodca voči pozadiu. Výrazná grafika denných svetiel 
a dynamických smerových svetiel v svetlometoch a zad-
ných svetlách. Vrátane ostrekovača svetlometov.

Svetlomety z diód LED

zabezpečujú presné osvetlenie cesty svetlom podobným 
dennému svetlu. Kombinujú tlmené, diaľkové, denné, 
smerové a statické odbočovacie svetlá, ako aj svetlá do 
zlého počasia zo svietiacich diód LED. Vrátane ostreko-
vača svetlometov a asistenta diaľkových svetiel. Obsahujú 
aj diaľničné svetlá s automaticky zvýšeným dosahom od 
rýchlosti asi 110 km/h a svetlá do zlého počasia pre zní-
ženie vlastného oslnenia pri zlých poveternostných pod-
mienkach. Markantná grafika svetiel cez deň i v noci, 
nízka spotreba energie a dlhá životnosť.

Xenon plus

intenzívne a rovnomerné osvetlenie cesty svetlometmi 
s xenónovými výbojkami s dlhou životnosťou pre tlme-
né a diaľkové svetlá. Automatická dynamická regulácia 
dosahu zabraňuje oslňovaniu protiidúcich účastníkov 
cestnej premávky. Denné svetlá z LED s malou spotrebou 
energie.

Zadné svetlá z diód LED

Brzdové, koncové, koncové hmlové, smerové svetlá 
a osvetlenie zadnej evidenčnej tabuľky z diód LED 
s malou spotrebou energie; s cúvacími svetlami, 
tretie zvýšené brzdové svetlo v spojleri na hrane stre-
chy; pri otvorených dverách batožinového priestoru 
koncové svetlá v svetelnom páse v nárazníku.

Zadné svetlá z diód LED 

s dynamickými smerovými svetlami

Navyše k funkciám zadných svetiel z diód LED vytvárajú 
dynamický signál smerových svetiel. Pás smerových 
svetiel z LED sa v milisekundovom takte rozsvecuje po 
jednotlivých segmentoch a pri blikaní prebieha vždy k 
vonkajšej strane v smere zmeny smeru. V kombinácii 
so svetlometmi z LED a svetlometmi Audi Matrix LED.

Asistent diaľkových svetiel 
zlepšuje výhľad vodiča a zvyšuje komfort jazdy. Podľa 
dopravnej situácie automaticky zapína a vypína diaľko-
vé svetlá. V rámci hraníc systému samočinne rozoznáva 
svetlá protiidúcich vozidiel, zadné svetlá ostatných 
účastníkov premávky a verejné osvetlenie v obciach. 
V kombinácii s voliteľným asistentom nočného videnia 
zosieťovanie systémov umožňuje funkciu označovacie-
ho svetla rozoznaných chodcov pre väčšiu bezpečnosť 
pri jazde v noci.

Svetelný/dažďový senzor

na automatické ovládanie zapínania svetiel a automa-
tickú funkciu stieračov vrátane funkcie Coming-Home/
Leaving-Home na oneskorené vypnutie/automatické 
zapnutie hlavných svetlometov, koncových svetiel a 
osvetlenia evidenčnej tabuľky pri zamknutí/odomknutí 
vozidla.
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Výbava

Svetlá Dizajn Volanty/ovládacie prvky Komfort Infotainment Audi connect Asistenčné systémy Technika/bezpečnosť

| Vnútorné osvetlenie | Dizajn exteriéru

¹ O presnom termíne zavedenia sa informujte prosím u vášho partnera Audi. ² Ponuka quattro GmbH.

Paket vnútorného osvetlenia z diód LED

vpredu a vzadu, ako aj v oblasti voliteľného 3. radu 
sedadiel vrátane dotykovo ovládaných svetiel na 
čítanie vpredu, osvetlenie stredovej konzoly, kozmetic-
kých zrkadielok, priestoru na nohy vpredu a vzadu, 
odkladacej schránky pred spolujazdcom, nástupných 
líšt, vnútorných kľučiek vpredu a vzadu. Aktívne vý-
stražné svetlá vo dverách, svetlá v batožinovom 
priestore vľavo a vpravo, ako aj osvetlenie okolia vo 
dverách batožinového priestoru pre komfortné nakla-
danie a vykladanie batožiny.

Svetelný paket

Navyše k paketu vnútorného osvetlenia osvetlenie kon-
túr palubnej dosky a čalúnenia dverí vpredu a vzadu; 
na želanie s výstražnou funkciou pri vystupovaní; osvet-
lené odkladacie priehradky vo dverách vpredu a vzadu s 
dotykovým spínaním; náladové osvetlenie dverí vpredu 
a vzadu, osvetlenie okolia vo vonkajších kľučkách dverí.

Náladové osvetlenie

Navyše k svetelnému paketu:
▪  Náladové osvetlenie stredovej konzoly
▪  Kontúrové osvetlenie stredovej konzoly
▪ Osvetlené nástupné lišty na prahoch vpredu a vzadu
▪  3 preddefinované farebné profily; navyše interaktív-

ny a individuálny farebný profil. Interaktívny farebný 
profil sa ovláda prostredníctvom Audi drive select. 
Farebné prispôsobenie sa uskutočňuje pre náladové, 
resp. kontúrové osvetlenie

Označenie modelu/nápisy

Označenie modelu/motora na dverách batožinového 
priestoru, nápis quattro na maske chladiča a na palub-
nej doske na strane spolujazdca; na želanie aj bez 
označenia modelu/motora

Strešné lišty

na upevnenie strešného nosiča, stabilné a aerodyna-
micky tvarované z eloxovaného hliníka

Čierne strešné lišty

Koncovky výfuku

dvojité, štvoruholníkové

Lesklý paket

spodné lišty bočných v hliníkovom vyhotovení, vonkaj-
šie obloženie druhých a tretích stĺpikov karosérie vo 
vysoko lesklej čiernej farbe

Lesklý paket Schwarz Audi exclusive¹, ²

dodáva exteriéru čierne akcenty v oblasti masky chladiča, 
na predných nárazníkoch a na okrasných lištách bočných 
okien

Audi Singleframe

Mriežka masky chladiča v Dunkelgrau strukturiert 
matt; okrasný rámik jednodielny okolo masky chladiča 
v hliníkovom vyhotovení s horizontálnymi lamelami v 
hliníkovom vyhotovení; s kruhmi Audi

Karoséria

Samonosná ľahká karoséria multimateriálovej 
 konštrukcie, predná a zadná časť s definovanými 
 deformačnými zónami
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| Dizajn interiéru | Volanty/ovládacie prvky

Informácie o sériovej a zvláštnej výbave nájdete v registri od strany 94.

Koberec na podlahu a rohožky Audi exclusive¹, ²

Farby koberca, rohožiek koženého lemovania a stehov 
ľubovoľne voliteľné z ponuky farieb Audi exclusive.

Rohožky Audi exclusive¹

Farby rohožiek, koženého lemovania a stehov ľubovoľ-
ne voliteľné z ponuky farieb Audi exclusive.

Multifunkčný kožený volant plus 

so 4-ramenným dizajnom a radiacimi páčkami

so 14 multifunkčnými tlačidlami na pohodlné ovláda-
nie systému infotainmentu ako napr. preskakovanie 
skladieb/staníc, aktivácia hlasového ovládania, navigá-
cie alebo voľne programovateľné tlačidlo; s plnoobje-
movým airbagom, výškovo a pozdĺžne nastaviteľný 
vrátane rukoväte voliacej páky v koži, farebne 
zladený s farbou hornej strany palubnej dosky

Multifunkčný kožený volant plus 

so 4-ramenným dizajnom a radiacimi páčkami 

s vyhrievaním

Rozsah funkcií ako multifunkčný kožený volant plus so 
4-ramenným dizajnom a radiacimi páčkami

Športový multifunkčný kožený volant plus 

s 3-ramenným dizajnom a riadiacimi páčkami
so 14 multifunkčnými tlačidlami na pohodlné ovláda-
nie systému infotainmentu ako napr. preskakovanie 
skladieb/staníc, aktivácia hlasového ovládania, navigá-
cie alebo voľne programovateľné tlačidlo; s plnoobje-
movým airbagom, výškovo a pozdĺžne nastaviteľný 
vrátane rukoväte voliacej páky v koži, farebne 
zladený s farbou hornej strany palubnej dosky

Športový multifunkčný kožený volant plus 

s 3-ramenným dizajnom a radiacimi páčkami 

s vyhrievaním

Rozsah funkcií ako športový multifunkčný kožený vo-
lant plus s 3-ramenným dizajnom a radiacimi páčkami

Športový kontúrovaný multifunkčný kožený volant 

plus s 3-ramenným dizajnom, zospodu splošteným 

vencom a radiacimi páčkami

S výraznejšie kontúrovaným vencom; rozsah funkcií 
ako športový multifunkčný kožený volant plus 
s 3-ramenným dizajnom a radiacimi páčkami

Elektrické nastavovanie volantu

Výškové a pozdĺžne, s automatikou pre nastupovanie 
a vystupovanie

Rukoväť voliacej páky v koži

farebne prispôsobená farbe interiéru a hornej časti 
palubnej dosky

Ovládacie prvky v koži Audi exclusive¹

kožený poťah venca volantu, rukoväte a manžety volia-
cej páky z kože Audi exclusive. Farba kože a stehov k 
dispozícii vo všetkých farbách Audi exclusive. Stehy 
na volante so špecifickým prešívaním Audi exclusive
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Výbava

Svetlá Dizajn Volanty/ovládacie prvky Komfort Infotainment Audi connect Asistenčné systémy Technika/bezpečnosť

| Zrkadlá | Strešné systémy

¹ Ponuka quattro GmbH. ² O presnom termíne zavedenia sa informujte, prosím, u vášho partnera Audi.

Vonkajšie spätné zrkadlá 

s integrovanými smerovými svetlami z LED

elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklápateľné 
vrátane obrubníkovej automatiky na strane spolu-
jazdca; ľavé zrkadlo asférické, pravé konvexné; kryty 
lakované vo farbe karosérie,

okrem toho voliteľné:

s pamäťou nastavenia

na obidvoch stranách automaticky zatemňované

na obidvoch stranách automaticky zatemňované, 

s pamäťou nastavenia

Funkcia obrubníkovej automatiky po zaradení spiatoč-
ky samočinne sklopí zrkadlo na strane spolujazdca 
smerom nadol a umožňuje vodičovi sledovať hranu 
obrubníka.

Vnútorné spätné zrkadlo, manuálne zatemňované

vo farbe stropu kabíny

okrem toho voliteľné:
automaticky zatemňované Panoramatické strešné okno

2-dielne, elektrické ovládanie na vyklopenie a otvorenie prednej sklenej časti, tónované sklo; vrátane elektricky 
ovládanej slnečnej rolety; komfortné zatváranie zvonka prostredníctvom diaľkového ovládača. Vytvára príjemný 
a presvetlený interiér a lepšiu klímu vnútorného priestoru vďaka účinnejšiemu vetraniu.

| Zasklenie

Tmavo tónované sklá (ochranné zasklenie)

Zadné okno, okná zadných dverí a bočné okná vzadu 
tmavo tónované

Akustické predné okno, vyhrievané

Vyhrievané predné okno z tlmiaceho/akustického skla; 
uľahčuje rýchle odmrazenie a zaručuje dobrý výhľad 
plošným vyhrievaním bez viditeľných vyhrievacích drô-
tov; ovládanie vyhrievania prostredníctvom komfortnej 
automatickej klimatizácie. Prídavná reflexná povrchová 
úprava redukuje prehrievanie interiéru. Bez priehľad-
ného okienka pre zariadenie Telepass.

Determálne zasklenie

zeleno tónované; predné okno a predné bočné okná z 
akustického skla pre lepšie tlmenie hluku; vyhrievané 
zadné okno s časovým spínačom

Q7_Det76_2015_03.indd   71 05.05.15   14:16



72

| Klimatizácia

Informácie o sériovej a zvláštnej výbave nájdete v registri od strany 94.

Komfortná 4-zónová automatická klimatizácia

navyše ku komfortnej automatickej klimatizácii: 
ovládací panel klimatizácie vpredu s veľkým disple-
jom TFT a dotykovými tlačidlami, samostatný ovládací 
panel s digitálnym displejom v zadnej časti kabíny s 
možnosťou oddelenej regulácie teploty vľavo a vpravo, 
reguláciou ventilátora a rozdelenia vzduchu (funkcie 
pre zadnú časť kabíny sa dajú nastaviť aj pomocou 
ovládacieho panelu vpredu); difúzna ventilácia pásom 
prieduchov vzduchu na strane spolujazdca, pás priedu-
chov vzduchu s chrómovanými aplikáciami na strednej 
lamele, s prídavnými prieduchmi vzduchu v stredných 
stĺpikoch; automatická regulácia vnútornej cirkulácie 
vzduchu pomocou senzora kvality vzduchu, využitie 
zvyškového tepla, samostatné temperovanie priestoru 
nôh, individuálne nastaviteľné pre vodiča a spolujazdca 
prostredníctvom MMI, možnosť uloženia individuálne-
ho nastavenia

Komfortná 2-zónová automatická klimatizácia

elektronicky reguluje teplotu, množstvo a rozdelenie 
vzduchu; oddelená regulácia teploty pre stranu vodiča 
a spolujazdca; s vetraním cez odmrazovacie dýzy pred-
ného okna a bočných okien; automatická regulácia 
vnútornej cirkulácie vzduchu, regulácia podľa smeru 
a intenzity slnečných lúčov, kombinovaný filter škodlivín, 
peľu a jemného prachu; identifikačný kľúč, možnosť 
uloženia individuálneho nastavenia

Nezávislé kúrenie/vetranie

Nezávislé kúrenie zohrieva interiér a zbavuje sklá 
námrazy bez naštartovania motora. Nezávislé vetranie 
privádza čerstvý vzduch a znižuje teplotu interiéru. Obi-
dve funkcie sa dajú ovládať časovým spínačom a samo-
statným rádiovým diaľkovým ovládaním so spätným 
potvrdzovaním funkcie. Inteligentné ovládanie progra-
movaním času odjazdu vypočíta trvanie vykurovania v 
rámci optimalizácie času a energie. Samostatné diaľko-
vé ovládanie s osvetleným displejom; voliteľné 2 režimy 
vykurovania: režim rozmrazovania (len pre okná) 
a režim vyhrievania (navyše aj predhriatie interiéru).

Ionizátor vpredu a vzadu*

pomáha zvyšovať pohodu a koncentráciu. Ionizáciou 
vzduchu sa znižuje obsah škodlivých čiastočiek a bakté-
rií vo vzduchu, a tým sa zlepšuje kvalita vzduchu 
v kabíne vozidla.

Tlmiace/akustické sklo

zlepšuje tlmenie vonkajšieho hluku 2 vrstvami skla, 
ktoré sú navzájom spojené plastovou fóliou. Prídavná 
reflexná povrchová úprava redukuje prehrievanie inte-
riéru. Zadné okno zo sériového skla; predné okno s 
priehľadným okienkom pre zariadenie Telepass.

Tlmiace/akustické sklá tmavo tónované 

(ochranné zasklenie)

Predné okno a predné bočné okná s tlmiacimi/
akustickými sklami; zadné okno, okná zadných dverí 
a očné okná vzadu tmavo tónované; predné okno 
s priehľadným okienkom pre zariadenie Telepass.

Dvojité slnečné clony

pre vodiča a spolujazdca; možná súčasná ochrana pred 
slnkom spredu a zboku, medzera k stĺpiku dverí sa dá 
zatvoriť vysúvateľným predĺžením

Slnečné rolety

manuálne pre zadné okno a okná v zadných dverách

| Zasklenie
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Výbava

Svetlá Dizajn Volanty/ovládacie prvky Komfort Infotainment Audi connect Asistenčné systémy Technika/bezpečnosť

| Systémy zamykania | Odkladanie/preprava

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 90. * O presnom termíne zavedenia sa informujte, prosím, u vášho partnera Audi.

Komfortný kľúč vrátane senzorom ovládaného 

odomykania dverí batožinového priestoru

vrátane optickej diferenciácie na hornej a dolnej strane 
kľúča. Systém oprávneného prístupu do vozidla iba vy-
žaduje, aby vodič mal kľúč pri sebe; odomykanie a za-
mykanie vozidla zvonka senzormi na všetkých kľuč-
kách. Otvorenie veka batožinového priestoru je možné 
aj samostatne pri zamknutom vozidle. Senzor pod zad-
ným nárazníkom po rozoznaní zodpovedajúceho pohy-
bu nohy (naznačené kopnutie) odomkne a samočinne 
otvorí veko batožinového priestoru; vrátane ochrany 
nakladacej hrany z ušľachtilej ocele.

Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru

Otváranie prostredníctvom tlačidla na kľúči vozidla, 
tlačidlom na dverách vodiča alebo tlačidlom softtouch 
v priehlbine dverí; zatváranie tlačidlom na vnútornej 
strane dverí batožinového priestoru, tlačidlom na dve-
rách vodiča alebo komfortným kľúčom (dlhšie trvajú-
cim stlačením tlačidla). Vrátane servozatvárania a 
programovateľného uhla otvorenia dverí batožinového 
priestoru.

Komfortný kľúč so senzorom ovládaným odomyka-

ním dverí batožinového priestoru vrátane elektrické-

ho krytu batožinového priestoru

Rozsah ako komfortný kľúč vrátane senzorom ovlá-
daného odomykania dverí batožinového priestoru; 
navyše s elektricky ovládaným krytom batožinového 
priestoru, ktorý sa dá ovládať aj manuálne; vrátane 
ochrany nakladacej hrany z ušľachtilej ocele.

Zabezpečovacie zariadenie proti krádeži (alarm)

chráni dvere, kapotu motora a dvere batožinového 
priestoru, vypínateľná ochrana vnútorného priestoru 
kabíny, ochrana proti odtiahnutiu so senzorom náklo-
nu, siréna s nezávislým zdrojom elektrickej energie; 
s dvojitým zamykaním, ktoré zabraňuje otvoreniu dverí 
zvnútra, ak bolo vozidlo zamknuté diaľkovým ovládačom.

Otváranie garážových brán (HomeLink)

programovateľné diaľkové ovládanie na otváranie via-
cerých garážových a vonkajších brán s ovládacími tla-
čidlami v stropnom module. Umožňuje ovládať aj 
zabezpečovacie systémy a osvetlenie. Programovanie 
prostredníctvom systému MMI navigácia plus s ria-
denou identifikáciou kódu. Ďalšie informácie získate u 
vášho partnera Audi alebo na www.eurohomelink.com.

Servozatváranie dverí

automaticky pritiahne do zámku neúplne zatvorené 
dvere.

Systém koľajničiek s fixačnou súpravou

v batožinovom priestore; s teleskopickou tyčou, pri-
pevňovacím popruhom a individuálne polohovateľnými 
upevňovacími okami na individuálne rozdelenie batoži-
nového priestoru a fixovanie nákladu; vrátane tašky na 
uloženie drobných súčastí

Elektrický kryt batožinového priestoru

pre pohodlné nakladanie do batožinového priestoru, 
dá sa ovládať aj manuálne; vrátane ochrany nakladacej 
hrany z ušľachtilej ocele.

Oddeľovacia sieť

odnímateľná; dá sa upevniť na karosériu alebo sklope-
né operadlo zadného sedadla; dá sa použiť pri zvislej 
polohe zadného operadla aj čiastočne alebo celom 
sklopenom operadle.

Obojstranná rohož

na zakrytie podlahy batožinového priestoru, aj pri 
sklopenom operadle zadného sedadla; na jednej strane 
velúr na druhej strane pogumovaná; s výklopnou 
ochrannou fóliou nakladacej hrany a nárazníka

Fajčiarske vyhotovenie

Zapaľovač cigariet a popolník v stredovej konzole 
vpredu

Ťažné zariadenie vrátane asistenta pre príves

Asistenčný systém pre príves podporuje vodiča pri ve-
dení súpravy počas cúvania. Vodič už nemusí príves per-
manentne stabilizovať. Aktivovaný systém zabraňuje 
kolízii medzi vozidlom a prívesom. Súprava sa riadi 
pomocou kombinovaného otočného/tlačidlového 
ovládača MMI; zobrazenie stavu súpravy, resp. systému 
na monitore MMI; kompatibilné so všetkými prívesmi 
s pevným ojom prívesu. Ťažné zariadenie s elektricky 
sklápanou guľovou hlavicou, guľová hlavica a držiak z 
kovanej ocele; ovládanie tlačidlami v batožinovom 
priestore. Integrovaná systémová výklopná elektrická 
zásuvka umožňuje počas jazdy trvalú prevádzku elek-
trických prístrojov v nákladnom alebo obytnom príve-
se. Stabilizácia prívesu pomocou elektronického stabi-
lizačného systému ESC.

Odkladacie priehradky

odkladacie priehradky vo dverách vpredu vrátane 
držiaka na fľašky do 1 litra; odkladacie sieťky na 
zadnej strane operadiel predných sedadiel; odkladacia 
priehradka v stredovej konzole vpredu; veľkoobjemová, 
uzamykateľná a osvetlená schránka pred spolujazdcom 
s držiakom na písacie potreby; 2 držiaky na nápoje v 
stredovej konzole a 12-voltová zásuvka
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| Združený prístroj/prístroje | Rádiá/navigačné systémy

Informácie o sériovej a zvláštnej výbave nájdete v registri od strany 94.
¹ O presnom termíne zavedenia sa informujte, prosím, u vášho partnera Audi. ² Navigačné dáta pre mnohé štáty sú nahrané na pevnej pamäti. Podrobnejšie informácie získate u vášho partnera Audi. 

Informačný systém vodiča s farebným displejom

zobrazuje množstvo užitočných informácií vozidla na 
7-palcovom (17,8 cm) farebnom displeji s vysokým 
rozlíšením v združenom prístroji. Systém odporúčania 
prestávky v jazde analyzuje spôsob jazdy a upozorní 
vodiča zobrazením na displeji a akustickým signálom, 
ak zistí, že sa znižuje jeho pozornosť. Integrovaný 
program efektívnosti podporuje vodiča pri úspornej 
jazde údajmi o spotrebe paliva.

Audi virtual cockpit¹

Inovatívny, plne digitálny združený prístroj s uhlo-
priečkou 12,3 palca (31,2 cm) na flexibilné a selektív-
ne zobrazovanie informácií, prispôsobených potrebám 
vodiča ako rýchlosť, otáčky, zobrazenie mapy, informá-
cie rádia/médií atď. Audi virtual cockpit sa ovláda pro-
stredníctvom multifunkčného volantu. Tlačidlo VIEW 
na multifunkčnom volante umožňuje prepínať medzi 
2 zobrazeniami kruhových prístrojov rozličnej veľkosti. 
Zobrazenie s malými prístrojmi umožňuje veľké, názor-
né grafiky palubného počítača a obsahov MMI. Možná 
je konfigurácia hodnôt palubného počítača v otáčko-
mere. V kombinácii so systémom MMI navigácia plus s 
MMI touch zobrazovanie mapy pre navigáciu ako troj-
rozmerný (3D) model terénu v združenom prístroji; pri 
aktivovanom navádzaní permanentné zobrazenie navi-
gačných informácií v oblasti rýchlomera. Systém odpo-
rúčania prestávky v jazde analyzuje spôsob jazdy a upo-
zorní vodiča zobrazením na displeji a akustickým 
signálom, ak zistí, že sa znižuje jeho pozornosť. Sys-
tém je aktívny v rozsahu rýchlosti približne od 65 do 
200 km/h a dá sa kedykoľvek deaktivovať.

MMI® vyhľadávanie

Inteligentné vyhľadávanie MMI v menu navigácie, 
telefónu, rádia, médií a vozidla; priamy prístup pro-
stredníctvom funkcie joysticku kombinovaného otoč-
ného/tlačidlového ovládača. Zoznam výsledkov sa 
zobrazuje už počas zadávania. Rýchle zadávanie cieľa 
priamym vyhľadávaním; nachádza výsledky vo všetkých 
kategóriách ako adresy, favoriti, kontakty a zvláštne cie-
le; rýchle vyhľadávanie nastavení vozidla synonymickým 
vyhľadávaním v menu vozidla; pomocná funkcia pre za-
dávanie rozoznávaním rukopisu; tipy na používanie gest 
prstami (napríklad medzera alebo zmazanie). Zadá-
vanie iba niekoľkých písmen vyhľadávaných slov (od-
delených medzerou) umožňuje veľmi rýchle zadávanie 
cieľa (napr. „Traf squa“ pre Trafalgar Square v Londý-
ne). V kombinácii so systémom MMI navigácia plus s 
MMI touch.

MMI® rádio

▪  s vertikálne vysúvaným 7-palcovým (17,8 cm) fareb-
ným monitorom s vysokým rozlíšením a oddeleným 
ovládacím systémom MMI a menu Car

▪  CD-prehrávač (schopný prehrávať MP3 a WMA), 
 čítačka kariet SDXC, prípojka AUX-IN, vstup USB s 
fun kciou nabíjania

▪  regulácia hlasitosti závislá od rýchlosti GALA
▪  Rádio FM (VKV) a AM (SV) s výberovým príjmom
▪  8 reproduktorov vpredu a vzadu, celkový výkon 80 W

MMI® rádio plus

▪  Rozhranie Bluetooth
▪  s vertikálne vysúvaným 7-palcovým (17,8 cm) fareb-

ným monitorom s vysokým rozlíšením a oddeleným 
ovládacím systémom MMI a menu Car

▪  7-palcový (17,8 cm) monitor palubného počítača v 
združenom prístroji

▪  CD-prehrávač (schopný prehrávať MP3, WMA a AAC), 
čítačka kariet SDXC, prípojka AUX-IN

▪  Audi music interface (2 vstupy USB, jeden s funkciou 
prenosu dát a funkciou nabíjania, druhý s funkciou 
nabíjania)

▪  Rádio FM (VKV) a AM (SV) s výberovým príjmom
▪  Hlasové ovládanie
▪  Regulácia hlasitosti závislá od rýchlosti GALA
▪  Audi sound system
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| Zdroje audio/video

MMI® navigácia plus s MMI touch

▪  navigačný systém s 8,3-palcovým (21,0 cm) fareb-
ným monitorom s vysokým rozlíšením 

▪  aktualizácia máp²: download aktuálnych navigačných 
dát³

▪  zobrazenie máp v 3D so zobrazením mnohých 
 pamätihodností a modelov miest

▪  vyhľadávanie MMI: inteligentné návrhy cieľov už 
 počas zadávania

▪  detailné informácie o trase: prehľad mapy, výber 
z alternatívnych trás, body záujmu POI, odporúčanie 
jazdného pruhu, diaľničné výjazdy, detailné zobraze-
nie križovatiek a ďalšie

▪  MMI touch: na dotyk citlivá plôška na rýchle intuitív-
ne ovládanie, napr. zadávanie cieľa rozoznávaním 
rukopisu, ako aj voľný pohyb a translokácia mapy

▪  jednoduché hlasové ovládanie prirodzenou rečou so 
zadávaním cieľa prostredníctvom celej adresy naraz⁴

▪  prístup k hlasovému ovládaniu smartfónu 
▪  prídavné zobrazenie mapy na 7-palcovom (17,8 cm) 

farebnom displeji informačného systému vodiča v 
združenom prístroji alebo na želanie dodávanom 
 digitálnom združenom prístroji Audi virtual cockpit 
s uhlopriečkou 12,3 palca (31,2 cm)

▪  komfortné pripojenie vozidla na internet pre využívanie 
služieb Audi connect prostredníctvom integrovaného 
dátového modulu s podporou LTE5/UMTS.  Šachta na 
kartu SIM v maske systému MMI® navigácia plus s 
MMI touch

▪  hotspot WLAN na pripojenie mobilných koncových 
 zariadení na internet a využívanie MMI connect App

▪  3-mesačné bezplatné využívanie služieb Audi con-
nect, ako napr. Dopravné informácie online, navigá-
cia s Google Earth™⁶ a Google Street View™⁶, Infor-
mácie o parkoviskách, Ceny paliva a ďalšie. Voľbou 
doplnkovej výbavy Audi connect alebo príslušenstva 
Audi Original zákazník získava plnú dobu užívania 
služieb

▪  dynamické navádzanie do cieľa s TMCpro (v kombiná-
cii s Audi connect služba Dopravné informácie online)

▪  podpora vozidla s využitím navigačných dát a zobra-
zovanie rýchlostných obmedzení

▪  Informácie o krajine: informácie o platných rýchlos-
tných obmedzeniach, povinnosti používať diaľničnú 
nálepku a ďalšie pri prekročení hranice

▪  zvláštne ciele myAudi: individuálne zoznamy 
Point-of-Interest (POI) cez portál myAudi

▪  MMI rádio plus
▪  Audi sound system
▪  pevná pamäť pre hudbu (10 GB)
▪  DVD-prehrávač schopný reprodukovať záznamové for-

máty MP3, WMA, AAC a MPEG-4 na prehrávanie hud-
by a Video-DVD

▪  2 čítačky SDXC, vstup AUX-IN
▪  Audi music interface na pripojenie mobilných medi-

álnych prehrávačov cez vstup USB (2 vstupy USB, 
 jeden s funkciou prenosu dát a funkciou nabíjania, 
druhý s funkciou nabíjania) alebo WLAN

▪  rozhranie Bluetooth na telefonovanie a 
 Audiostreaming

▪  zobrazovanie e-mailov a SMS z mobilného telefónu 
vo vybraných jazykoch vrátane funkcie predčítania⁷

Audi tablet vrátane Rear Seat Entertainment¹, ⁸

s antireflexným 10,1-palcovým (25,7 cm) dotykovým 
monitorom, prehrávaním HD s rozlíšením 1920 x 
1200 pixlov, pamäť 32 GB, podpora Micro-SD; vstup 
Micro-USB; konektivita: Bluetooth 4.0, Near Field Com-
munication (NFC), WiFi 802.11 n MIMO,  WiFi Direct; 
 reprodukcia zvuku: cez integrované reproduktory, 
 audiosystém vozidla alebo slúchadlá (pripojené káblom 
alebo cez Bluetooth); predná kamera: rozlíšenie 2 MP; 
operačný systém: Android; procesor: NVIDIA® Tegra® 4; 
vrátane prípravy pre Rear Seat Entertainment, dá sa 
objednať s jedným alebo dvoma prístrojmi

Audi tablet je odnímateľný a dá sa pohodlne používať 
vo vozidle aj mimo neho.

Použitie vo vozidle so systémom MMI navigácia plus 
s MMI touch:
▪  Prehrávanie médií a rádia: reprodukcia cez Audi 

tablet sa dá ovládať aj spredu; nastavenie želanej 
rozhlasovej stanice na Audi tablet s optimálnym príj-
mom FM (VKV) alebo voliteľným prijímačom digitál-
neho rozhlasového vysielania cez anténu vozidla; 
reprodukcia médií MMI z karty SD, jukeboxu alebo 
na želanie dodávaného DVD-meniča; v kombinácii 
s TV tunerom je možná reprodukcia televízie cez 
 Audi tablet v zadnej časti kabíny

▪  Zobrazenie dát vozidla

³ Dodaná verzia mapy sa dá aktualizovať bezplatne prvými 5 aktualizáciami, vydávanými v polročnom rytme. Aktuálne dáta sú k dispozícii na stiahnutie na platforme myAudi pod www.audi.com/myAudi a dajú sa do vozidla inštalovať 
pomocou karty SD. V kombinácii s Audi connect je možná aktualizácia máp aj vo vozidle online. Okrem toho je možná aj aktualizácia u vášho partnera Audi, pričom však vznikajú ďalšie náklady. ⁴ Dostupnosť je v jednotlivých štátoch 
 rozdielna. ⁵ Pre plné využitie je potrebná zmluva na LTE. O dostupnosti a čase zavedenia podpory LTE sa informujte, prosím, u vášho partnera Audi. ⁶ Google a logo Google sú registrovanými značkami spoločnosti Google Inc. 
⁷ Predpoklad: mobilný telefón podporuje Bluetooth profil MAP (Message Access Profile). Informácie o kompatibilných mobilných telefónoch získate u vášho partnera Audi alebo na www.audi.com/bluetooth. ⁸ Funkcie Audi tablet sa 
 môžu líšiť podľa regiónu. S využívaním môžu byť spojené poplatky za mobilné dátové služby. Zobraziteľné dáta vozidla závisia od modelu a výbavy. Funkčnosť navigácie vyžaduje hotspot WLAN Audi connect a prístup na internet, líši sa 
podľa štátov s výnimkou režimu Followmode so zobrazením aktuálnej polohy vozidla. Funkčnosť Google Playstore vyžaduje prístup na internet. ⁹ Príjem závisí od možností digitálnej siete.

Použitie vo vozidle so systémom MMI navigácia plus 
s MMI touch a hotspotom WLAN Audi connect:
▪  Navigačná funkcia: Zobrazenie aktuálnej trasy navi-

gácie s doplnkovými informáciami; zadávanie cieľa 
cez Audi tablet a prenos do systému MMI navigácia 
plus s MMI touch; precízne dáta GPS z vonkajšej 
antény vozidla

▪  Prístup ku všetkým aplikáciám, ktoré sú k dispozícii 
v Google Playstore⁶

Príprava pre Rear Seat Entertainment¹

zahŕňa kabeláž a pripevňovacie body pre držiak na 
zadnej strane operadiel predných sedadiel. Vhodný 
systém Audi Entertainment mobile, resp. adaptér pre 
iPad sú k dispozícii ako príslušenstvo Audi Original 
Zubehör.

DVD-menič

Na 6 DVD alebo CD; prehráva Audio CD a Video DVD; 
namontovaný v batožinovom priestore, chránený pred 
otrasmi

Príjem digitálneho rozhlasového vysielania

navyše k analógovému príjmu rozhlasových staníc 
umožňuje príjem digitálneho rozhlasového vysielania⁹ 
podľa štandardu DAB vrátane DAB+ a DMB Audio. Zobra-
zenie doplnkových informácií programu (ako napr. in-
terpret a titul, závislé od rozsahu služieb poskytova-
ným vysielačom) a ďalších informácií v tvare diashow 
(napr. obal albumu a počasie).
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| Ozvučovacie systémy

Informácie o sériovej a zvláštnej výbave nájdete v registri od strany 94.

Bang & Olufsen Advanced Sound System so zvukom 3D

Fascinujúca reprodukcia priestorového zvuku 23 reproduktormi vrátane reproduktorov pre ozvučenie 3D, centrálne-
ho reproduktora a subwoofera, každého s vlastným kanálom zosilňovača. Exkluzívne kryty reproduktorov z hliníka a 
2 automaticky vysúvateľné akustické šošovky na palubnej doske pre detailnú reprodukciu na každom sedadle. Digi-
tálny 23-kanálový zosilňovač s integrovanými, vysoko účinnými koncovými zosilňovačmi ICE s celkovým výkonom 
1920 wattov. Dynamická kompenzácia hluku jazdy a prispôsobenie hlasitosti podľa rýchlosti jazdy. Priestorová troj-
rozmerná reprodukcia zvuku 3D pre predné sedadlá. Vertikálnu zložku vytvárajú prídavné reproduktory v predných 
stĺpikoch karosérie, stredové reproduktory a technológia Symphoria, vyvinutá inštitútom Fraunhofer. Trojrozmerný 
zvuk sa dá vygenerovať zo všetkých druhov signálu, čím sa vytvára mimoriadne autentický zvukový zážitok. Sym-
phoria dodáva zvuku tri rozmery nevyhnutné pre prirodzenú reprodukciu. Vďaka tomu sa virtuálne stierajú fyzikálne 
hranice kabíny vozidla, ktorá pôsobí oveľa väčšia a hudba sa môže rozvíjať vo svojej pôvodnej podobe.

Bose Sound System so zvukom 3D

Pôsobivá reprodukcia priestorového zvuku prostred-
níctvom 15-kanálového zosilňovača s celkovým výko-
nom vyše 558 wattov a 19 reproduktorov vrátane 
reproduktorov pre ozvučenie 3D, centrálneho repro-
duktora a subwoofera; osvetlené kryty reproduktorov. 
Priestorová trojrozmerná reprodukcia zvuku 3D pre 
predné sedadlá. Vertikálnu zložku vytvárajú prídavné 
reproduktory v predných stĺpikoch karosérie, stredové 
reproduktory a technológia Bose® Advanced Staging 
Technology. Trojrozmerný zvuk sa dá vygenerovať zo 
všetkých druhov signálu, čím sa vytvára mimoriad-
ne autentický zvukový zážitok vo vozidle, porovnateľný 
s prvým radom sedadiel v koncertnej sále.

Princíp ozvučenia 3D:
Najprv sa jednotlivé komponenty zvuku v rámci audio-
signálu rozložia pomocou sémantického analytického 
procesu na priamy zvuk, skorú reflexiu a ozvenu. Násled-
ne algoritmus technológie Symphoria, vyvinutej inštitú-
tom Fraunhofer, inteligentne rozdelí separované zlož-
ky zvuku vo vozidle bez toho, aby k nim pridával 
umelo generované prvky. Tak vzniká autentické 
priestorové ozvučenie 3D.

Audi sound system

poskytuje vynikajúci zvuk vďaka 6-kanálovému zosilňo-
vaču s celkovým výkonom 180 wattov a 10 reproduk-
torom vrátane centrálneho reproduktora a subwoofera

| Zdroje audio/video

Digitálny TV príjem¹

Príjem digitálne vysielajúcich nezakódovaných televíz-
nych vysielačov² (štandard DVB-T, kódovanie videa 
MPEG-2 alebo MPEG-4), vysielačov DVB-T Audio. Zo-
brazovanie sprievodných informácií programu ako tele-
textu a elektronického prehľadu programov Electronic 
Program Guide (EPG), automatické vyhľadávanie staníc. 
Externé pripojenie AV-IN prostredníctvom káblového 
adaptéra. Počas jazdy je vylúčená reprodukcia obrazu.

Digitálny TV príjem a príjem digitálneho 

rozhlasového vysielania (DAB)

Obsahuje funkcie digitálny TV príjem a príjem digitál-
neho rozhlasového vysielania.
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Výbava
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| Telefón

Rozhranie Bluetooth

umožňuje telefonovanie s voľnými rukami prostredníc-
tvom mikrofónu a reproduktorov audiosystému a – 
v závislosti od kompatibility mobilného telefónu³ – 
Bluetooth Audiostreaming. Mobilné telefóny s fun-
kciou Bluetooth možno pomocou rozhrania spojiť 
s vozidlom. Súčasť systémov MMI rádio plus a MMI 
navigácia plus s MMI touch

Audi phone box³

umožňuje telefonovanie vo vozidle s lepšou kvalitou 
príjmu vložením mobilného telefónu do osobitnej 
priehradky v stredovej konzole vpredu. Nabíjanie mo-
bilného telefónu cez prípojku USB a Wireless Charging 
(štandard Qi)⁴. Telefonovanie s voľnými rukami a hlaso-
vé ovládanie funkcií telefónu. Nízke elektromagnetické 
vyžarovanie SAR v kabíne vďaka pripojeniu na vonkaj-
šiu anténu vozidla. Ovládanie pomocou rádia/navigač-
ného systému alebo multifunkčného koženého volantu. 
V kombinácii s Audi connect má Audi phone box funkciu 
autotelefónu s čítačkou na kartu SIM alebo profilom 
rSAP.

¹ Prosím, majte na pamäti: Televízny príjem závisí od dostupnosti digitálnej siete; počas jazdy nedochádza k reprodukcii obrazu. Obsah a rozsah doplnkových informácií závisí od príslušných televíznych vysielačov. Príjem zakódovaných 
programov (napr. Pay-TV) nie je možný. ² Príjem závisí od dostupnosti digitálnej siete. ³ Informácie o kompatibilných mobilných telefónoch získate u vášho partnera Audi alebo na www.audi.com/bluetooth. ⁴ O presnom termíne 
zavedenia a dostupnosti vo vašom štáte sa informujte, prosím, u vášho partnera Audi. ⁵ O kompatibilite vášho smartfónu sa, prosím, informujte u vášho výrobcu mobilného telefónu. ⁶ Pre plné využitie je potrebná zmluva na LTE. 
O dostupnosti a čase zavedenia podpory LTE sa informujte prosím u vášho partnera Audi.

| mySmartphone

Audi smartphone Interface⁴

Audi smartphone Interface spája vás smartfón s vaším 
Audi. Cez USB sa obsah vášho telefónu priamo prenáša 
na monitor MMI. Navigácia, telefonovanie, hudba a 
vybrané aplikácie tretích strán sa dajú pohodlne ovládať 
prostredníctvom ovládača MMI a hlasového ovládania.⁵

Prístup k hlasovému ovládaniu smartfónu

So systémom MMI navigácia plus (vrátane hlasového 
ovládania), rozhraním Bluetooth a multifunkčným vo-
lantom sa dá využívať hlasové ovládanie mobilného 
telefónu pripojeného cez Bluetooth (ako napríklad 
Siri pri Apple iPhone). Aktivácia hlasového ovládania 
smartfónu dlhým stlačením tlačidla hlasového ovláda-
nia na multifunkčnom volante; využívanie mikrofónu 
a reproduktorov vozidla pre optimálnu reprodukciu 
zvuku počas jazdy.

| Audi connect

komfortné pripojenie vozidla na internet pre využíva-
nie služieb Audi connect prostredníctvom integrované-
ho dátového modulu s podporou LTE⁶/UMTS. Audi 
connect s dátovým modulom LTE⁶ zabezpečuje stabil-
nejšie, až 10-krát rýchlejšie dátové spojenie a lepšie 
pokrytie vo vidieckych oblastiach. Čítačka na karty SIM 
v module systému MMI navigácia plus s MMI touch v 
odkladacej schránke.

Zahŕňa podporu služieb Audi connect z kategórií: 
myRoute, myNetwork, myInfo a myRoadmusic

Právne podmienky pre „Audi connect“

Využívanie služieb Audi connect je možné iba s príplat-
kovými systémami MMI navigácia plus a Audi connect. 
Navyše je potrebná karta SIM na dátové služby a na vy-
užívanie LTE aj s opciou LTE. V kombinácii s voliteľnou 
výbavou Audi phone box je potrebná karta SIM na hla-
sové a dátové služby alebo smartfón s Bluetooth pod-
porujúci remote SIM Access Profile (rSAP)³. Služby sú 
k dispozícii iba s existujúcou alebo osobitne uzavretou 
zmluvou k mobilnému telefónu a v oblasti pokrytia 
mobilnou telefónnou sieťou. Prijímaním balíkov dát z 
internetu môžu, v závislosti od konkrétnej tarify mobil-
ného operátora a predovšetkým pri prevádzke v cudzi-
ne, vznikať zvýšené náklady. Kvôli vysokému objemu 
dát sa dôrazne odporúča paušál na dátové služby!

Rozsah poskytovaných služieb Audi connect sa v jed-
notlivých štátoch líši. Služby Audi connect sú k dispozí-
cii najmenej jeden rok po dodaní nového vozidla. Po 24 
mesiacoch od dodania vozidla sa predlžuje čas služieb 
Audi connect bezplatne jednorazovo o 12 mesiacov.

AUDI AG
Kundenbetreuung Deutschland
D-85045 Ingolstadt
E-mail: kundenbetreuung@audi.de
Tel: 0800-2834 7378423

Služby City Events, Informácie o vlakoch a Informácie 
o lietadlách, ako aj eventuálne ďalšie služby majú 
 zákazníci k dispozícii 12 mesiacov. O možnostiach 
 následného predĺženia služieb Audi connect vám 
 poskytne informácie váš partner Audi.

Audi connect umožňuje prístup k službám Facebook, 
Google a Twitter. Trvalý prístup nemôže byť zabezpe-
čený, pretože podlieha prevádzkovateľom služieb 
 Facebook, Google a Twitter.

Podrobnejšie informácie o Audi connect nájdete na 
www.audi.com/connect a u vášho partnera Audi; 
 informácie o tarifných podmienkach získate u vášho 
operátora mobilnej telefónnej siete.
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| myRoute

 

Navigácia s Google Earth™²

a Google Street View™²

zjednodušuje orientáciu leteckými a družicovými 
snímkami s vysokým rozlíšením. Už pred jazdou si mô-
žete vytvoriť verný obraz cieľového miesta: pohľady na 
ulice sa dajú „virtuálne prebehnúť“ s Google Street 
View™² a prezrieť z každej perspektívy.

Vyhľadávanie Point-of-Interest (POI) 

hlasovým ovládaním

Navigácia s prístupom na celú internetovú databázu 
umožňuje vyhľadávanie bodov záujmu zadaním textu 
a poskytuje praktické informácie ako fotografie, otvá-
racie hodiny a hodnotenia návštevníkov.

Travel

Informácie k cieľom cesty (napr. reštaurácie, múzeá, 
pamätihodnosti), inteligentné vyhľadávanie a všestranné 
možnosti filtrovania. S MMI connect App si môžete po-
hodlne zvoliť ciele cesty, zaznamenať favoritov a vo 
vozidle ich prevziať ako cieľ navigácie.

Cestovné informácie

Cestovné informácie k aktuálnemu okoliu, cieľovému 
miestu alebo ľubovoľnému miestu – vyhľadávač vám 
poskytuje profesionálne spracované informácie k pa-
mätihodnostiam s možnosťou priameho prevzatia 
ako cieľa pre navigáciu.

Zadávanie cieľa cez myAudi alebo Google Maps™²

Plánovanie vášho cieľa pre navigáciu je na želanie mož-
né aj pohodlne na PC alebo smartfóne. myAudi a 
Google Maps³, resp. Audi MMI connect App umožňujú 
zaslanie individuálneho cieľa pre navigáciu do vozidla. 
Pred jazdou sa dá adresa pohodlne prevziať ako cieľ pre 
navigáciu.

Dopravné informácie online

Informácie o hustote premávky sa farebne zobrazujú 
na mape navigácie a zohľadňujú sa pri dynamickom 
 navádzaní do cieľa. Kontinuálna aktualizácia dát posky-
tuje rýchle informácie o vzniku a skončení dopravnej 
záp chy. S veľkým pokrytím cestnej siete, napr. aj na 
 vidieckych cestách a v meste.

Informácie o parkoviskách

Pomoc pri vyhľadávaní parkovísk a parkovacích domov. 
Aj – pokiaľ sú k dispozícii – so zobrazením počtu aktu-
álne voľných miest a cien parkovného.

Informácie o sériovej a zvláštnej výbave nájdete v registri od strany 94.

| Audi MMI® connect App

Aplikácia Audi MMI connect App, ktorá je k dispozícii pre 
niektoré smartfóny, podporuje nasledujúce služby 
Audi connect:
▪  Online Media Streaming s AUPEO!®, Napster® 

a Audi music stream¹
▪  Vyhľadávanie Point-of-Interest
▪  Zadávanie cieľa cez myAudi alebo Google Maps™²
▪  Dopravné informácie online
▪  Travel
Navyše je aplikácia Audi MMI connect App potrebná 
na využívanie voliteľných služieb z kategórie 
myCarManager.

| myAudi

Vaša osobná spojovacia centrála

umožňuje vám na www.audi.com/myaudi po jednora-
zovej registrácii v oblasti chránenej heslom skladať, 
spravovať a pohodlne z domu konfigurovať služby 
Audi connect. Mnohé z týchto služieb môžete s 
 Audi MMI connect App využívať aj mobilne na vašom 
smartfóne (Android od 4.0 alebo od iOS 6).
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Výbava

| myNetwork | myInfo

Svetlá Dizajn Volanty/ovládacie prvky Komfort Infotainment Audi connect Asistenčné systémy Technika/bezpečnosť

Hotspot WLAN

bezdrôtovo pripája vaše mobilné koncové zariadenia 
na internet

Prístup na Facebook

integruje vašu osobnú sociálnu sieť do vozidla. S fun-
kciou predčítavania textu a ďalšími komfortnými 
 fun kciami

Správy

Umožňuje preniesť textové správy SMS do systému 
Audi MMI, nechať si ich predčítať, resp. písať pomo-
cou diktátu

E-mail⁴, ⁵

Umožňuje preniesť elektronickú poštu cez Bluetooth z 
mobilného telefónu do systému Audi MMI a nechať si 
ich pohodlne predčítať hlasom

Prístup na Twitter

Integruje službu správ Twitter do vozidla; s funkciou 
predčítavania textu a ďalšími komfortnými funkciami

Správy online (individuálne)

Texty a obrázky k aktuálnemu dianiu vo svete, s fun-
kciou predčítavania, individuálne konfigurovateľná 
cez zdroje správ (RSS Feeds)

Ceny paliva

Najvýhodnejšie čerpacie stanice paliva v cieľovom 
mieste, resp. vo vašom okolí, zoradené podľa ceny 
a vzdialenosti

Počasie

Predpovede počasia a varovania pred búrkou prezento-
vané názornými informačnými grafikami a meteorolo-
gickými mapami. Tak sa dá počasie na najbližšie 2 dni 
predpovedať s presnosťou na hodiny alebo zobraziť 
pomocou dažďového radaru. Informácie o počasí a 
 varovania pred búrku sa dajú integrovať aj do mapy 
 navigácie.

Informácie o krajine⁴

Zobrazenie špecifických zákonných požiadaviek v 
krajine, ako napr. povinnosť používať výstražnú vestu a 
diaľničnú nálepku, ako aj platné rýchlostné limity pri 
prekročení hranice.

myAudi – Zvláštne ciele⁴

Navigačný systém ako osobný atlas: zoznamy individu-
álnych bodov záujmu Point-of-Interest (POI) sa dajú 
importovať do vozidla cez portál myAudi

Aktualizácia máp online⁴

umožňuje mapový materiál vo vozidle aktualizovať 
priamo cez spojenie LTE. Dodaná verzia mapy sa dá ak-
tualizovať bezplatne prvými 5 aktualizáciami, vydáva-
nými v polročnom rytme. Alternatívne sú aktuálne dá-
ta k dispozícii na stiahnutie na platforme myAudi pod 
www.audi.com/myAudi a dajú sa do vozidla inštalovať 
pomocou karty SD. Okrem toho je možná aj aktualizácia 
u vášho partnera Audi, pričom však vznikajú ďalšie 
 náklady.

¹ Dostupnosť závisí od konkrétneho štátu. Na využívanie je spravidla potrebný účet u poskytovateľa služby Media Streaming, čím môžu vznikať dodatočné náklady. ² Google a logo Google sú registrované známky Google Inc. 
³ Na zadávanie cieľa cez Google Maps je potrebný účet Google. ⁴ Služba je súčasťou systému MMI navigácia plus s MMI touch. ⁵ Informácie o kompatibilných mobilných telefónoch získate u vášho partnera Audi alebo 
na www.audi.com/bluetooth.
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| myCarManager³| Audi connect Núdzové volanie & Servis

Informácie o sériovej a zvláštnej výbave nájdete v registri od strany 94.

Ovládanie vozidla na diaľku ²

Službami ovládania vozidla na diaľku Audi connect sa 
dá množstvo funkcií vozidla pohodlne kontrolovať a 
ovládať pomocou MMI connect App z vášho smartfónu. 
Ovládanie vozidla na diaľku Audi connect obsahuje 
 n asledujúce služby:

Report stavu vozidla ²

Vyvolanie stavu kilometrov, stav zamknutia okien, dverí, 
odčítanie náplne paliva v nádrži pomocou smartfónu

Diaľkové zamknutie/odomknutie ²

Odomyká a zamyká vozidlo pomocou smartfónu

Poloha zaparkovaného vozidla ²

zobrazí poslednú polohu zaparkovaného vozidla na 
mape

Diaľkové ovládanie nezávislého kúrenia ²

komfortné spustenie nezávislého kúrenia pomocou 
aplikácie pre smartfóny (iba v kombinácii s príplatko-
vou výbavou nezávislé kúrenie) 

zahŕňa aj služby kategórií myCarManager a myService

Právne podmienky pre „Audi connect Núdzové 

volanie & Servis“

Služby sa poskytujú cez kartu SIM zabudovanú vo vozid-
le. Náklady za rozhovor a dátové spojenie sú zahrnuté v 
cene služieb. Služby, ktoré poskytuje Audi, sú dostupné 
iba v rámci pokrytia mobilnej telefónnej siete operátora 
vybraného Audi. Služby Audi Connect Núdzové volanie, 
Online volanie pri poruche a Audi Servisný termín online 
sa poskytujú 10 rokov od odovzdania vozidla v nasledu-
júcich štátoch: Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, 
Lichtenštajnsko, Luxembursko, Monako, Nemecko, 
 Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Rusko, Španielsko, Švaj-
čiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia. O termíne 
zavedenia v ďalších európskych štátoch a vám poskytne 
informácie váš partner Audi.

Všeobecné právne podmienky k prvkom výbavy 

Audi connect Núdzové volanie & Servis a Audi connect

Vplyvom vyššej moci, nariadení štátnych orgánov, ako aj 
technických a iných opatrení napríklad na zariadeniach 
AUDI AG, dodávateľov alebo operátorov mobilných 
telefónnych sietí, ktoré sú nevyhnutné pre bezporu-
chovú prevádzku (napr. údržba, opravy, systémovo 
podmienené aktualizácie softvéru, rozšírenie) môže 
dôjsť k narušeniu poskytovania služieb.
AUDI AG vyvinie maximálne úsilie aby boli takéto po-
ruchy bezodkladne odstránené alebo poskytne súčin-
nosť pri ich odstránení.

| myService

Núdzové volanie²

automaticky aktivuje pri nehode núdzové volanie pre 
rýchlu a cielenú pomoc: odošle relevantné dáta o mies-
te nehody a intenzite nehody do centrály núdzového 
volania Audi; okrem toho umožňuje aj manuálne nú-
dzové volanie, napr. na privolanie pomoci pre iných 
účastníkov cestnej premávky

Online volanie pri poruche²

Jednoduchá aktivácia Online volania pri poruche tlačid-
lom Service-Call v stropnom module; rýchla pomoc 
vďaka prenosu dát z vozidla

Audi Servisný termín online²

informuje po predchádzajúcom prihlásení a aktivácii 
cez myAudi vami zvoleného servisného partnera 
Audi pri potrebe servisnej prehliadky. Servisný partner 
Audi vás proaktívne kontaktuje.

| myRoadmusic

Online Media Streaming s AUPEO!®, 

Napster a Audi music stream¹

Individuálnu hudobnú rozhlasovú stanicu a obľúbenú 
skladbu máte vždy so sebou – je jedno, na ktorom ste 
mieste, či na dovolenke alebo doma: jednoducho spo-
jíte svoj smartfón cez WLAN so systémom MMI® na-
vigácia plus s MMI touch a máte prístup k osobným rá-
diovým službám (AUPEO!®), celosvetovým rozhlasovým 
staniciam (Audi music stream) a k streamingovým služ-
bám (Napster) alebo k hudbe nahranej v smartfóne
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Výbava

| Asistenčné systémy | Asistenčné systémy Mesto

¹ Podľa výbavy pre príslušný štát. Na využívanie je spravidla potrebný účet u prevádzkovateľa služby Media Streaming, čím vznikajú ďalšie náklady. ² O presnom termíne zavedenia 
sa informujte, prosím, u vášho partnera Audi. ³ Tieto funkcie sú podľa stavu nabitia batérie vozidla k dispozícii v obmedzenom počte. ⁴ Prosím, majte na pamäti: Asistenčné systémy 
pracujú len v rámci systémových hraníc, kedy podporujú vodiča pri riadení. Zodpovednosť za bezpečnú jazdu a potrebná pozornosť zostáva na vodičovi. ⁵ Podľa výbavy pre príslušný štát.

Svetlá Dizajn Volanty/ovládacie prvky Komfort Infotainment Audi connect Asistenčné systémy Technika/bezpečnosť

Asistent nočného videnia⁴

podporuje vodiča pri nočných jazdách zobrazením ob-
razu okolia pomocou termovíznej kamery. Rozoznané 
osoby a veľké zvieratá sa označia na farebnom displeji 
informačného systému vodiča žltou farbou. Ak systém 
z analýzy pohybu a pozície vyhodnotí možné nebezpe-
čenstvo, farba označenia sa zmení na červenú, zobrazí 
sa výstražný trojuholník a zaznie výstražný tón.

V kombinácii s niektorým z nasledujúcich osvetľovacích 
systémov sa označená osoba navyše osvetlí jedným 
svetlometom 3-krát krátko za sebou 
(označenie svetlom):
▪  xenon plus v kombinácii s asistentom diaľkových 

svetiel
▪  svetlomety z LED s asistentom diaľkových svetiel
▪  svetlomety Audi Matrix LED

Navyše sa výstražné upozornenie zobrazí aj na He-
ad-up displeji dodávanom na želanie; aktivácia tla-
čidlom vedľa spínača osvetlenia

Asistent rozjazdu⁴

udržiava vozidlo po zastavení časovo neohraničene na 
stúpaniach a spádoch zvyčajných v cestnej premávke. 
Systém sa aktivuje tlačidlom a umožňuje komfortný 
rozjazd do svahu.

Head-up displej

na želanie premieta informácie relevantné pre jazdu z 
asistenčných systémov, navigácie alebo výstražné upo-
zornenia na predné okno v bezprostrednom zornom 
poli vodiča. Výškovo nastaviteľný Head-up displej 
umožňuje farebné zobrazenie s veľkým kontrastom, 
viditeľné bez odpútania pohľadu.

Tempomat ⁴

udržiava konštantnú zvolenú rýchlosť približne od 
30 do 250 km/h, ak to dovoľuje výkon, resp. brzdiaci 
účinok motora. Ovládanie samostatnou páčkou na 
stĺpiku riadenia, zobrazovanie nastavenej rýchlosti 
na displeji informačného systému vodiča. Tlačidlom
LIM môže vodič prepínať medzi tempomatom a nasta-
viteľným obmedzovačom rýchlosti. V režime obme-
dzovača rýchlosti sa jazdí normálne s pedálom akcele-
rátora, no rýchlosť je obmedzená na nastavenú 
hodnotu. Dočasne sa dá obmedzovač deaktivovať, 
resp. prekonať funkciou Kickdown. Ovládanie a nasta-
vovanie obmedzovača je analogické s tempomatom a 
adaptive cruise control. Nastaviteľný obmedzovač rých-
losti sa dá prispôsobiť v rozsahu rýchlosti od 30 do 
250 km/h v krokoch po 1 a 10 km/h.

Audi pre sense city ⁴

Dokáže rozoznať vozidlá a chodcov v rozsahu rýchlosti 
do cca 85 km/h. Keď rozozná hroziace nebezpečen-
stvo, systém upozorní vodiča a v prípade potreby môže 
uskutočniť automatické brzdenie plnou intenzitou, aby 
znížil rýchlosť, resp. podľa okolností zabránil kolízii.

Asistenčný paket Mesto⁴, ⁵

▪  Parkovacie zariadenie plus
▪  Cúvacia kamera
▪  Audi side assist
▪  Audi pre sense rear
▪  Výstraha pri vystupovaní
▪  Asistent pre premávku v priečnom smere

Obsahuje výber asistenčných systémov špeciálne pre 
premávku v meste. Asistent pre premávku v priečnom 
smere podporuje vodiča pri cúvaní z priečnych parkova-
cích miest. Systém informuje vodiča o rozoznaných 
približujúcich sa vozidlách zobrazením na monitore 
MMI a v situáciách vyhodnotených ako zvlášť kritické 
môže navyše upozorniť výstražným tónom a trhnutím 
brzdami.

Audi side assist ⁴

varuje vodiča pri zmene jazdného pruhu diódami LED 
vo vonkajších spätných zrkadlách, ak vo vedľajšom 
jazdnom pruhu rozozná iné vozidlo. Dva radarové sen-
zory monitorujú vozidlá približujúce sa zozadu, merajú 
odstup a rozdiel rýchlosti. Asistent zmeny jazdného 
 pruhu funguje v rozsahu rýchlosti približne od 10 do 
250 km/h. Výstraha pri vystupovaní dokáže pri stoja-
com vozidle rozoznať vozidlá približujúce sa zozadu a 
cyklistov a v prípade potreby varovať posádku pred 
otvorením dverí. Výstraha sa uskutoční jasným blika-
ním výstražnej LED v príslušných dverách. Obsahuje 
asistenčné systémy Audi pre sense basic a Audi pre 
sense rear: systém prostredníctvom ďalších radarových 
senzorov rozozná v rámci hraníc systému riziko kolízie 
zozadu. Preventívne sa napnú bezpečnostné pásy na 
predných sedadlách a pri sedadlách s individuálnou 
kontúrou sa napustia vzduchom pneumatické komory v 
sedadle. Okrem toho sa začnú zatvárať okná a – ak je 
ním vozidlo vybavené – strešné okno. Výstražné svetlá 
začnú blikať vysokou frekvenciou, aby upozornili 
 vozidlá vzadu. Jednorazová aktivácia prostredníctvom 
menu MMI CAR.

Audi pre sense basic ⁴

v prípade potreby uskutočňuje preventívne opatrenia 
na ochranu posádky. Patria k nim: napnutie predných 
bezpečnostných pásov, aktivácia výstražných svetiel, 
zatvorenie okien a posuvného/výklopného strešného 
okna (ak je ním vozidlo vybavené). Prostredníctvom 
zosieťovania rôznych systémov vozidla kategorizuje 
jazdné situácie.
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| Asistenčné systémy Tour

Informácie o sériovej a zvláštnej výbave nájdete v registri od strany 94.

Zobrazovanie rýchlostných obmedzení 

na báze kamery¹, ⁵

rozoznáva dopravné značky zákazu predbiehania a ob-
medzení rýchlosti vrátane premenlivých obmedzení 
rýchlosti (napr. na diaľniciach). V rámci hraníc systému 
rozoznáva začiatok a koniec diaľnice, cesty pre moto-
rové vozidlá, obce, ako aj zóny so zníženou rýchlosťou 
a zobrazuje k nim príslušný rýchlostný limit. Zohľad-
nenie situačných podmienok doplnkových značiek ako 
rýchlostné obmedzenie za mokra, v určitom čase, na 
staveniskách a pri jazde s prívesom (pri ťažnom zaria-
dení z výroby). S podporou navigačných dát zo systé-
mu MMI navigácia plus s MMI touch sa vyhodnocujú a 
zobrazujú aj obmedzenia nezachytené kamerou. Do-
pravné značky sa zobrazujú automaticky na displeji in-
formačného systému vodiča v združenom prístroji, resp. 
monitore Audi virtual cockpit. Systém sa dá konfiguro-
vať pomocou multifunkčného volantu. Možné je zobra-
zenie 3 dopravných značiek výlučne alebo ako dodatoč-
né aktuálne zobrazenie k ďalšiemu systému (napr. 
digitálnemu rýchlomeru). Systém má rýdzo informačný 
charakter. V MMI je možnosť nastaviť upozornenie pri 
prekročení rozoznanej obmedzenej rýchlosti.

Audi active lane assist ¹

podporuje vodiča pri udržiavaní jazdného pruhu (fun-
kčný rozsah od cca 60 do 250 km/h). Ak je asistent 
udržiavania jazdného pruhu aktívny a vodič nepoužije 
smerové svetlá, Active lane assist jemnými korekciami 
riadením pomáha vodičovi udržiavať vozidlo v jazdnom 
pruhu ohraničenom rozoznanými čiarami vodorovného 
dopravného značenia. Pri tom vodič môže nastaviť, či 
má systém reagovať kontinuálne alebo až tesne pred 
prejazdom vodorovného značenia jazdného pruhu (voľ-
ba zásahu včasná/neskorá). Vodič môže navyše na-
staviť upozornenie vibráciami volantu. Vrátane asis-
tenta diaľkových svetiel. V kombinácii so systémom 
MMI navigácia plus s MMI touch je k dispozícii rozozná-
vanie dopravných značiek na báze kamery.

Asistenčný paket Tour¹, ²

▪  adaptive cruise control
▪  Asistent pre jazdu v dopravnej zápche³
▪  Audi active lane assist
▪  Rozoznávanie dopravných značiek
▪  Asistent diaľkových svetiel
▪  Prediktívny asistent efektívnej jazdy³, ⁴

Tempomat adaptive cruise control (ACC) pomocou 
radarových senzorov rozoznáva vozidlá idúce vpredu. 
Automatickým brzdením alebo zrýchľovaním udržiava 
konštantný odstup v rozsahu rýchlosti od 0 do 250 
km/h. Nastaviť sa dá 5 stupňov odstupu. Navyše sa dá 
intenzita zrýchlenia a regulácie konfigurovať prostred-
níctvom Audi drive select. Funkcia Stop&Go umožňuje 
samočinné brzdenie až do zastavenia a automatický 
opätovný rozjazd na želanie vodiča.

Od rýchlosti 0 do 60 km/h navyše asistent pre jazdu v 
dopravnej zápche podporuje vodiča pri riadení. Systém 
rozozná v rámci hraníc systému vodorovné značenie 
jazdného pruhu, objekty na krajnici a vozidlá vo vedľaj-
ších jazdných pruhoch, ako aj viacero vozidiel idúcich 
vpredu. Na základe týchto informácií systém vygeneru-
je virtuálnu kolónu a vedie vozidlo v nej. Vďaka množ-
stvu zohľadňovaných parametrov asistent pre jazdu v 
dopravnej zápche umožňuje komfortnú, prirodzenú 
jazdu v hustej premávke. Pri rýchlosti nad cca 60 km/h 
systém Audi active lane assist podporuje vodiča pri 
udržiavaní jazdného pruhu.

V kombinácii so systémom MMI navigácia plus s MMI 
touch a Head-up displejom okrem toho adaptive cruise 
control využíva dáta prediktívneho asistenta efektívnej 
jazdy na predvídavú a efektívnu reguláciu rýchlosti aj 
bez vozidla idúceho vpredu. Na to systém využíva v na-
vigácii zachytené dáta o polomeroch zákrut (asistent 
pre jazdu v zákrute), začiatku obcí a rýchlostných ob-
medzeniach (asistent rýchlostných limitov). Systém 
podporujú aj informácie rozoznávania dopravných zna-
čiek na báze kamery. Prediktívny asistent efektívnej 
jazdy okrem toho cielene reguluje fázy dobiehania a 
plachtenia a tým podporuje spôsob jazdy šetriaci pali-
vo, a to aj pri jazde s tempomatom adaptive cruise 
control.

Audi pre sense front dopĺňa Audi pre sense city o vý-
strahu pred kolíziou, ako aj brzdenie čiastočnou alebo 
plnou intenzitou v celom rozsahu rýchlosti do 250 
km/h. Asistent pre vyhýbanie podporuje vodiča pri kri-
tickom vyhýbacom manévri podporným ovládaním ria-
denia. Na to vypočíta na základe odstupu, šírky a prieč-
neho posunu vozidla idúceho vpredu vyhýbací pruh. 
Asistent pre vyhýbanie sa aktivuje, keď systém rozozná 
hroziacu kolíziu a vodič iniciuje vyhýbací manéver. Asis-
tent pre odbočovanie rozoznáva v rámci hraníc systé-
mu pri odbočovaní vľavo protiidúce vozidlá. Keď sys-
tém pri odbočovaní rozozná kritickú situáciu, automa-
ticky zabrzdí vozidlo. Systém je aktívny, keď vodič zap-
ne smerové svetlo a vozidlo sa pohybuje v rozsahu 
rýchlosti od cca 2 do 10 km/h.

Na ovládanie tempomatu adaptive cruise control slúži 
samostatná páčka na stĺpiku riadenia. Audi pre sense 
front sa dá deaktivovať cez menu MMI Car.
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Výbava

| Parkovacie systémy | Jazdná dynamika/brzdy

Svetlá Dizajn Volanty/ovládacie prvky Komfort Infotainment Audi connect Asistenčné systémy Technika/bezpečnosť

Parkovací asistent¹

prostredníctvom ultrazvukových senzorov vyhľadá 
vhodné miesto na zaparkovanie pozdĺž cesty. Pre prieč-
nu parkovaciu medzeru vypočítava ideálnu dráhu na 
zaparkovanie a pre pozdĺžnu parkovaciu medzeru navy-
še aj ideálnu dráhu na odjazd vozidla; proces riadenia 
sa uskutočňuje takmer automaticky. Systém podporuje 
aj parkovanie viacerými pohybmi vozidla dozadu a do-
predu. Keď systém prevezme riadenie vozidla, vodič 
musí iba ovládať pedál akcelerátora, brzdy a pozorovať 
okolie. Parkovacie senzory zaznamenávajú aj bočné 
prekážky. Na želanie aj s cúvacou kamerou alebo kame-
rami snímajúcimi okolie. Aktivuje sa tlačidlom na 
 stredovej konzole.

Parkovacie zariadenie vzadu¹

podporuje parkovanie cúvaním prostredníctvom akustic-
kého signálu, ktorý sa mení v závislosti od odstupu od 
prekážky; meranie ultrazvukovými senzormi nenápadne 
integrovanými do zadného nárazníka; aktivuje sa zara-
dením spiatočky

Parkovacie zariadenie plus¹

akustická a optická pomoc pri parkovaní vpredu i vza-
du so zobrazením odstupu od prekážky na monitore 
MMI; meranie ultrazvukovými senzormi nenápadne 
integrovanými do nárazníkov; na želanie aj s cúvacou 
kamerou alebo kamerami snímajúcimi okolie. Aktivuje 
sa zaradením spiatočky, tlačidlom na stredovej kon-
zole alebo automaticky keď je odstup od rozoznaného 
objektu menší ako cca 90 cm.

Cúvacia kamera¹

Zobrazenie oblasti za vozidlom na displeji MMI, s dy-
namickým režimom zobrazenia pre vypočítanú jazdnú 
stopu v závislosti od uhla natočenia volantu. Zobraze-
nie pomocných a vodiacich línií, ako aj vodiacich bodov 
pri pozdĺžnom parkovaní. Cúvacia kamera nenápadne 
integrovaná do lišty dverí batožinového priestoru; akti-
vácia zaradením spiatočky alebo tlačidlom na stredovej 
konzole. Dajú sa zvoliť 2 režimy (priečne parkovanie a 
režim s prívesom) pri originálnom ťažnom zariadení z 
výroby.

Asistenčný paket Parkovanie¹

▪  Kamery snímajúce okolie
▪  Parkovací asistent

4 širokouhlé kamery zachytávajú celú oblasť bez-
prostredne okolo vozidla a umožňujú množstvo rozlič-
ných pohľadov pre ešte pohodlnejšie manévrovanie:

▪  pohľad cúvacej kamery: s pomocnými čiarami na 
priečne parkovanie a pripojenie prívesu (pri originál-
nom ťažnom zariadení z výroby)

▪  panoramatický pohľad dopredu a dozadu: pohľad v 
uhle takmer 180°umožňuje pohodlný výjazd z tes-
ných parkovacích miest, výjazdov z dvora alebo na 
neprehľadných križovatkách

▪  virtuálny pohľad zhora: obrazy 4 kamier sa zložia na 
virtuálny pohľad zhora (vtačia perspektíva). Umožňu-
je presné manévrovanie a umiestnenie vozidla

Aktivácia zaradením spiatočky (kamerový systém), 
resp. tlačidlom na stredovej konzole (parkovací 
asistent)

adaptive air suspension

automaticky udržiava konštantnú svetlú výšku vozidla 
elektronicky ovládaným pneumatickým pružením a 
ovplyvňuje tlmenie bezstupňovou adaptívnou regulá-
ciou charakteristiky tlmičov pruženia na všetkých 4 ko-
lesách. Vrátane regulácie svetlej výšky vozidla a funkcie 
spustenia zadnej časti karosérie pre uľahčenie naklada-
nia batožiny; nastavenie 5 rôznych režimov (auto, com-
fort, dynamic, allroad, lift/offroad) prostredníctvom 
Audi drive select; v kombinácii so systémom MMI navi-
gácia plus s MMI touch vrátane indikátora náklonu.

adaptive air suspension sport

elektronicky ovládané pneumatické pruženie s bez-
stupňovou adaptívnou reguláciou charakteristiky tlmi-
čov pruženia na všetkých 4 kolesách. Vrátane regulácie 
svetlej výšky vozidla a funkcie spustenia zadnej časti ka-
rosérie pre uľahčenie nakladania batožiny; nastavenie 5 
rôznych režimov (auto, comfort, dynamic, allroad, lift/
offroad) prostredníctvom Audi drive select; v kombi-
nácii so systémom MMI navigácia plus s MMI touch 
 vrátane indikátora náklonu.

¹ Prosím, majte na pamäti: Asistenčné systémy pracujú len v rámci systémových hraníc, kedy podporujú vodiča pri riadení. Zodpovednosť za bezpečnú jazdu a potrebná pozornosť zostáva na vodičovi. ² Podľa výbavy pre príslušný štát. 
³ O presnom termíne zavedenia sa informujte prosím u vášho partnera Audi. ⁴ Len v kombinácii s Head-up displejom. ⁵ Nie vo všetkých krajinách fungujú všetky funkcie tohto systému. Informujte sa u vášho predajcu Audi.

Audi drive select

Umožňuje nastavenie charakteristiky vozidla v reži-
moch auto, comfort, dynamic, efficiency, allroad, 
offroad resp. lift/offroad a individual prispôsobením 
charakteristiky posilňovača riadenia, motora, automa-
tickej prevodovky, pruženia adaptive air suspension 
(na želanie) a ďalších prvkov výbavy na želanie. Re-
žim efficiency uvádza motor, prevodovku, klimatizáciu 
a tempomat, resp. adaptive cruise control do základ-
ného nastavenia znižujúceho spotrebu paliva.

Dynamický podvozok

5-prvková predná náprava s nezávislým zavesením 
 kolies a riadením uloženým vpredu; hliníkové priečne 
ramená, nápravnica a stabilizátor; 5-prvková zadná 
 náprava s nezávislým zavesením kolies, nápravnicou 
a stabilizátorom
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| Jazdná dynamika/brzdy

Informácie o sériovej a zvláštnej výbave nájdete v registri od strany 94.

Riadenie všetkých kolies

Zvyšuje jazdnú dynamiku a komfort riadením kolies zadnej nápravy. V rozsahu nízkych rýchlostí zvyšuje agilitu a 
 obratnosť vozidla. Na to sa zadné kolesá natáčajú proti smeru natočenia predných kolies, čím sa zmenšuje priemer 
otáčania. V rozsahu vyšších rýchlostí sa natočením zadných kolies súhlasným smerom s prednými kolesami zvyšuje 
jazdná dynamika a stabilita. Riadenie všetkých kolies podporuje manévrovanie parkovacieho asistenta a asistenta 
pre príves. Celkovo riadenie všetkých kolies umožňuje ľahšie manévrovanie, športovejšie jazdné vlastnosti a suve-
rénne, komfortné ovládanie vozidla.

Elektronický stabilizačný systém (ESC)

Regulačný systém brzdovej sústavy so základnými fun-
kciami ABS, EBV, ESC, ASR a EDS zabezpečuje vyššiu 
stabilitu a lepšiu trakciu cielenými zásahmi do činnos-
ti motora a brzdovej sústavy vozidla. Funkcia offroad 
detection adaptívnym ABS optimalizuje brzdný výkon 
podľa povrchu. „Mimo cesty“ nastaví ESC do režimu 
offroad pre zvýšenú trakciu a optimalizované stabili-
začné zásahy. Funkcia HDC podporuje vodiča pri kritic-
kom zjazde zo svahu. Systém automaticky rozozná 
 namontovaný strešný nosič a primerane prispôsobí 
funkciu ESC. Koordinácia všetkých požiadaviek na 
 spomalenie a zastavenie asistenčných systémov sa 
uskutočňuje centrálne v regulačnom systéme bŕzd.

tiptronic

8-stupňová automatická prevodovka s dynamickým 
programom radenia (DSP) a športovým programom; 
možnosť manuálneho ovládania pohybom voliacej 
páky alebo páčkami na multifunkčnom koženom 
volante.

quattro®

permanentný pohon všetkých kolies s asymetricko-dy-
namicklým rozdeľovaním krútiaceho momentu pro-
stredníctvom samosvorného medzinápravového dife-
renciálu a selektívnej regulácie momentov na jedno-
tlivých kolesách. Funkcia integrovaná do elektronické-
ho stabilizačného systému (ESC) reguluje cielenými 
brzdnými zásahmi krútiaci moment na jednotlivých ko-
lesách podľa jazdnej situácie. Pri jazde v zákrute aktív-
ne pôsobí proti vonkajším silám, čím zlepšuje trakciu a 
dynamiku, zvyšuje agilitu a zlepšuje jazdné vlastnosti 
(menšia nedotáčavosť).
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Svetlá Dizajn Volanty/ovládacie prvky Komfort Infotainment Audi connect Asistenčné systémy Technika/bezpečnosť

| Technika/bezpečnosť

* Registrovaná značka Združenia automobilového priemyslu v Nemecku (VDA).

Rekuperácia

umožňuje úsporu paliva premenou kinetickej energie 
pri brzdení na využiteľnú elektrickú energiu prostred-
níctvom zvýšenia napätia alternátora počas fázy zotr-
vačnosti pri spomaľovaní alebo brzdení a odľahčením 
alternátora v nasledujúcej fáze zrýchľovania.

Systém Start-Stop

pomáha znížiť spotrebu paliva a emisie CO₂ vypínaním 
motora pri zastavení vozidla – napríklad na semafore. 
Proces opätovného štartu sa začne už pri uvoľnení 
brzdového pedála. Dá sa kedykoľvek deaktivovať 
spínačom.

Audi TDI clean diesel

Modely s motorom TDI clean diesel majú okrem sério-
vého katalyzátora a filtra tuhých častíc ďalší systém 
na úpravu výfukových plynov, vďaka ktorému majú 
 nižšie emisie. Táto technológia výrazne redukuje oxidy 
dusíka tým, že čerpadlo vstrekuje do prúdu horúcich 
výfukových plynov v nepatrných množstvách biologicky 
 odbúrateľné aditívum AdBlue®*, ktoré v katalyzátore 
 oxidov dusíka (katalyzátor DeNOx) rozkladá oxidy  dusíka 
na dusík a  vodu. Dopĺňanie osobitnej nádrže na AdBlue 
sa  uskutočňuje podľa indikátora v združenom prístroji. 
 Odporúča sa dopĺňanie AdBlue u partnera Audi. 

Montážne úchyty detskej sedačky ISOFIX 

a Top Tether na vonkajších miestach vzadu

Normované body na praktické upevnenie detských se-
dačiek ISOFIX na všetkých miestach vzadu; vrátane prí-
davného upevňovacieho oka pre horný poistný popruh 
(Top Tether) a elektrickej detskej poistky v zadných 
dverách.

Odporúčané detské sedačky dostanete u vášho 
 partnera Audi.

Montážne úchyty detskej sedačky ISOFIX 

na sedadle spolujazdca

so spínačom na deaktiváciu airbagu spolujazdca 
a elektrickou detskou poistkou zadných dverí.
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¹ O presnom termíne zavedenia sa informujte, prosím, u vášho partnera Audi. 
² Na dodatočnú montáž ako príslušenstvo Audi Original Zubehör.

Ďalšie informácie nájdete v katalógu príslušenstva 
Audi Q7 Zubehör, na internetovej stránke www.audi.sk 

a u vášho partnera Audi.

Originálne príslušenstvo Audi Original Zubehör.
Také individuálne ako váš život.

Dynamicky z A do B. A následne nadšene ešte ďalej. S vaším Audi Q7 je to naprogramované. V neposlednom rade aj 
preto, že je pripravené na mnohé individuálne požiadavky od A po Z. Vďaka originálnemu príslušenstvu Audi Original 
Zubehör – produktom, ktoré vás vždy opätovne inšpirujú k novým cieľom. A každý deň potvrdzujú náš prísľub kvality. 
Profitujte z presných riešení, ktoré presviedčajú svojím dizajnom a funkčnosťou. Pretože kreativita pri vývoji a vysoké 
štandardy pri výrobe sú okrem veľkého počtu skúšobných postupov pri Audi Original Zubehör rovnako rozhodujúce 
ako pri každom Audi. Objavte, ktoré prvky Audi Original Zubehör sa hodia aj pre váš život. Niekoľko z nich nájdete na 
nasledujúcich stranách, viac informácií o kompletnom sortimente získate u vášho partnera Audi.

Audi
Original Zubehör

Q7
Audi Q7 Zubehör

 Hliníkové liate disky s 10-ramenným dizajnom Talea, 

matne čierne¹

Koleso s výnimočným dizajnom. Rozmer 9,5 J x 21 
pre pneumatiky 285/40 R 21.
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Audi Original Zubehör

Audi Entertainment mobile¹

Audi Entertainment mobile tretej generácie s 10-palcovým (25,4 cm) dotykovým monitorom zabezpečuje najlepšiu 
zábavu, vynikajúcu kvalitu obrazu – a to v progresívnom dizajne Audi. Poskytuje veľkolepú scénu pre videá, fotogra-
fie, hry a hudbu. Má intuitívne ovládateľný softvér, rozličné možnosti pripojenia (SD, USB 2.0, HDMI-IN atď.) a vyso-
kú funkčnosť. Pripojenie cez hotspot WLAN umožňuje prístup na internet (napr. cez Audi wireless internet access²). 
Prístroj sa dá vo vozidle upevniť na operadlo predného sedadla alebo používať aj mimo vozidla. Predpokladom je prí-
prava pre Rear Seat Entertainment z výroby.

Boxy na lyže a batožinu

Nový dizajn Audi so zlepšenou aerodynamikou vďaka plochému, športovému tvaru. Strešný box vo farbe plati-
numgrau s bočnou čepeľou vo farbe brillantschwarz a chrómovanými kruhmi Audi. Uzamykateľný a otvárateľný z 
obidvoch strán pre pohodlné nakladanie a vykladanie. S vnútorným držadlom pre ľahšie zatváranie. Jednoduchý 
rýchloupínací systém s obmedzením krútiaceho momentu. Predsunutá poloha zlepšuje prístup do batožinového 
priestoru. Na výber v troch veľkostiach: 300 l, 360 l (obr. hore) a 405 l. 

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 90.

Tašky do strešných boxov (bez obr.)

Robustné a napriek tomu pružné. S vodotesným dnom s 
okrajom vysokým 5 cm. Kombináciou jednotlivých tašiek 
sa dajú strešné boxy Audi optimálne využiť. Na výber 
v troch veľkostiach: S (43 l), M (76 l) a L (82 l).

Základný nosič

Základ pre všetky strešné nadstavby ako nosič na bicykle, 
nosič na kajak alebo box na lyže a batožinu. Profil z eloxo-
vaného hliníka. Základný nosič sa ľahko montuje a je 
uzamykateľný. Maximálna prípustná celková hmotnosť 
nosiča, nadstavby a nákladu je 100 kg.

Textilné rohožky premium a gumené rohožky  

presne prispôsobené rozmerom podlahy Audi Q7. 
S podlahou sú spojené prostredníctvom pripevňovacích 
bodov. S nápisom Audi Q7.
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Vanička do batožinového priestoru

Plastová, presne prispôsobená tvaru batožinového priestoru, umývateľná a robustná. Optimálne vhodná pre všetky 
druhy nákladu, ktoré pri preprave často zanechávajú stopy. Široké drážky zabraňujú šmýkaniu batožiny.

Oddeľovacie mreže

Praktickými oddeľovacími mrežami (pozdĺžnymi a priečnymi) možno podľa potreby oddeliť batožinový priestor od 
vnútorného priestoru kabíny a rozdeliť aj pozdĺžne. Dajú sa pripevniť jednoducho a pohodlne – bez akéhokoľvek 
vŕtania.

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 90.
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Audi Original Zubehör

Box na zadné sedadlo

Stabilný box na uloženie drobných predmetov. Kvalitný box s objemom cca 12 l zvyšuje komfort jazdy. Dá sa upevniť 
niekoľkými pohybmi pomocou sériového 3-bodového bezpečnostného pásu na zadné sedadlo. Vrátane sieťovej tašky 
a popruhov vnútri na upevnenie obsahu.

Detská sedačka Audi

Vhodná na montáž v smere i proti smeru jazdy. S nastaviteľnou sedacou škrupinou, integrovaným štvorbodovým 
bezpečnostným pásom a nastaviteľnou opierkou hlavy. Odnímateľný, priedušný, textilný poťah príjemný na dotyk, 
certifikovaný podľa štandardu Oeko-Tex® 100, ktorý sa dá prať. Použiteľná iba v kombinácii so základňou ISOFIX. 
Vhodná pre deti s hmotnosťou 9 až 18 kg (cca 1 až 4 roky). Tiež k dispozícii: detská sedačka Audi youngster plus 
pre deti od 15 do 36 kg (cca 4 až 12 rokov) a detská vanička Audi Babyschale pre malé deti do 13 kg (cca 12 me-
siacov). Všetky detské sedačky sú na výber vo farbách misanorot/schwarz a titangrau/schwarz.

Ochrana operadla (bez obr.)

Praktická ochrana operadla pred znečistením. Je ľahko 
umývateľná, chráni aj pred okopaním prevážanými deťmi 
a vďaka 4 malým vreckám poskytuje dodatočný úložný 
priestor. Prispôsobená dizajnu detských sedačiek, pod-
ložky pod detské sedačky a celého interiéru. Nie je vhodná 
pre integrované opierky hlavy.

Podložka pod detské sedačky (bez obr.)

Prispôsobená dizajnu detských sedačiek a interiéru vo-
zidla. Chráni sedadlá pred znečistením a eventuálnym 
otlačením od detskej sedačky. S dvoma praktickými 
 odkladacími vreckami. Dá sa nainštalovať so všetkými 
detskými sedačkami Audi aj s upevnením ISOFIX.

Základňa ISOFIX (bez obr.)

Na lepšie upevnenie detskej vaničky Audi a detskej se-
dačky Audi. Umožňuje rýchlu demontáž a montáž. Stabi-
litu zvyšuje nastaviteľná oporná noha. Optimalizuje 
ochranný účinok sedačky. Poznámka: pre detskú vaničku 
je základňa ISOFIX na želanie, pre detskú sedačku je 
 bezpodmienečne nutná.
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Model Audi Q7 3.0 TFSI

(245 kW)

Audi Q7 3.0 TDI

(200 kW)⁹

Typ motora benzínový šesťvalec do V, priame vstrekovanie 

paliva a mechanický modul prepĺňania

naftový šesťvalec do V, systém vstrekovania 

common rail a prepĺňanie turbodúchadlom

Zdvih. objem v cm³ (ventily na valec) 2995 (4) 2967 (4)

Maximálny výkon¹ v kW (k) pri min¯¹ 245 (333)/5500–6500 200 (272)/3250–4250

Max. krútiaci moment v Nm pri min¯¹ 440/2900–5300 600/1500–3000

Prenos sily

Druh pohonu stály pohon všetkých kolies quattro® stály pohon všetkých kolies quattro®

Typ prevodovky 8-stupňová tiptronic 8-stupňová tiptronic

Hmotnosti/objemy 5-miestne 7-miestne 5-miestne 7-miestne

Pohotovostná hmotnosť² v kg 2045 2105 2070 2135

Prípustná celková hmotnosť v kg 2740 2910 2765 2940

Zaťaženie strechy/ťaž. zar. v kg 100/115 (100/140⁴) 100/115 (100/140⁴) 100/115 (100/140⁴) 100/115 (100/140⁴)

Max. hmotnosť prívesu³ v kg

nebrzdený

brzdený, stúpanie 12 %

brzdený, stúpanie 8 %

750 

2700 (3500⁴) 

2700 (3500⁴)

750

2800 (3500⁴)

2800 (3500⁴)

750 

2700 (3500⁴)

2700 (3500⁴)

750 

2800 (3500⁴) 

2800 (3500⁴)

Objem nádrže v l 85 85 75 75

Výkony/spotreba⁵

Maximálna rýchlosť v km/h 250 250 234 234

 Zrýchlenie 0–100 km/h v s 6,1 6,3 6,3 6,5

Druh paliva bezsírový Super ROZ 95⁶ bezsírový Diesel⁷

Spotreba paliva⁸ v l/100 km 

v meste

mimo mesta

kombinovaná

9,7–9,4

7,2–6,8

8,1–7,7

10,0–9,6

7,3–6,9

8,3–7,9

6,5–6,2

5,8–5,4

6,1–5,7

6,7–6,4

6,0–5,6

6,2–5,9

 Emisie⁸ CO₂ v g/km 

v meste 

mimo mesta 

kombinované

226–218

167–157

189–179

231–222

170–160

193–183

170–161

153–142

159–149

174–167

157–147

163–153

Emisná norma EU6 EU6 EU6 EU6
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Technické údaje Rozmery Výbava

Vysvetlivky

¹  Uvedené hodnoty boli určené podľa predpísaných postupov pri meraní (v súčasnosti platné znenie normy 
UN-R 85).

²  Pohotovostná hmotnosť vozidla s vodičom (75 kg) a nádržou naplnenou na 90 %, určená podľa v súčasnosti 
platného znenia normy (nariadenia EÚ) 1230/2012. Pohotovostná hmotnosť a koeficient aerodynamického 
odporu sa môžu pri určitých prvkoch príplatkovej výbavy vozidla zvýšiť, čím sa primerane zníži užitočná hmot-
nosť, prípadne maximálna rýchlosť.

³  S pribúdajúcou nadmorskou výškou sa znižuje výkon motora. Od 1000 m nad morom a pre každých ďalších 
1000 m treba odčítať 10 % z hmotnosti jazdnej súpravy (prípustná hmotnosť motorového vozidla + prípustná 
hmotnosť prívesu). Celková hmotnosť prívesu platí pre ťažné zariadenie vyrobené u výrobcu.

⁴  Údaje sa týkajú vozidla s pneumatickým pružením adaptive air suspension/adaptive air suspension sport, 
montovaným na želanie.

⁵  Údaje o spotreba paliva a emisie CO₂ sú uvedené v rozpätí podľa použitých kombinácií diskov/pneumatík.

⁶  Odporúča sa používať bezolovnatý bezsírový benzín Super ROZ 95 podľa DIN EN 228. Ak nie je k dispozícii: 
pri nepatrnom poklese výkonu motora možno použiť aj bezolovnatý bezsírový benzín Normal ROZ 91 podľa 
DIN EN 228. Principiálne je vhodná kvalita bezolovnatého benzínu ROZ 95 s maximálnym podielom etanolu 
10 % (E10). Údaje o spotrebe sa vzťahujú na prevádzku s benzínom ROZ 95 podľa 692/2008/ES.

⁷  Odporúča sa použiť bezsírový Diesel podľa DIN EN 590. Ak nie je k dispozícii: možno použiť Diesel podľa 
DIN EN 590.

⁸  Uvedené hodnoty boli stanovené podľa predpísaných meracích postupov. Údaje sa nevzťahujú na jednotlivé 
vozidlo a nie sú súčasťou ponuky, avšak samotné slúžia na porovnanie rôznych typov vozidiel.

⁹  Dopĺňanie samostatnej nádrže pre AdBlue® podľa údajov indikátora v združenom prístroji. Odporúča sa 
dopĺňanie AdBlue u partnera Audi.

Dôležité upozornenie

Osobitosti kolies: Lesklo sústružené, leštené alebo čiastočne leštené hliníkové kolesá by sa nemali používať v 
zimných podmienkach. Tieto povrchové plochy kolies nemajú vzhľadom na spôsob výroby na to optimalizovanú 
povrchovú úpravu, a preto ich môže posypová soľ a podobné materiály trvalo poškodiť.

Rozmer 

pneumatík

Trieda 

účinnosti

Trieda adhézie 

za mokra

Trieda vonkajšej 

hlučnosti

Letné pneumatiky 235/65 R 18 C A 71

255/60 R 18 E A 72

255/55 R 19 E–C B 71

285/45 R 20 C B 71

285/40 R 21 C B 71

Zimné pneumatiky 255/60 R 18 C C 72

255/55 R 19 C C 72

285/45 R 20 E C 70

255/50 R 20 E C 73

Schopnosť jazdy v teréne 6-valcové modely

Stúpavosť v % 60

Svetlá výška v mm 210/245*

Nájazdový uhol v ° vpredu
  vzadu

23,1/25,4*
14,4/22,1*

Prejazdový uhol v ° 13,1/20,9*

Brodivosť v mm 500/535*

Objednanie určitej značky pneumatiky nie je možné. O špecifickej ponuke pneumatík vo vašej krajine sa informujte 
u vášho partnera Audi.

* Hodnoty platné pre vozidlá s pneumatickým pružením adaptive air suspension/adaptive air suspension sport, 
montovaným na želanie.

Klasifikácia parametrov pneumatík

V tabuľke nájdete rozpätie tried účinnosti, tried adhézie za mokra a tried vonkajšej hlučnosti k jednotlivým 
rozmerom pneumatík modelov Audi Q7.
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 Audi Q7 5-miestne

Rozmery v milimetroch.

 Údaje o rozmeroch sú uvedené pri pohotovostnej hmotnosti vozidla. 
Objem batožinového priestoru je 890/2 075 l (druhá hodnota pri sklopenom operadle zadného sedadla a naložení po strop). 
Priemer otáčania cca 12,4 m.
* Maximálny priestor medzi sedadlom a stropom. ** Šírka v oblasti lakťov. *** Šírka v oblasti ramien.
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 Audi Q7 7-miestne

Rozmery v milimetroch.

 Údaje o rozmeroch sú uvedené pri pohotovostnej hmotnosti vozidla. 
Objem batožinového priestoru je 295/770/1 955 l (druhá hodnota pri sklopenom 3. rade sedadiel; 
tretia hodnota navyše pri sklopenom operadle sedadiel v 2. rade a naložení po strop). 
Priemer otáčania cca 12,4 m.
* Maximálny priestor medzi sedadlom a stropom. ** Šírka v oblasti lakťov. *** Šírka v oblasti ramien.
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Disky/pneumatiky 60

18-palcové hliníkové liate disky s 10-lúčovým dizajnom³

18-palcové hliníkové kované disky s 5-ramenným dizajnom⁴

19-palcové hliníkové liate disky s 5-lúčovým V-dizajnom

19-palcové hliníkové liate disky s 5-lúčovým hviezdicovým dizajnom

19-palcové hliníkové liate disky Audi Sport so 7-dvojlúčovým dizajnom 
s nápisom RS²

20-palcové hliníkové liate disky s 10-lúčovým hviezdicovým dizajnom, 
kontrastne sivé, čiastočne leštené⁵

20-palcové hliníkové liate disky s 5-lúčovým paralelným dizajnom (S-dizajn)¹

20-palcové hliníkové liate disky Audi Sport s 10-lúčovým Y-dizajnom²
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Línie a pakety 52

S line Exterieurpaket

S line Sportpaket

Audi design selection murillobraun

Lakovanie uni 58

Carraraweiß

Tiefschwarz

Metalizované lakovanie 58

Gletscherweiß Metallic

Florettsilber Metallic

Karatbeige Metallic

Argusbraun Metallic

Tintenblau Metallic

Graphitgrau Metallic

Orcaschwarz Metallic

Lakovanie s perleťovým efektom 59

Daytonagrau Perleffekt¹

Individuálne lakovanie 59

Individuálne lakovanie Audi exclusive

sériová výbava zvláštna výbava sériová/zvláštna výbava v závislosti od modelu
V jednotlivých krajinách sú možné odlišnosti. Informácie o sériovej a zvláštnej výbave dostanete u vášho lokálneho partnera Audi.
Výber prvkov výbavy je podrobnejšie popísaný od strany 46.
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¹ K dispozícii iba v kombinácii s S line Sportpaket. ² K dispozícii iba v kombinácii s S line Sportpaket. ³ Sériovo pre Q7 3.0 TDI (200 kW). ⁴ Sériovo pre Q7 3.0 TFSI (245 kW). 
⁵ Prosím, berte do úvahy osobitosti pri používaní kolies na strane 91. ⁶ V kombinácii s ventiláciou sedadiel vpredu je koža predných a vonkajších zadných sedadiel perforovaná.
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20-palcové hliníkové liate disky Audi Sport s 5-ramenným dizajnom Offroad 
v matne titánovej povrchovej úprave, lesklo sústružené², ⁵

21-palcové hliníkové kované disky s 5-ramenným turbínovým dizajnom, 
kontrastne sivé, čiastočne leštené⁵

21-palcové hliníkové liate disky Audi Sport s 5-dvojlúčovým dizajnom 
s nápisom RS

21-palcové hliníkové liate disky Audi Sport s 5-dvojlúčovým dizajnom 
v matne titánovej povrchovej úprave, lesklo sústružené s nápisom RS², ⁵

18-palcové zimné hliníkové kované disky s 5-ramenným dizajnom

19-palcové zimné hliníkové liate disky s 5-lúčovým hviezdicovým dizajnom

20-palcové zimné hliníkové liate disky s 10-lúčovým hviezdicovým dizajnom

20-palcové zimné hliníkové liate disky s 5-lúčovým paralelným dizajnom 
(S-dizajn)¹ 
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Bezpečnostné skrutky kolies obmedzujúce krádež

Rezervné koleso šetriace miesto

Monitorovanie tlaku v pneumatikách

Monitorovací systém tlaku v pneumatikách

Náradie

Zdvihák

Sedadlá 62

Štandardné sedadlá vpredu

Športové sedadlá vpredu

Sedadlá s individuálnou kontúrou vpredu

Poťahy pre štandardné sedadlá 64

Látka Initial schwarz

Látka/koženka schwarz⁶

Látka/koženka nougatbraun⁶

Látka/koženka felsgrau⁶

Látka/koženka pistazienbeige⁶

Koža Cricket schwarz⁶

Koža Cricket felsgrau⁶

Koža Cricket pistazienbeige⁶
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Poťahy pre športové sedadlá 65

Alcantara/koža schwarz

Alcantara/koža felsgrau

Alcantara perforovaná/koža schwarz s kontrastnými stehmi¹

Koža Valcona schwarz

Koža Valcona schwarz s kontrastnými stehmi¹

Koža Valcona zedernbraun

Koža Valcona felsgrau

Koža Valcona rotorgrau s kontrastnými stehmi¹

Kožená výbava Audi exclusive

Poťahy pre sedadlá s individuálnou kontúrou 65

Koža Valcona schwarz perforovaná

Koža Valcona zedernbraun perforovaná

Koža Valcona felsgrau perforovaná

Koža Valcona pistazienbeige perforovaná

Koža Valcona murillobraun perforovaná s kontrastnými stehmi v granitgrau²

Kožená výbava Audi exclusive

Látkové a kožené poťahy 64

Látka Initial

Koža Cricket

Kombinácia alcantara/koža

Koža Valcona

Kombinácia koža/koženka
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Kožené pakety 64

Kožený paket

Rozšírený kožený paket

Celokožený paket

Kožená výbava (paket 1) z kože Valcona Audi exclusive

Kožená výbava (paket 2) z kože Valcona Audi exclusive

Kožená výbava (paket 2) z alcantary/kože Valcona Audi exclusive

Kožená výbava (paket 3) z kože Valcona Audi exclusive

Kožená výbava (paket 4) z kože Valcona Audi exclusive

Kožená výbava (paket 4) z alcantary/kože Valcona Audi exclusive

Komfort sedenia 64

Elektricky nastaviteľné predné sedadlá, vrátane pamäte pre sedadlo vodiča

Elektricky nastaviteľné predné sedadlá, vrátane pamäte pre obidve predné sedadlá

Pamäť nastavenia

Vyhrievanie sedadiel vpredu

Vyhrievanie sedadiel vpredu a vzadu

Ventilácia sedadiel vpredu

Masážna funkcia vpredu

Stredná lakťová opierka vpredu

Komfortná stredná lakťová opierka vpredu

Opierky hlavy vpredu

Pozdĺžne nastaviteľné opierky hlavy X vpredu

sériová výbava zvláštna výbava
V jednotlivých krajinách sú možné odlišnosti. Informácie o sériovej a zvláštnej výbave dostanete u vášho lokálneho partnera Audi.
Výber prvkov výbavy je podrobnejšie popísaný od strany 46.
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¹ K dispozícii iba s S line Sportpaket. ² Dá sa objednať iba s Audi design selection. ³ K dispozícii iba s hornými dekoračnými obkladmi Hochglanz schwarz, Diamantlack silbergrau alebo 
brúsený hliník Aluminium Sono. ⁴ K dispozícii s hornými dekoračnými obkladmi Hochglanz schwarz alebo brúsený hliník Aluminium Sono. ⁵ Súčasť Xenon plus, resp. svetlometov z LED.
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Zadné sedadlá 64

Operadlo zadného sedadla, delené a sklápateľné

Zadné sedadlá plus

3. rad sedadiel

Stredná lakťová opierka vzadu

Strop 64

Strop potiahnutý látkou

Strop potiahnutý látkou schwarz

Strop potiahnutý alcantarou

Strop potiahnutý alcantarou schwarz

Horné/dolné dekoračné obklady 66

Diamantlack silbergrau/Eloxallack anthrazit

Brúsený hliník Aluminium Sono/Eloxallack anthrazit

Brúsený hliník Aluminium Sono/Chromlack schiefergrau¹

Diamantlack silbergrau/drevo Nussbaumwurzel terrabraun

Diamantlack silbergrau/drevo Eiche grau

Hochglanz schwarz/drevo Nussbaumwurzel terrabraun

Hochglanz schwarz/drevo Eiche grau

Hochglanz schwarz/drevo Nussbaum Beaufort
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Brúsený hliník Sono/drevo Nussbaumwurzel terrabraun

Brúsený hliník Sono/drevo Eiche grau

Brúsený hliník Sono/drevo Nussbaum Beaufort

Brúsený hliník Sono/drevo Platane dunkelbraun naturell²

Dolné dekoračné obklady Audi exclusive 67

Drevo Modrone gold Audi exclusive³

Drevo Tamo dunkelbraun naturell Audi exclusive³

Drevo Vavona Bronze Audi exclusive³

Drevo Eschenmaser nougat Audi exclusive³

Drevo Eiche sepia Audi exclusive³

Drevo Myrtenmaser muskatbraun Audi exclusive³

Hliník/drevo Beaufort schwarz Audi exclusive⁴

Klavierlack schwarz Audi exclusive³

Svetlomety 68

Xenon plus 

Svetlomety z LED

Svetlomety Audi Matrix LED

Ostrekovač svetlometov⁵

Asistent diaľkových svetiel

Svetelný/dažďový senzor

Zadné svetlá z LED

Zadné svetlá z LED s dynamickými smerovými svetlami
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Volanty/ovládacie prvky  70

Multifunkčný kožený volant plus so 4-ramenným dizajnom a radiacimi páčkami

Multifunkčný kožený volant plus so 4-ramenným dizajnom, radiacimi páčkami a vyhrievaním

Športový multifunkčný kožený volant plus s 3-ramenným dizajnom a radiacimi páčkami

Športový multifunkčný kožený volant plus s 3-ramenným dizajnom, radiacimi páčkami a vyhrievaním

Športový kontúrovaný multifunkčný kožený volant plus s 3-ramenným dizajnom, 
zospodu splošteným vencom, radiacimi páčkami ²

Elektrické nastavovanie volantu

Ovládacie prvky v koži Audi exclusive

Zrkadlá  71

Vonkajšie spätné zrkadlá s integrovanými smerovými svetlami z LED

Vonkajšie spätné zrkadlá, navyše s funkciou pamäte nastavenia

Vonkajšie spätné zrkadlá, navyše na obidvoch stranách automaticky zatemňované

Vonkajšie spätné zrkadlá, navyše na obidvoch stranách automaticky zatemňované 
s funkciou pamäte nastavenia

Vnútorné spätné zrkadlo manuálne zatemňované

Vnútorné spätné zrkadlo automaticky zatemňované

Strešné systémy 71

Panoramatické strešné okno

Zasklenie 71

Determálne zasklenie

Akustické predné okno, vyhrievané

Tlmiace/akustické sklá
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Vnútorné osvetlenie 69

Paket vnútorného osvetlenia z diód LED

Svetelný paket

Náladové osvetlenie

Dizajn exteriéru 69

Označenie modelu/nápisy

Audi Singleframe

Karoséria ľahkej konštrukcie, multimateriálová

Kompletné lakovanie

Spodné časti nárazníkov nelakované/plastové diely v zvrásnenej antracitovej farbe

Strešné lišty

Strešné lišty čierne

Spojler na hrane strechy

Koncovky výfuku

Lesklý paket

Lesklý paket Schwarz Audi exclusive³

Dizajn interiéru 70

Ochrana nakladacej hrany z plastu

Ochrana nakladacej hrany z ušľachtilej ocele

Nástupné lišty s hliníkovou vložkou

Nástupné lišty s nápismi S line¹

Rohožky Audi exclusive

Koberec a rohožky Audi exclusive

sériová výbava zvláštna výbava
V jednotlivých krajinách sú možné odlišnosti. Informácie o sériovej a zvláštnej výbave dostanete u vášho lokálneho partnera Audi.
Výber prvkov výbavy je podrobnejšie popísaný od strany 46.
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Tmavo tónované sklá (ochranné zasklenie)

Dvojité slnečné clony

Slnečné rolety

Slnečné clony

Klimatizácia 72

Komfortná automatická klimatizácia 2-zónová

Komfortná automatická klimatizácia 4-zónová

Nezávislé kúrenie/vetranie

Ionizátor vpredu a vzadu³

Systémy zamykania 73

Kľúč s diaľkovým ovládačom

Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru

Tlačidlo Engine Start-Stop

Komfortný kľúč vrátane senzorom ovládaného odomykania dverí batožinového priestoru

Komfortný kľúč vrátane senzorom ovládaného odomykania dverí batožinového priestoru 
a elektrického krytu batožinového priestoru

Zabezpečovacie zariadenie proti krádeži (alarm)

Otváranie garážových brán (HomeLink)

Servozatváranie dverí

Odkladanie/preprava 73

Odkladacie priehradky vrátane sieťok na operadlách predných sedadiel

Držiaky na nápoje

Oddeľovacia sieť

Elektrický kryt batožinového priestoru

Kryt batožinového priestoru, vyťahovací
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Obojstranná rohožka

Pripevňovacie oká

Systém koľajničiek s fixačnou súpravou

Nefajčiarske vyhotovenie

Fajčiarske vyhotovenie

Ťažné zariadenie vrátane asistenta pre príves

Združený prístroj/prístroje 74

Združený prístroj

Informačný systém vodiča s farebným displejom

Audi virtual cockpit

Rádiá/navigačné systémy 74

MMI® rádio

MMI® rádio plus

MMI® navigácia plus s MMI touch

Zdroje audio/video 75

Jeden Audi tablet

Dva Audi tablety

Audi tablet vrátane Rear Seat Entertainment³

Príprava pre Rear Seat Entertainment³

DVD-menič

Príjem digitálneho rozhlasového vysielania

Digitálny TV príjem

Digitálny TV príjem a príjem digitálneho rozhlasového vysielania (DAB)

¹ K dispozícii iba s S line Exterieurpaket alebo S line Sportpaket. ² K dispozícii iba s S line Sportpaket. ³ O presnom termíne zavedenia sa informujte, prosím, u vášho partnera Audi.
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Ozvučovacie systémy 76

Bang & Olufsen Advanced Sound System so zvukom 3D

Bose Soundsystem so zvukom 3D

Audi sound system

Telefón 77

Rozhranie Bluetooth

Audi phone box

mySmartphone 77

Audi smartphone Interface

Prístup k hlasovému ovládaniu smartfónu

Audi connect 77

Audi connect

Audi connect volanie & Servis

Asistenčné systémy 81

Asistent rozjazdu

Tempomat

Nastaviteľný obmedzovač rýchlosti

Asistent nočného videnia

Parkovacie zariadenie vzadu

Parkovacie zariadenie plus

Parkovací asistent

Cúvacia kamera

Asistenčný paket Parkovanie

Audi pre sense basic

Audi pre sense city

Audi side assist s Výstrahou pre vystupovanie a Audi pre sense rear
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Asistenčný paket Mesto

Rozoznávanie dopravných značiek na báze kamery

Audi active lane assist

Asistenčný paket Tour

Head-up displej

Jazdná dynamika/brzdy 83

Audi drive select

Dynamický podvozok

adaptive air suspension

adaptive air suspension sport

quattro®

tiptronic

Elektromechanický posilňovač riadenia

Riadenie všetkých kolies

Brzdová sústava

Elektromechanická parkovacia brzda

Technika/bezpečnosť 85

Protiblokovací systém ABS

Protipreklzová regulácia ASR

Elektronická uzávierka diferenciálu EDS

Elektronický stabilizačný systém ESC

Palivová nádrž (85 l) s prídavnou nádržou 24 l na AdBlue²

Rekuperécia

Systém Start-Stop

sériová výbava zvláštna výbava sériová/zvláštna výbava v závislosti od modelu
V jednotlivých krajinách sú možné odlišnosti. Informácie o sériovej a zvláštnej výbave dostanete u vášho lokálneho partnera Audi.
Výber prvkov výbavy je podrobnejšie popísaný od strany 46.
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Technické údaje Rozmery Výbava

¹ Sériovo pri Q7 3.0 TDI (200 kW). ² K dispozícii iba pre Q7 3.0 TDI (200 kW). ³ Sériovo pri Q7 3.0 TFSI (245 kW). ⁴ Prosím, berte do úvahy osobitosti pri používaní kolies na strane 91.
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Audi TDI clean diesel

Airbagy

Bočné airbagy vpredu a bočné hlavové airbagy

Bočné airbagy vzadu

Integrovaný systém opierok hlavy

Bezpečnostný stĺpik riadenia

Kontrola zapnutia bezpečnostného pásu

Montážne úchyty detskej sedačky ISOFIX a Top Tether

Montážne úchyty detskej sedačky ISOFIX na sedadle spolujazdca

Deaktivačný spínač airbagu spolujazdca

Lekárnička

Výstražný trojuholník

Výbava zobrazeného Audi Q7 (str. 4–23):
lakovanie: Sepangblau Perleffekt (k dispozícii ako individuálne lakovanie Audi)
disky: hliníkové kované disky s 5-ramenným turbínovým dizajnom, kontrastne sivé, čiastočne leštené⁴
poťahy sedadiel: koža Valcona zedernbraun
horné dekoračné obklady: brúsený hliník Aluminium Sono
dolné dekoračné obklady: drevo Eiche grau
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Fascinácia Audi sa dá zažiť mnohými spôsobmi. V Audi 
City Londýn máte napríklad digitálny prístup ku všetkým 
modelom v reálnej veľkosti a v reálnom čase. Samozrej-
me sa oplatí aj návšteva veľkého medzinárodného auto-
salónu. Tu Audi vždy prezentuje svoje najnovšie modely 
a umožní nahliadnuť ako chce v duchu svojho motta 
„Náskok vďaka technike“ vytvárať budúcnosť. Kto chce 
zažiť, ako to Audi robí už dnes, nájde fascinujúce pohľady 
v internetovom špeciále „Vorsprung durch Technik“ 
na www.audi.com. Ale oplatí sa aj pohľad do minulosti: 
v Audi museum mobile v Ingolstadte kráčajú história 
a high-tech ruka v ruke. Celkovo 130 historických expo-

nátov a najmodernejšie formy prezentácie vytvárajú 
symbiózu plnú napätia. Okrem toho tréning jazdy Audi 
driving experience poskytuje napínavé a rôznorodé 
zážitky s aktuálnymi modelmi Audi. Tu sa rýdzi pôžitok 
z jazdy kombinuje s cennými skúsenosťami. Stará sa 
o to tím špeciálne školených a vysokokvalifikovaných 
inštruktorov, ktorí vám pomáhajú praktickými tipmi 
optimalizovať si svoje vodičské majstrovstvo. Najnovšie 
aj v Audi driving experience center v Neuburgu, neďaleko 
Ingolstadtu. Tak je k dispozícii okruh dlhý až do 3,4 km 
s náročnými kombináciami zákrut, dynamická plocha 
s rozlohou 30 000 m² a parkúr offroad pre modely Q. 

Zážitok Audi

Objavte
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