Sériová výbava Q7 S line 50 TDI quattro TT8 :

































12-ročná záruka na neprehrdzavenie karosérie
2-ročná záruka bez obmedzenia najazdených kilometrov
3-ročná záruka na lak karosérie
3-ročný bezplatný servis vozidla
ABS s antiblokovacím systémom a protipreklzovacím systémom (ASR)
Adaptive air suspension - sport
Airbag na strane vodiča a spolujazdca
Akustický parkovací systém vzadu
ASR protipreklzový systém
Audi active lane assist - Systém monitorovania jazdného pruhu - upozornením
napomáha predchádzať neúmyselnému opusteniu jazdného pruhu (bez smerovky);
rozpoznáva hranice jazdného pruhu; možnosť nastavenia vibrácií na volante;
aktívny od 60 do 250km/h
Audi connect Navigácia & Infotainment: prepojenie vozidla s internetom
prostredníctvom zabudovanej SIM-karty vo vozidle. Umožňuje využívanie
nasledovných služieb (náklady na dátové pripojenie sú zahrnuté v cene služieb) –
vyhľadávanie bodov záujmu (POI – Point of Interest), dopravné informácie,
cestovanie, parkovanie, správy, obmedzenia, kalendár, počasie, ceny pohonných
hmôt, prediktívne navádzanie k cieľu, prístup na myAudi, prístup k SMS, e-mailom a
dostupným sociálnym sieťam napr. Twitter atď. Využívanie služieb ako
streamovanie online médií, hotspot WLAN, online rádio, streamovanie cez Amazon
Alexa vyžaduje zakúpenie dátového balíka.Viac informácií nájdete na
https://www.audi.sk/inovacie/audi-connect/baliky-a-funkcie
Audi connect Safety & Service a Audi connect Remote & Control: možnosť
ovládania vybraných funkcií pomocou aplikácie myAudi v mobilnom telefóne.
Prostredníctvom služieb Safety & Service je možné spustiť tiesňové volanie, online
volanie v prípade poruchy vozidla či online komunikácia vozidla so servisom. Služby
Remote & Control umožňujú diaľkové zamknutie/odomknutie vozidla, sledovanie
statusu vozidla, vyhľadanie parkovacej pozície vozidla, vzdialené nastavenie
nabíjania (pre vozidlá BEV a PHEV), ovládanie nezávislej klimatizácie. Podmienkou
funkčnosti je verifikovaný účet na my.audi.com
Audi drive select (nastavenie jazdnej charakteristiky vozidla)
Audi hold assist (plynulý rozbeh pri stúpaní bez použitia ručnej brzdy)
Audi virtual cockpit
Bez automatického ovládania diaľkových svetiel
Bezpečnostné skrutky kolies
Bluetooth rozhranie
Bočné airbagy vpredu
Celolakovaná karoséria - S line špecifické nárazníky vpredu a vzadu, spodné lišty na
dverách, zábrana proti podbehnutiu vpredu a rozšírené blatníky kolies lakované vo
farbe vozidla
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
Deliaca sieť
Denné stretávacie svetlá
Disky Alu 8,5Jx19, 5-lúčové, V-dizajn, pneu 255/55 R19
EBV brzdy s elektronickým rozdelovaním brzdnej sily
EDS elektronická uzávierka diferenciálu
Elektrické otváranie okien vpredu a vzadu
Elektromechanická parkovacia brzda
ESC elektronický stabilizačný program
















































Hlavové airbagy vpredu a vzadu
Klimatizácia automatická
Koberčeky látkové vpredu a vzadu
Kontrola tlaku v pneumatikách
Kontrola zapnutia bezpečnostných pásov
Kotúčové brzdy vpredu
Krajina určenia
Kryt batožinového priestoru
Kryty vonkajších zrkadliel vo farbe vozidla
Mild-hybrid
MMI navigačný systém plus s MMI touch - farebný displej 10,1" s vysokým
rozlíšením 1540 x720; aktualizácia máp online; 3D zobrazenie miest; individuálny
osobný profil; inteligentné vyhľadávanie a zadávanie pomocou systému MMI touch
Multifunkčná kamera
Nástupné lišty vpredu - hliníkové, osvetlené, s nápisom S
Návod po slovensky
Nefajčiarska výbava - 12V zásuvka vpredu a vzadu, bez popolníka
Obklad interiéru - Diamantlack silbergrau (sivý)
Ochrana chodca pred nárazom
Opierky hlavy vpredu
Označenie modelu podľa nového typu značenia
Pozinkovaná karoséria
Pre Sense Front
Predĺžená záruka 2+1 do 90.000km
Prídavné prístroje
Quattro - permanentný pohon všetkých kolies
S-line
S-line logo
Sedadlá vpredu štandardné
Servoriadenie - elektromechanické
Sieť 48-Volt
Start-Stop-System
Strešné nosiče - hliníkové
Strešný spojler
Strop vozidla v látkovom poťahu
SUV
Svetelný a dažďový senzor
Tempomat
Tuner rádiový digitálny - príjem závislý od lokálnej digitálnej siete
Typový štítok
Ukazovateľ rýchlostných obmedzení
Ukazovateľ vonkajšej teploty
Ukotvenie detskej sedačky ISO FIX vpredu s deaktiváciou airbagu spolujazdca,
el.detská poistka
Variabilný servisný interval (30 000km alebo 2 roky)
Vonkajšie spätné zrkadlo vpravo asférické
Výstražný trojuholník
Zadné svetlá LED
Zvýšený objem nádrže na 85 litrov a AdBlue-Tank 24 litrov

