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Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από 

τη σελίδα 56 και κάτω.

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί 

εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς 

και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr 

ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Μ ι α  θ έ α

μ π ο ρ ε ί 

ν α  ε ί ν α ι  μ ι α 

π ρ ο ο π τ ι κ ή .
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Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 56 και κάτω.

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα 

www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

Σχεδίαση
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Η  πρωτοποριακή 

σ χ ε δ ι α σ τ ι κ ή 

γ λ ώ σ σ α  δ ε ν 

χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι 

μ ε τ ά φ ρ α σ η .

Με το νέο Audi A7 Sportback, το όραμα της επαναστατικής σχεδιαστικής 

γλώσσας της Audi κυκλοφορεί στον δρόμο. Μια φουτουριστική ανάδειξη 

sport χαρακτήρα και κομψότητας. Ενισχυμένη με εντυπωσιακό τρόπο από 

την κλασική αρχιτεκτονική quattro. Η απόδειξη ότι μπορεί να παραμείνει 

κανείς πιστός στην πορεία του, επαναπροσδιορίζοντάς την εκ βάθρων.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 56 και κάτω.

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα 

www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Σχεδίαση
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Τί π ο τ ε  δ ε ν 

ε ί ν α ι  τ ό σ ο 

κ α θ ο ρ ι σ τ ι κ ό , 

ό σ ο  η  π ρ ώ τ η 

ε ν τ ύ π ω σ η .



Σχεδίαση και λειτουργία υπό εντελώς νέο φως. Με προβολείς τεχνολογίας LED 

που σχεδόν δεν χρειάζονται συντήρηση και λωρίδα φώτων LED στο πίσω τμήμα 

του οχήματος στον βασικό εξοπλισμό. Κατ’ επιθυμία, με καινοτόμους προβολείς 

HD Matrix LED με δυναμική διαμόρφωση φωτισμού της λειτουργίας Coming-

Home-/Leaving-Home, και επιπρόσθετα φώτα λέιζερ Audi. Έτσι ώστε να μην 

εντυπωσιάζεστε μόνο κατά τη διαδρομή, αλλά πριν και μετά από αυτήν.
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Φώτα

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 56 και κάτω.

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα 

www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Το  ν έ ο

φ ω ς

χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι

ν έ ε ς

π η γ έ ς .

Να βλέπετε και να σας βλέπουν. Αυτή είναι η βασικότερη προϋπόθεση για ασφαλή 

οδήγηση τη νύχτα. Με την υποστήριξη των νέων προαιρετικών προβολέων HD Matrix 

LED με μεταβλητή κατανομή φωτός και την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση μεμονωμένων 

τμημάτων του προβολέα βελτιώνεται αισθητά ο φωτισμός του οδοστρώματος. Κατ’ 

επιθυμία με το νέο φως λέιζερ Audi. Η καινοτόμος πηγή φωτός για εξαιρετική εμβέλεια 

φωτεινής δέσμης και βελτιωμένη ορατότητα, ακόμα και σε υψηλές ταχύτητες κίνησης.

Φώτα
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Φώτα

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 56 και κάτω.

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα 

www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Ε ύ χ ρ η σ τ α  κ α ι 

κ α ι ν ο τ ό μ α 

σ υ σ τ ή μ α τ α 

χ ε ι ρ ι σ μ ο ύ .

Στο νέο Audi A7 Sportback θα γνωρίσετε ένα καινοτόμο σύστημα χειρισμού: 

Το MMI touch response. Λίγα πλήκτρα, αυξημένη άνεση. Μπορείτε να ελέγχετε 

το Infotainment και τις λειτουργίες άνεσης εύκολα και διαισθητικά, όπως 

έχετε συνηθίσει από το smartphone σας. Χάρη στην απτική ανάδραση χωρίς να 

απαιτείται οπτικός έλεγχος. Επιπρόσθετα, κατ’ επιθυμία, σύστημα πλοήγησης 

MMI Navigation plus με συνοπτική παρουσίαση πληροφοριών για πολλά 

σημαντικά στοιχεία και λειτουργίες του αυτοκινήτου στην οθόνη αφής 10,1 ιντσών, 

και Audi virtual cockpit με υψηλής ευκρίνειας, κρυστάλλινη τρισδιάστατη 

απεικόνιση χαρτών στην οθόνη 12,3 ιντσών.



Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 56 και κάτω.

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα 

www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Η  δ ι α ί σ θ η σ η

δ ε ν  μ α θ α ί ν ε τ α ι .

Σχεδόν τίποτε δεν είναι πιο διαισθητικό από τον προφορικό λόγο. Στο νέο 

Audi A7 Sportback έχετε τη δυνατότητα να χειριστείτε το MMI με αυτόν τον 

απλό τρόπο. Αυτό είναι εφικτό χάρη στην προαιρετική διαλογική επικοινωνία 

με φυσική γλώσσα – ένα φωνητικό σύστημα υποβοήθησης το οποίο σας 

ακούει, σας απαντά και εκτελεί ορισμένες λειτουργίες του αυτοκινήτου. Χωρίς 

προκαθορισμένους όρους, σε εντελώς φυσική γλώσσα*.

* Η υπηρεσία δεν διατίθεται στην Ελληνική γλώσσα

Εσωτερικό
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Εσωτερικό
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Εσωτερικό
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Ο  ε λ ε ύ θ ε ρ ο ς 

χ ώ ρ ο ς  α π ο τ ε λ ε ί 

σ η μ ά δ ι 

μ ε γ α λ ε ί ο υ .

Καλώς ορίσατε σε ένα περιβάλλον που εκπέμπει στιλ, άνεση και αγάπη στη 

λεπτομέρεια. Απολαύστε τον προσωπικό σας ελεύθερο χώρο και χώρο στον 

οποίο μπορείτε να αποσύρεστε. Ακόμα κι όταν κάποια φορά δεν κάθεστε οι 

ίδιοι στο τιμόνι.
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Εσωτερικό
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Τα  κ α λ ύ τ ε ρ α 

ο ρ ά μ α τ α 

ξ ε κ ι ν ο ύ ν  ή δ η 

α π ό  σ ή μ ε ρ α .

Ένα αυτοκίνητο που επανακαθορίζει πρότυπα σε πολλούς τομείς. Που συναρπάζει 

με τη νέα σχεδιαστική γλώσσα από την πρώτη ματιά. Που ενθουσιάζει με την 

δυναμικότητα και την αποδοτικότητά του. Και με καινοτόμες τεχνολογίες, 

ένα επαναστατικό σύστημα χειρισμού και ψηφιακής δικτύωσης εγκαινιάζει 

μια νέα εποχή. Το νέο Audi A7 Sportback – “Vorsprung durch Technik” 

(“Πρωτοπορία μέσω τεχνολογίας”), διαμορφωμένο σήμερα για την αυριανή 

κινητικότητα.
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Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου 

και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται 

από τη σελίδα 56 και κάτω.

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι 

εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί 

εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

-Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους 

βασικούς και τους προαιρετικούς 

εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα 

www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους 

Συνεργάτες Audi.

Audi Intelligent Technologies
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A u d i

I n t e l l i g e n t

Te c h n o l o g i e s .

Το επόμενο βήμα στην πορεία μας προς το όραμα της αυτόνομης οδήγησης. 

Στο νέο Audi A7 Sportback μπορείτε να βιώσετε το μέλλον της σύγχρονης 

αυτοκίνησης από τώρα. Κατ’ επιθυμία, με εξελιγμένα συστήματα υποβοήθησης 

και αυτοματοποιημένες λειτουργίες οδήγησης, οι οποίες σας υποστηρίζουν 

κατά την κίνηση του οχήματος. Για ακόμα μεγαλύτερη άνεση. Και τη συναρπαστική 

αίσθηση ότι μεταφερθήκατε στο μέλλον.

Προσέξτε: Τα συστήματα λειτουργούν μόνο εντός των εκάστοτε ορίων και υποστηρίζουν τον οδηγό. 

Η ευθύνη και η απαιτούμενη προσοχή στην οδική κυκλοφορία παραμένουν στον οδηγό.

A7_Det72_2019_01_WLTP.indd   25 13.08.19   14:39



Όποιος υπαναθέτει 

καθήκοντα,  έχει 

περισσότερο 

χρόνο για τα 

σημαντικά θέματα.

Πρόβλεψη – μια από τις πιο επιτυχημένες μεθόδους για την ασφαλή και 

ξεκούραστη οδήγηση. Και ένα καθήκον, το οποίο προσωρινά μπορείτε 

να αναθέσετε στα νέα αναπτυχθέντα συστήματα υποβοήθησης οδηγού. 

Για παράδειγμα, τη διατήρηση της λωρίδας, της ταχύτητας κίνησης και 

της απόστασης. Σε αυτό σας υποστηρίζει το προσαρμοζόμενο σύστημα 

υποβοήθησης οδήγησης με περιοριστή ταχύτητας κίνησης, σύστημα 

υποβοήθησης απόδοσης και οικονομίας, σύστημα υποβοήθησης αποφυγής 

εμποδίων και σύστημα υποβοήθησης στροφής. 

Προσέξτε: Τα συστήματα λειτουργούν μόνο εντός των εκάστοτε ορίων και υποστηρίζουν τον οδηγό.

Η ευθύνη και η απαιτούμενη προσοχή στην οδική κυκλοφορία παραμένουν στον οδηγό.
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Audi Intelligent Technologies

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 56 και κάτω.

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα 

www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Δ ι α ι σ θ η τ ι κ ό ς 

χ ε ι ρ ι σ μ ό ς  π ο υ 

δ ε ν  γ ί ν ε τ α ι 

α ν τ ι λ η π τ ό ς .

Κορυφαίου επιπέδου λειτουργίες και Infotainment. Υλοποιημένα με 

απλούστατο τρόπο. Χάρη σε τόσο διαισθητικό χειρισμό, ώστε σχεδόν 

δεν τον αντιλαμβάνεστε. Έτσι ώστε να μπορείτε να αφοσιωθείτε 

ολοκληρωτικά στην οδηγική απόλαυση με το νέο Audi A7 Sportback.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 56 και κάτω.

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα 

www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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01  Audi virtual cockpit με έγχρωμη 

οθόνη 12,3 ιντσών, με ένδειξη 

του χάρτη πλοήγησης. 

02  Πλήκτρα χειρισμού σε όψη μαύρου γυαλιού, αισθητήρες 

προσέγγισης και απτική ανάδραση με διευρυμένη όψη αλουμινίου

03  Σύστημα πλοήγησης MMI Navigation plus 

με MMI touch response για γρήγορο και 

διαισθητικό χειρισμό

Highlights
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Η  ά ν ε σ η  έ χ ε ι 

έ ν α ν  ν έ ο 

ο ρ ί ζ ο ν τ α .

Η αίσθηση της άνεσης καθ’ οδόν – είναι θέμα ατμόσφαιρας. Στο νέο Audi 

A7 Sportback μπορείτε εσείς οι ίδιοι να την καθορίσετε. Για παράδειγμα, με 

την προαιρετική πανοραμική γυάλινη οροφή, η οποία συνδυάζει ένα φωτεινό 

και φιλικό περιβάλλον με την αίσθηση μεγαλύτερης ευρυχωρίας. Για υψηλή 

ποιότητα του αέρα στον εσωτερικό χώρο φροντίζει το προαιρετικό πακέτο 

Air Quality¹, το οποίο αποτελείται από έναν ιονιστή και σύστημα αρωματισμού. 

Ξεχωριστό κλιματισμό σε κάθε κάθισμα παρέχει κατ’ επιθυμία το αυτόματο 

σύστημα κλιματισμού άνεσης 4 ζωνών. Και αυτό επιτελείται γρήγορα και 

αποδοτικά, χάρη στην εξατομίκευση, την αναγνώριση επιβαίνοντα και την 

έξυπνη, βασιζόμενη σε αισθητήρες ρύθμιση.
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Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου 

και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται 

από τη σελίδα 56 και κάτω.

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι 

εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί 

εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους 

βασικούς και τους προαιρετικούς 

εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα 

www.audi.gr ή από τους 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

¹ Για την ακριβή ημερομηνία διάθεσης 

παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τους 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

Highlights
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Δυναμική
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Ε μ π ρ ό ς

ε ί ν α ι  τ ο 

κ α λ ύ τ ε ρ ο  σ η μ ε ί ο 

τ ο υ  ο ρ ί ζ ο ν τ α .

Οι επιδόσεις ενός sport αυτοκινήτου, συνδυασμένες με τη φινέτσα μιας 

πολυτελούς λιμουζίνας. Τόσο άνετη μπορεί να είναι η οδήγηση. Χάρη στην 

προαιρετική ανάρτηση προσαρμοζόμενης απόσβεσης με ηλεκτρονικά 

ρυθμιζόμενη προσαρμογή σε διαφορετικές καταστάσεις οδήγησης ή την 

adaptive air suspension (προσαρμοζόμενη αερανάρτηση) με εξαιρετική 

άνεση και ρύθμιση επιπέδου. Σε sport τρόπο οδήγησης, κατ’ επιθυμία, το 

σύστημα κίνησης quattro με sport διαφορικό φροντίζει για συναρπαστική 

δυναμική, εξαιρετικής ακρίβειας χειρισμό και σίγουρη κατευθυντικότητα 

σχεδόν σε όλα τα εδάφη. Και με το κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 ταχυτήτων 

S tronic για γρήγορες αλλαγές σχέσεων, χωρίς αισθητή διακοπή της δύναμης έλξης.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 56 και κάτω.

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί εν μέρει είναι προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι 

πρόσθετης χρέωσης. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς 

εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Σ ύ ν τ ο μ α 

δ ι α λ ε ί μ μ α τ α 

φ ρ ο ν τ ί ζ ο υ ν 

γ ι α  ν έ α  ώ θ η σ η .

Δυναμική με απόδοση και οικονομία. Δύο αξίες, οι οποίες αλληλοσυμπληρώνονται 

με άριστο τρόπο στο νέο Audi A7 Sportback. Σε αυτό συμβάλλουν τα μέτρα 

ενεργειακής αποδοτικότητας, όπως η κατασκευή με ελαφριά υλικά, το σύστημα 

υποβοήθησης απόδοσης και οικονομίας και η καινοτόμος τεχνολογία Mild Hybrid, 

η οποία χρησιμοποιείται στο νέο Audi A7 Sportback. Σε συνδυασμό με τον κινητήρα 

εσωτερικής καύσης, το σύστημα Mild Hybrid παράγει ηλεκτρική ενέργεια μέσω 

ανάκτησης (recuperation), η οποία αποθηκεύεται και χρησιμοποιείται σε 

συγκεκριμένες οδηγικές περιστάσεις. Παραδείγματος χάριν, για την επιπρόσθετη 

ενίσχυση της ισχύος (power boost) ή για την κύλιση με μηδενικές εκπομπές 

καυσαερίων στη λειτουργία ελεύθερης κύλισης-(sailing mode).

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 56 και κάτω.

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί εν μέρει είναι προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι 

πρόσθετης χρέωσης. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς 

εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Δυναμική
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01  μεταξύ άλλων, προφυλακτήρες εμπρός και πίσω σε έντονα sport σχεδίαση _ Χαρακτηριστικές για τη γραμμή S πλευρικές επενδύσεις εισόδου βαμμένες 

στο χρώμα του αυτοκινήτου _ Επενδύσεις μαρσπιέ με ένθετο διακοσμητικό στοιχείο αλουμινίου εμπρός και πίσω φωτιζόμενες, εμπρός με επιγραφή S

02  Πλέγμα προστασίας ψυγείου και πλευρικά πλέγματα εισαγωγής αέρα σε μαύρο Titanium

03  Χαρακτηριστικός για τη γραμμή S διαχύτης και πλέγμα σε μαύρο Titanium

Θα βρείτε πολλά ακόμα εντυπωσιακά σημεία στο www.audi.gr

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 56. 

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους.

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα 

www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

Εξωτερικό πακέτο S line

_ 01
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Πιο 

χαρακτηριστικά. 

Με το εξωτερικό 

πακέτο S line.

Μην υπογραμμίζετε απλά τον sport χαρακτήρα 

του Audi A7 Sportback σας – ενισχύστε τον. Με το 

προαιρετικό εξωτερικό πακέτο S line προσδίδετε 

στη δυναμική πορεία των γραμμών έναν ακόμα πιο 

συναρπαστικό τόνο, και με εξαιρετικές λεπτομέρειες 

προσθέτετε ιδιαίτερες πινελιές.

_ 02

_ 03
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Sport πακέτο S line

_ 02 

_ 01

Π ι ο  s p o r t . 

Μ ε  τ ο 

s p o r t  π α κ έ τ ο 

S  l i n e .

Αναδείξτε με το προαιρετικό sport πακέτο S line τη δυναμική 

πλευρά σας. Με λεπτομέρειες οι οποίες ενισχύουν περαιτέρω 

τον sport χαρακτήρα του Audi A7 Sportback. Δώστε στον 

εσωτερικό χώρο περισσότερη εκφραστικότητα και ρυθμίστε 

την ανάρτηση ακόμα πιο sport για αυξημένη δυναμική της 

οδήγησης.
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01   Επενδύσεις μαρσπιέ εμπρός με ένθετο διακοσμητικό στοιχείο αλουμινίου εμπρός και πίσω, φωτιζόμενες, εμπρός με επιγραφή S

02  Ζάντες αλουμινίου χυτές 20 ιντσών σε σχέδιο 5 διπλών ακτίνων V

03  Μεταξύ άλλων, sport καθίσματα εμπρός με επιγραφή S στις πλάτες _ Επενδύσεις καθισμάτων S line σε προαιρετικό γκρι Rotor 

δέρμα Valcona με ραφές αντίθετης απόχρωσης, κατ’ επιλογή σε μαύρο _ Πατάκια εμπρός σε μαύρο με περίγραμμα και ραφές 

αντίθετης απόχρωσης _ S line sport δερμάτινο τιμόνι με χειριστήρια πολλαπλών λειτουργιών _ Διακοσμητικά στοιχεία σε σκούρο 

ματ βουρτσισμένο αλουμίνιο _ Υποπόδιο και πεντάλ από ανοξείδωτο χάλυβα

Θα βρείτε πολλά ακόμα εντυπωσιακά σημεία στο www.audi.gr

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 56. Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί 

είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον χρέωσης. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς 

εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

_ 03
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01  Μεταξύ άλλων, με προαιρετικά καθίσματα εξατομικευμένου περιγράμματος εμπρός, κατ’ επιλογή σε καφέ Sarder δέρμα Valcona με 

ραφές αντίθετης απόχρωσης και περίγραμμα σε γκρι Steel _ Δερμάτινο τιμόνι διπλών ακτίνων με χειριστήρια πολλαπλών λειτουργιών 

και χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων

02  Διακοσμητικά στοιχεία σε φυσικό γκρι Agate ξύλο Fine grain σημύδας _ Διακοσμητικά στοιχεία στο εσωτερικό σε καφέ Sarder δερματίνη 

με ραφές αντίθετης απόχρωσης σε γκρι Steel 

Θα βρείτε πολλά ακόμα εντυπωσιακά σημεία στο www.audi.gr

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 56. Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί 

είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς 

εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

Audi design selection

_ 01
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Π ι ο  ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ό . 

Μ ε  τ η ν 

A u d i  d e s i g n 

s e l e c t i o n .

Κάντε ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο ακόμα πιο εξαιρετικό. Η Audi design selection 

exclusive σε καφέ Sarder ή γκρι Juniper σας προσφέρει κατ’ επιθυμία μια 

καλαίσθητη προεπιλογή ιδιαίτερων υλικών και χρωμάτων για το εσωτερικό του 

αυτοκινήτου. Υψηλής ποιότητας διακοσμητικά στοιχεία σε συνδυασμό με τον 

εκλεκτό δερμάτινο εξοπλισμό και τις ελκυστικές ραφές αντίθετης απόχρωσης, 

προσδίδουν στον εσωτερικό χώρο μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα.

_ 02
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Πιο  μοναδικό.

Με 

Audi  exc lus ive .

Κάντε το Audi A7 Sportback σας μοναδικό – τόσο μοναδικό, όσο εσείς οι ίδιοι – 

με Audi exclusive. Με επιλεγμένα διακοσμητικά στοιχεία, χρωματιστό δέρμα 

και εξατομικευμένο εξωτερικό χρώμα από τη μεγάλη γκάμα των διαθέσιμων 

χρωμάτων. Ακριβώς, όπως το επιθυμείτε.



Τα  ε ι δ ι κ ά 

ε ξ ω τ ε ρ ι κ ά 

χ ρ ώ μ α τ α 

A u d i  e x c l u s i v e .

Υπάρχει μόνο μία ευκαιρία για την πρώτη εντύπωση. Εκμεταλλευτείτε την 

και επιλέξτε το εντελώς προσωπικό σας ειδικό εξωτερικό χρώμα από την 

ευρεία παλέτα χρωμάτων του Audi exclusive. Ακολουθεί μια μικρή επιλογή.

Θα βρείτε πολλά ακόμα εξωτερικά χρώματα στο www.audi.gr

_ 02 _ 03
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Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται 

από τη σελίδα 56 και κάτω.

Audi exclusive, προαιρετικά από την Audi Sport GmbH. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς 

εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

01 Γκρι Suzuka μεταλλικό

02 Καφέ Ipanema μεταλλικό

03 Κόκκινο Misano περλέ

04 Μπλε Ara με εφέ κρυστάλλων

05 Πράσινο Goodwood περλέ

06 Μπεζ Siam μεταλλικό

_ 04

_ 01

_ 05 _ 06
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Βασικά χρώματα Audi exclusive – π.χ., για δερμάτινους εξοπλισμούς Valcona Audi exclusive

Έντονα χρώματα Audi exclusive – για περιγράμματα και ραφές αντίθετης απόχρωσης Audi exclusive

Διακοσμητικά στοιχεία σε ξύλο Audi exclusive – για το ταμπλό, τις επενδύσεις των θυρών και την κεντρική κονσόλα μαζί με κάλυμμα ποτηροθήκης

Πρόσθετα χρώματα δέρματος Fine Nappa Audi exclusive – για την άνω επιφάνεια του ταμπλό, τα περιγράμματα των θυρών και τα χειριστήρια όργανα Audi exclusive

Λευκό Alabaster δέρμα Valcona

Μαύρο δέρμα Fine Nappa με ραφές 

αντίθετης απόχρωσης σε κίτρινο Calendula

Φυσικό Nougat ξύλο Fine grain μελιάς

Κόκκινο Crimson δέρμα Valcona Μαύρο δέρμα Valcona

Φυσικό γκρι Noble ξύλο Fine grain ash

Μπλε Ocean δέρμα Valcona

Μπλε Baikal δέρμα Fine NappaΓκρι Granite δέρμα Fine Nappa

Καφέ Havanna δέρμα Valcona

Καφέ Cognac δέρμα Valcona

Μαύρο δέρμα Fine Nappa με ραφές 

αντίθετης απόχρωσης σε πράσινο Iguana

Φυσικό ξύλο ευκαλύπτου σε κεχριμπάρι

Γκρι Jet δέρμα Valcona

Μαύρο δέρμα Fine Nappa με ραφές 

αντίθετης απόχρωσης σε μπλε Alaska

Ασημί Diamond δέρμα Valcona

Δερμάτινος εξοπλισμός Valcona Audi exclusive _ Χειριστήρια 

όργανα σε δέρμα Audi exclusive _ Διακοσμητικά στοιχεία στο 

εσωτερικό σε δέρμα άνω και κάτω Audi exclusive, καθώς 

και μοκέτα και πατάκια Audi exclusive σε ασημί Diamond 

και μπλε Ocean _ Άνω πλευρά του ταμπλό και περίγραμμα 

πόρτας σε γκρι Jet με ραφές αντίθετης απόχρωσης σε μπλε 

Ocean _ Διακοσμητικά στοιχεία Audi exclusive σε φυσικό 

γκρι Noble ξύλο Fine grain ash



Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 56 και κάτω.

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα 

www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

Ε ν τ υ π ω σ ι α κ ή 

ε ι κ ό ν α .

Επιλέξτε το χρώμα βαφής που ταιριάζει καλύτερα στην προσωπικότητά σας. 

Μπορείτε να είστε βέβαιοι για την εξαιρετική ποιότητα, καθώς το αυτοκίνητό 

σας δεν βάφεται μία φορά, αλλά τέσσερις. Έτσι ώστε όχι μόνο να έχετε 

αστραφτερή εμφάνιση, αλλά το Audi σας να προστατεύεται όσο το δυνατόν 

καλύτερα από πολλές περιβαλλοντικές συνθήκες και από τη φθορά. Για μια 

εντυπωσιακή εικόνα, εφ’ όρου ζωής του αυτοκινήτου.

Θα βρείτε πολλά ακόμα εξωτερικά χρώματα στο www.audi.gr

_ 02 _ 03 _ 04
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01 Μπλε Triton μεταλλικό

02 Γκρι Vesuvius μεταλλικό

03 Γκρι Taifun μεταλλικό

04 Καφέ Soho μεταλλικό

05 Μπλε Sky μεταλλικό

06 Κόκκινο Tango μεταλλικό

07 Λευκό Ibis

Εξωτερικά χρώματα_ 05 _ 06 _ 07

44
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_ 01
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Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 56 και κάτω.

Audi exclusive, προαιρετικά από την Audi Sport GmbH. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς 

θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

Audi A7 Sportback με ειδικό εξωτερικό χρώμα 

Audi exclusive σε γκρι Suzuka μεταλλικό – 

Ζάντες αλουμινίου χυτές Audi Sport σε σχέδιο 

5 ακτίνων-star V

Audi exclusive



Ε ν τ υ π ω σ ι α κ ή 

ε μ φ ά ν ι σ η .

Με τις ζάντες της Audi υπογραμμίζετε το μοναδικό στυλ και τον χαρακτήρα 

του δικού σας Audi A7 Sportback. Προσφέρετε στο όχημά σας μια ιδιαίτερα 

εντυπωσιακή εμφάνιση με το αγαπημένο σας σχέδιο. Για την ωραία αίσθηση 

καθ’ οδόν: Οι ζάντες της Audi υποβάλλονται σε εκτεταμένες διαδικασίες ελέγχου, 

περνούν από εντατικές δοκιμές και είναι άριστης ποιότητας.

Θα βρείτε πολλές ακόμα ζάντες στο www.audi.gr

Ζάντες και ελαστικά

_ 01

_ 02

_ 03 
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Στοιχεία σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ελαστικών θα βρείτε στη σελίδα 59. Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 56 και κάτω. 

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι πρόσθετης χρέωσης. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς 

εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

¹ Προσέξτε τις ιδιαιτερότητες σχετικά με τις ζάντες στη σελίδα 59.

²  Από την Audi Sport GmbH.

01  Ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών χυτές σε σχέδιο 10 ακτίνων Y

02  Ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών χυτές σε σχέδιο 5 διπλών ακτίνων (σχέδιο S)

03  Ζάντες αλουμινίου σφυρήλατες 21 ιντσών σε σχέδιο 5 ακτίνων-star V, ανθρακί αντίθεσης, μερικώς γυαλισμένες¹

04  Ζάντες αλουμινίου χυτές 20 ιντσών Audi Sport, σε σχέδιο 5 διπλών βραχιόνων²

05 Ζάντες αλουμινίου χυτές 21 ιντσών Audi Sport σε σχέδιο 5 ακτίνων-star V²

06  Ζάντες αλουμινίου χυτές 20 ιντσών σε σχέδιο 5 διπλών ακτίνων V

07 Ζάντες αλουμινίου 21 ιντσών χυτές Audi Sport σε σχέδιο 5 ακτίνων-star V σε γυαλιστερό ανθρακί-μαύρο, γυαλισμένες¹, ²

_ 04
_ 05 _ 06

_ 07
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Υψηλότερη ποιότητα. 

Με τους 

υφασμάτινους και 

δερμάτινους 

εξοπλισμούς.
Στο Audi σας κατέχετε μια ιδιαίτερη θέση. Στις μπροστινές και τις πίσω 

θέσεις γίνεται αισθητή μια εντυπωσιακή άνεση που οφείλεται στα άριστης 

ποιότητας υλικά και την πρώτης τάξης κατεργασία. Δεν έχει σημασία, ποια 

επένδυση καθισμάτων θα επιλέξετε: Εδώ κάθεστε σωστά.

Θα βρείτε πολλές ακόμα επενδύσεις καθισμάτων στο www.audi.gr

Sport κάθισμα σειράς S εμπρός σε μαύρο δέρμα Valcona με 

ραφές αντίθετης απόχρωσης σε γκρι Rock και επιγραφή S¹

Καθίσματα και επενδύσεις καθισμάτων

Ύφασμα Effekt μαύρο Καφέ Okapi δέρμα/mono.pur 550 Γκρι Metropol συνδυασμός Alcantara/δέρματος 
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Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών 

CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 56 και κάτω.

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν 

μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι πρόσθετης χρέωσης. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους 

προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα 

www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

¹ Για την ακριβή ημερομηνία διάθεσης παρακαλούμε να 

ενημερωθείτε από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

Κάθισμα εμπρός εξατομικευμένου περιγράμματος σε μπεζ Pearl δέρμα 

Valcona με περίγραμμα και ραφές αντίθετης απόχρωσης σε γκρι Agate

Μαύρο δέρμα Milano Διάτρητο καφέ Sarder δέρμα Valcona με ραφές αντίθετης 

απόχρωσης και περίγραμμα σε γκρι Steel

Μαύρο δέρμα Valcona με εξώγαζες ραφές σε μοτίβο ρόμβου
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Π ι ο  ε κ λ ε κ τ ό . 

Μ ε  τ α 

διακοσμητικά 

στοιχεία.

Το ξεχωριστό περιβάλλον είναι θέμα στυλ. Του δικού σας στυλ. Το οποίο 

μπορείτε να εκλεπτύνετε μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Προσθέστε 

καλαίσθητες πινελιές με τα υψηλής ποιότητας διακοσμητικά στοιχεία Audi. 

Βιώστε τη γοητεία των ξεχωριστών υλικών: εκλεκτά ξύλα ή ντεκόρ αλουμινίου – 

συνδυάστε τα με εξατομικευμένο τρόπο, σύμφωνα με το προσωπικό σας γούστο.

Θα βρείτε πολλά ακόμα διακοσμητικά στοιχεία στο www.audi.gr

_ 01
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01 Αλουμίνιο Fragment

02 Σκούρο ματ βουρτσισμένο αλουμίνιο

03 Φυσικό ξύλο καρυδιάς

04 Φυσικό καφέ ξύλο Fine grain ash

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται 

από τη σελίδα 56 και κάτω.

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί 

εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους 

βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα 

www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

Διακοσμητικά στοιχεία

_ 02 _ 03 _ 04
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Ε ξ α τ ο μ ι κ ε υ μ έ ν α 

σ α ν  τ η  ζ ω ή  σ α ς .

Νεωτεριστική σχεδίαση και sport κομψότητα – Το Audi A7 σας χαρακτηρίζεται από 

εντυπωσιακές πινελιές, οι οποίες, μπορούν να τονιστούν με Γνήσια Αξεσουάρ Audi. 

Με οπτικά και λειτουργικά εντυπωσιακά σημεία αφήστε το στίγμα σας και βιώστε 

πρόσθετη οδηγική άνεση μέσα σε πολύβουες μητροπόλεις ή σε επαρχιακούς δρόμους 

γεμάτους στροφές. Υψηλής ποιότητας Γνήσια Αξεσουάρ Audi, προσαρμοσμένα στη 

σχεδιαστική γλώσσα του A7 σας.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 56 και κάτω. 

Προσέξτε την υπόδειξη σχετικά με τα Γνήσια Αξεσουάρ Audi στη σελίδα 57. 

Οι εξοπλισμοί των Γνήσιων Αξεσουάρ Audi διατίθενται προαιρετικά από την AUDI AG έναντι πρόσθετης χρέωσης.

¹ Προσέξτε τις ιδιαιτερότητες σχετικά με τις ζάντες στη σελίδα 59.

² Στοιχεία σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ελαστικών θα βρείτε στη σελίδα 59.
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Γνήσια Αξεσουάρ Audi

01  Επαγωγική θήκη φόρτισης – για την ασύρματη φόρτιση της 

γενιάς 5 –7 και SE του Apple iPhone. Πιστοποιημένη σύμφωνα 

με την κατευθυντήρια γραμμή για iPhone της Apple (MFi)

02  Πατάκια παντός καιρού – προστατεύουν 

τον εσωτερικό χώρο του αυτοκινήτου από 

υγρασία και χονδρούς ρύπους. 

Με επιγραφή A7.

03  LED επιβίβασης – προβάλλει τους 

κύκλους της Audi ή την επιγραφή 

quattro με φως LED στο δάπεδο.

04  Χειμερινά ζαντολάστιχα – Ζάντες αλουμινίου χυτές 

σε σχέδιο 5 βραχιόνων Ramus, σε γυαλιστερό μαύρο, 

8,5 J x 20, 245/45 R 19² 102V M+S XL.

05  Κιβώτιο σκι και μπαγκαζιέρα (360 l) – 

σε μοναδική σχεδίαση Audi. Διατίθεται σε 

2 διαφορετικά χρώματα και 3 μεγέθη. Εκτός 

αυτού απεικονίζονται: Θήκες μπαγκαζιέρας 

οροφής (3 διαφορετικά μεγέθη), καθώς και 

ο κατάλληλος βασικός φορέας.

06  Ζάντες αλουμινίου χυτές – σε σχέδιο 

5 βραχιόνων Falx, μαύρες ματ, γυαλισμένες¹, 

στη διάσταση 8 J x 21, 255/35 R 21².

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε 

στον κατάλογο των Αξεσουάρ και στους 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Εφαρμογή myAudi¹

Ανά πάσα στιγμή καλείτε πληροφορίες οχήματος και Service 

για το Audi σας, σχεδιάζετε διαδρομές, και στέλνετε επίσης 

προορισμούς και διαδρομές απευθείας στο αυτοκίνητο – όλα 

με μία και μοναδική εφαρμογή. Μπορείτε να “κατεβάσετε” 

την εφαρμογή myAudi δωρεάν από το App Store™² και το 

Google Play Store. Διατίθεται για iOS και Android.
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Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 56 και κάτω. Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί 

εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi. ¹ Ανάλογα με το μοντέλο και τον εξοπλισμό του Audi σας, ενδέχεται η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών να ποικίλει. Προϋπόθεση για τη χρήση 

ορισμένων υπηρεσιών είναι το Audi connect. Περισσότερες πληροφορίες για το myAudi θα βρείτε στο www.audi.com/myaudi, και για το Audi connect στο www.audi.com/connect. 

² Η ονομασία Google και το λογότυπο Google είναι σήματα κατατεθέντα της Google Inc.

Γο η τ ε ί α  A u d i 

A 7  S p o r t b a c k . 

Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α 

σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  α υ τ ό 

τ ο  θ έ μ α  θ α 

β ρ ε ίτ ε  o n l i n e .

Ανακαλύψτε τον κόσμο του νέου Audi A7 Sportback. 

Περισσότερες πληροφορίες, περισσότερη ατομικότητα και 

περισσότερη αποκλειστικότητα. Τώρα στο www.audi.gr.

Σκανάρετε τον κωδικό QR με ένα smartphone ή tablet και 

ανακαλύψτε τον κόσμο του νέου Audi A7 Sportback. Έξοδα σύνδεσης 

σύμφωνα με την εκάστοτε σύμβαση κινητής τηλεφωνίας

Γοητεία Audi

54
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Επεξηγήσεις ¹ έως ⁸ στη σελίδα 58.

Μοντέλο A7 Sportback 45 TFSI 

(245 hp) *

A7 Sportback 45 TFSI 

quattro (245 hp)

A7 Sportback 55 TFSI

quattro (340 hp)

A7 Sportback 40 TDI 

(204 hp) *

A7 Sportback 40 TDI 

quattro (204 hp) *

Τύπος κινητήρα Τετρακύλινδρος εν σειρά 

βενζινοκινητήρας με άμεσο ψεκασμό 

βενζίνης, υπερσυμπιεστή καυσαερίων 

Turbo, Όχημα ήπιας υβριδικής 

τεχνολογίας (MHEV)

Τετρακύλινδρος εν σειρά 

βενζινοκινητήρας με άμεσο ψεκασμό 

βενζίνης, υπερσυμπιεστή καυσαερίων 

Turbo, Όχημα ήπιας υβριδικής 

τεχνολογίας (MHEV)

Eξακύλινδρος βενζινοκινητήρας με 

άμεσο ψεκασμό βενζίνης και 

υπερσυμπιεστή καυσαερίων Turbo, 

Όχημα ήπιας υβριδικής τεχνολογίας 

(MHEV)

Τετρακύλινδρος εν σειρά 

πετρελαιοκινητήρας με σύστημα 

ψεκασμού Common-Rail και 

υπερσυμπιεστή καυσαερίων Turbo, 

Όχημα ήπιας υβριδικής τεχνολογίας 

(MHEV)

Τετρακύλινδρος εν σειρά 

πετρελαιοκινητήρας με σύστημα 

ψεκασμού Common-Rail και 

υπερσυμπιεστή καυσαερίων Turbo, 

Όχημα ήπιας υβριδικής τεχνολογίας 

(MHEV)

Κυβισμός σε cm³ (βαλβίδες/κύλινδρο) 1.984 (4) 1.984 (4) 2.995 (4) 1.968 (4) 1.968 (4)

Μέγιστη Ισχύς¹ σε hp σε σ.α.λ¯¹ 245/5.000–6.500 245/5.000–6.500 340/5.000–6.400 204/3.750–4.200 204/3.750–4.200

Μέγιστη ροπή σε Nm σε σ.α.λ¯¹ 370/1.600–4.300 370/1.600–4.300 500/1.370–4.500 400/1.750–3.500 400/1.750–3.500

Μετάδοση κίνησης

Είδος μετάδοσης κίνησης Μπροστινή κίνηση Τετρακίνηση quattro Τετρακίνηση quattro Μπροστινή κίνηση Μόνιμη τετρακίνηση quattro

Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων 7-ταχυτήτων S tronic 7-ταχυτήτων S tronic 7-ταχυτήτων S tronic 7-ταχυτήτων S tronic 7-ταχυτήτων S tronic

Βάρος/Όγκος

Απόβαρο² σε kg 1.770 1.825 1.890 1.775 1.835

Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος σε kg 2.300 2.375 2.470 2.315 2.435

Επιτρεπόμενο φορτίο οροφής/

στήριξης σε kg 90/95 90/95 90/95 90/95 90/95

Επιτρ. βάρος ρυμούλκισης³ σε kg χωρίς 

φρένα

σε κλίση 12 % 

σε κλίση 8 %

750

2.000

2.000

750

2.000

2.000

750

2.000

2.000

750

2.000

2.000

750

2.000

2.000

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου σε l 63 63 63 63/ρεζερβουάρ AdBlue®⁴: 12 63/ρεζερβουάρ AdBlue®⁴: 12

Επιδόσης/Κατανάλωση

Μέγιστη ταχύτητα κίνησης σε km/h 250⁵ 250⁵ 250⁵ 245 245

Επιτάχυνση 0–100 km/h σε δευτ. 7,0 6,2 5,3 8,3 7,8

Είδος καυσίμου Super αμόλυβδη βενζίνη χωρίς 

θείο ROZ 95⁶

Super αμόλυβδη βενζίνη χωρίς 

θείο ROZ 95⁶

Super αμόλυβδη βενζίνη χωρίς 

θείο ROZ 95⁶

Diesel χωρίς θείο⁷ Diesel χωρίς θείο⁷

Κατανάλωση καυσίμου⁸ σε l/100 km

χαμηλή

μεσαία

υψηλή

εξαιρετικά υψηλή

μεικτός κύκλος

11,1–11,5

8,1–8,8

6,8–7,5

7,6–8,5

7,9–8,6

13,3–13,6

9,3–9,8

7,3–7,9

8,3–9,2

8,8–9,5

Εκπομπές CO₂⁸ σε g/km 

μεικτός κύκλος 180–196 200–216

Πρότυπο καυσαερίων EU6 EU6 C–B/EU6 EU6 EU6
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Μοντέλο A7 Sportback 45 TDI 

quattro (231 hp) *

A7 Sportback 50 TDI 

quattro (286 hp)

Τύπος Κινητήρα Eξακύλινδρος πετρελαιοκινητήρας 

διάταξης V με σύστημα ψεκασμού 

Common-Rail και υπερσυμπιεστή 

καυσαερίων Turbo, Όχημα ήπιας 

υβριδικής τεχνολογίας (MHEV)

Eξακύλινδρος πετρελαιοκινητήρας 

διάταξης V με σύστημα ψεκασμού 

Common-Rail και υπερσυμπιεστή 

καυσαερίων Turbo, Όχημα ήπιας 

υβριδικής τεχνολογίας (MHEV)

Κυβισμός σε cm³ (βαλβίδες/κύλινδρο) 2.967 (4) 2.967 (4)

Μέγιστη Ισχύς¹ σε hp σε σ.α.λ¯¹ 231/3.250–4.750 286/3.500–4.000

Μέγιστη ροπή σε Nm σε σ.α.λ¯¹ 500/1.750–3.250 620/2.250–3.000

Μετάδοση κίνησης

Είδος μετάδοσης κίνησης Μόνιμη τετρακίνηση quattro Μόνιμη τετρακίνηση quattro

Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων 8-ταχυτήτων tiptronic 8-ταχυτήτων tiptronic

Βάρος/Όγκος

Απόβαρο² σε kg 1.955 1.955

Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος σε kg 2.535 2.535

Επιτρεπόμενο φορτίο οροφής/

στήριξης σε kg 90/95 90/95

Επιτρ. βάρος ρυμούλκισης³ σε kg χωρίς 

φρένα

σε κλίση 12 % 

σε κλίση 8 %

750

2.000

2.000

750

2.000

2.000

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου σε l 63/ρεζερβουάρ AdBlue®⁴: 12 63/ρεζερβουάρ AdBlue®⁴: 12

Επιδόσης/Κατανάλωση

Μέγιστη ταχύτητα κίνησης σε km/h 250⁵ 250⁵

Επιτάχυνση 0–100 km/h σε δευτ. 6,5 5,7

Είδος καυσίμου Diesel χωρίς θείο⁷ Diesel χωρίς θείο⁷

Κατανάλωση καυσίμου⁸ σε l/100 km

χαμηλή

μεσαία

υψηλή

εξαιρετικά υψηλή

μεικτός κύκλος

9,9–10,4

7,4–7,9

5,9–6,4

6,5–7,2

6,9–7,5

Εκπομπές CO₂⁸ σε g/km 

μεικτός κύκλος 181–197

Πρότυπο καυσαερίων EU6 EU6
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Επεξηγήσεις

¹  Η αναφερόμενη τιμή προσδιορίστηκε σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία μέτρησης (UN-R 85 στην ισχύουσα έκδοση).

²  Απόβαρο αυτοκινήτου με οδηγό (75 kg) και πληρότητα ρεζερβουάρ καυσίμου 90 %, υπολογισμένο σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 

1230/2012 στην ισχύουσα έκδοση. Το απόβαρο και ο συντελεστής αντίστασης αέρα του οχήματος μπορεί να αυξηθούν με τους 

προαιρετικούς εξοπλισμούς, οδηγώντας σε αντίστοιχη μείωση του ωφέλιμου φορτίου και της μέγιστης ταχύτητας.

³  Με αυξανόμενο υψόμετρο μειώνεται αναγκαστικά η απόδοση του κινητήρα. Από τα 1.000 m υψόμετρο, και για κάθε επιπλέον 1.000 m, 

θα πρέπει να αφαιρείται κάθε φορά 10 % του βάρους ρυμουλκού αυτοκινήτου και ρυμούλκας (μέγιστο επιτρεπτό φορτίο ρυμούλκησης + 

μέγιστο επιτρεπτό μεικτό βάρος του ρυμουλκού αυτοκινήτου). Ισχύουσα τιμή φορτίου ρυμούλκησης με εργοστασιακά τοποθετημένο 

κοτσαδόρο. Σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης του αυτοκινήτου με κοτσαδόρο, απαιτείται υπό ορισμένες προϋποθέσεις μια συσκευή 

ελέγχου της ΕΕ

⁴  Συμπλήρωση του ξεχωριστού ρεζερβουάρ AdBlue σύμφωνα με την εμφανιζόμενη υπόδειξη στην οθόνη του οργάνου πολλαπλών 

λειτουργιών. Συνιστάται, η πλήρωση του ρεζερβουάρ AdBlue να γίνεται από Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi. Το AdBlue είναι σήμα 

κατατεθέν του Γερμανικού Συνδέσμου της Αυτοκινητοβιομηχανίας, Αναγνωρισμένο Σωματείο (VDA).

⁵ Περιορισμένη.

⁶  Συνιστάται η χρήση Super αμόλυβδης χωρίς θείο βενζίνης ROZ 95 κατά DIN EN 228. Εάν δεν είναι διαθέσιμη: απλή αμόλυβδη χωρίς θείο 

βενζίνη 91 ROZ κατά DIN EN 228 με μικρή μείωση της απόδοσης. Κατά βάση μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμόλυβδη βενζίνη ROZ 95 με 

μέγιστο ποσοστό αιθανόλης 10 % (E10). Τα στοιχεία για την κατανάλωση αναφέρονται σε λειτουργία με καύσιμο ROZ 95 σύμφωνα με την 

Οδηγία 692/2008/EΚ.

⁷  Συνιστάται η χρήση καυσίμου Diesel χωρίς θείο κατά DIN EN 590. Εάν δεν είναι διαθέσιμο: Diesel κατά DIN EN 590.

⁸  Οι αναφερόμενες τιμές κατανάλωσης και εκπομπής ρύπων υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες μέτρησης. 

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 πραγματοποιείται έγκριση τύπου για ορισμένα καινούργια οχήματα σύμφωνα με την παγκοσμίως εναρμονισμένη 

μέθοδο δοκιμής για επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), μια νέα, πιο 

ρεαλιστική μέθοδο δοκιμής για τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2018, η WLTP θα 

αντικαταστήσει σταδιακά τον νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης (NEFZ). Εξαιτίας των ρεαλιστικότερων συνθηκών ελέγχου, οι μετρούμενες 

σύμφωνα με την WLTP τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ σε πολλές περιπτώσεις είναι υψηλότερες από τις μετρούμενες σύμφωνα 

με τον NEFZ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές μεταξύ WLTP και NEFZ θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας.

*  Ο κινητήρας δεν διατίθεται στην ελληνική αγορά

   Προς το παρόν θα πρέπει ακόμα να ανακοινώνονται υποχρεωτικά οι τιμές NEFZ. ‘Όταν πρόκειται για καινούργια αυτοκίνητα, τα οποία έχουν 

λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με την WLTP, οι τιμές NEFZ συνάγονται από τις τιμές WLTP. Η πρόσθετη αναφορά των τιμών WLTP μπορεί μέχρι 

την υποχρεωτική χρήση τους να γίνεται σε εθελοντική βάση. Όταν οι τιμές NEFZ παρατίθενται ως εύρη, δεν αναφέρονται σε ένα μεμονωμένο, 

συγκεκριμένο αυτοκίνητο και δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς. Χρησιμεύουν αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς σύγκρισης μεταξύ των 

διαφόρων τύπων αυτοκινήτων.

   Οι πρόσθετοι εξοπλισμοί και τα αξεσουάρ (πρόσθετα εξαρτήματα, τύπος ελαστικών, κ.λπ.) μπορούν να αλλάξουν σημαντικές παραμέτρους του 

αυτοκινήτου, όπως, π.χ., το βάρος, την αντίσταση κύλισης και την αεροδυναμική και παράλληλα με τις καιρικές και κυκλοφοριακές συνθήκες, 

καθώς και την εκάστοτε οδηγική συμπεριφορά, να επηρεάσουν την κατανάλωση καυσίμου, την κατανάλωση ρεύματος, τις εκπομπές CO₂ και 

τις τιμές των επιδόσεων ενός αυτοκινήτου.

Νομική υπόδειξη για τα Γνήσια Αξεσουάρ Audi

Τα Γνήσια Αξεσουάρ Audi διατίθενται προαιρετικά από την AUDI AG έναντι πρόσθετης χρέωσης. Τα συστατικά μέρη δεν λήφθηκαν υπόψη κατά τον 

προσδιορισμό των τιμών κατανάλωσης και εκπομπών ρύπων του οχήματος. Γι’ αυτό η τοποθέτηση είναι εφικτή μόνο μετά την αρχική ταξινόμηση.
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Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται από τη σελίδα 56 και κάτω.

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς 

θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

¹ Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται σε ένα βασικό όχημα, χωρίς τροποποιήσεις για την εκάστοτε χώρα και επιλεγμένους προαιρετικούς εξοπλισμούς. ² Προσέξτε τις ιδιαιτερότητες σχετικά με τις ζάντες σε αυτή τη σελίδα.
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Τεχνικά στοιχεία

Κατατάξεις παραμέτρων ελαστικών

Στον πίνακα θα βρείτε τα εύρη της κατηγορίας εξοικονόμησης καυσίμου, της κατηγορίας πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα 

και της κατηγορίας του εξωτερικού θορύβου κύλισης για τα διάφορα μεγέθη ελαστικών του Audi A7 Sportback.

Η παραγγελία ενός συγκεκριμένου ελαστικού δεν είναι εφικτή. 

Σχετικά με τα προσφερόμενα στη χώρα σας ελαστικά μπορείτε να ενημερωθείτε από τους Εξουσιοδοτημένους 

Συνεργάτες Audi. 

Σημαντική υπόδειξη

Ιδιαιτερότητες των ζαντών: Οι γυαλισμένες, γυαλισμένες με φρέζα ή μερικώς γυαλισμένες ζάντες αλουμινίου δεν 

πρέπει να χρησιμοποιούνται σε χειμερινές οδικές συνθήκες. Η επιφάνεια της ζάντας εξαιτίας του τρόπου κατασκευής 

της δεν διαθέτει επαρκή αντιδιαβρωτική προστασία και μπορεί να υποστεί μόνιμη ζημιά από αλάτι για το ξεπάγωμα 

των δρόμων ή παρόμοια υλικά.

Διάσταση 

ελαστικού

Κατηγορία

εξοικονόμησης 

καυσίμου

Κατηγορία 

πρόσφυσης σε 

υγρό οδόστρωμα

Κατηγορία του 

εξωτερικού 

θορύβου κύλισης

Θερινά ελαστικά 205/65 R 17 B B 71

225/55 R 18 B–A A 72–68 –

245/45 R 19 B A 70

255/40 R 20 C A 70

255/35 R 21 C–B B–A 72–70 –

Χειμερινά ελαστικά 225/55 R 18 C B 72–68 –

245/45 R 19 C B 70–69 –

255/40 R 20 C B 71–69 –

Ελαστικά παντός καιρού 225/55 R 18 B A 69

Εξοπλισμός του εικονιζόμενου Audi A7 Sportback (σελ. 2–31):

Εξωτερικό χρώμα: Μπλε Triton μεταλλικό

Ζάντες: Ζάντες αλουμινίου σφυρήλατες σε σχέδιο 5 ακτίνων-star V, ανθρακί αντίθεσης, μερικώς γυαλισμένες²

Καθίσματα/Επενδύσεις καθισμάτων: Καθίσματα εξατομικευμένου περιγράμματος εμπρός σε διάτρητο γκρι Juniper 

δέρμα Valcona, με ραφές αντίθετης απόχρωσης σε γκρι Rock

Διακοσμητικά στοιχεία: Αλουμίνιο Fragment

Audi A7 Sportback Angaben in mm

Στοιχεία διαστάσεων για απόβαρο αυτοκινήτου. Όγκος χώρου αποσκευών¹ 535/1.390 l (δεύτερη τιμή: με αναδιπλωμένη 

πλάτη πίσω καθισμάτων και φόρτωση μέχρι τον ουρανό του αυτοκινήτου). Διάμετρος κύκλου στροφής περ. 12,2 m

*  Μέγιστη ελευθερία κεφαλής. ** Πλάτος χώρου αγκώνων. *** Πλάτος χώρου ώμων.
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Τα αυτοκίνητα και οι εξοπλισμοί, που εμφανίζονται και περιγράφονται σε αυτόν τον κατάλογο, καθώς και 

μερικές από τις αναφερόμενες υπηρεσίες, δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Τα εικονιζόμενα αυτοκίνητα 

σε αυτόν τον κατάλογο είναι εν μέρει εξοπλισμένα με προαιρετικούς εξοπλισμούς έναντι επιπλέον κόστους. 

Τα στοιχεία σχετικά με τον εξοπλισμό παράδοσης, την εμφάνιση, τις επιδόσεις, τις διαστάσεις και τα βάρη, 

την κατανάλωση καυσίμου και το κόστος λειτουργίας των αυτοκινήτων, αντιστοιχούν στις γνώσεις κατά τη 

χρονική στιγμή της εκτύπωσης. Με την επιφύλαξη αποκλίσεων σε χρωματισμούς και σχήμα των φωτογραφιών, 

σφαλμάτων, καθώς και τυπογραφικών λαθών. Με την επιφύλαξη αλλαγών. Η επανεκτύπωση, ακόμα και 

αποσπασματικά, επιτρέπεται μόνο με έγγραφη συγκατάθεση της AUDI AG.

Το χαρτί αυτού του καταλόγου έχει παραχθεί από κυτταρίνη με επεξεργασία λεύκανσης χωρίς χλώριο.
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