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 Οι εκδόσεις μοντέλων και εξοπλισμών, 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 την παράδοση, 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. A
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Audi Q7

Εξοπλισμοί Audi Q7

Κλειδί άνεσης 77

Κλιματιζόμενα Comfort-/ηχομονωτικά τζάμια 76

Κλιματιζόμενο Comfort/ηχομονωτικό 

μπροστινό παρμπρίζ, χωρίς σύρμα 

αντίστασης, θερμαινόμενο 75

Κολώνα τιμονιού ασφαλείας 105

Κρίκοι πρόσδεσης 103

Λαβή επιλογέα ταχυτήτων σε δέρμα 74

Λειτουργία μασάζ εμπρός 67

Μικρός εφεδρικός τροχός 99

Μοκέτα και πατάκια Audi exclusive 74

Μοντέλο για καπνίζοντες 77

Οδηγοί μοντέλου 48, 49

Οθόνη Head-up 85

Πάγκος πίσω καθισμάτων plus 67

Πακέτα δέρματος 66

Πακέτο αλουμινίου μαύρο Titanium 

Audi exclusive 73

Πακέτο αλουμινίου 73

Πακέτο συστημάτων υποβοήθησης 

Περιήγησης 86

Πακέτο συστημάτων υποβοήθησης 

Στάθμευσης 87

Πακέτο συστημάτων υποβοήθησης Πόλης 87

Πακέτο φωτισμού 73

Πανοραμική γυάλινη οροφή 75

Πατάκια Audi exclusive 74

Πίνακας οργάνων 103

Πίσω φώτα LED 72

Πίσω φώτα LED με δυναμικά φλας 72

Πλάτη πίσω καθισμάτων, διαιρούμενη, 

 αναδιπλούμενη 67

Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός και σύστημα 

 αερόσακων κεφαλής 105

Πλευρικοί αερόσακοι πίσω 105

Πλήκτρο Start-Stop κινητήρα 103

Πλήρες πακέτο δέρματος 66

Ποδιές προφυλακτήρα, άβαφες/πρόσθετα 

 εξαρτήματα σε πλαστικό σε ανθρακί, σαγρέ 102

Ποτηροθήκη 103

Προβολείς LED 72

Προβολείς Matrix LED της Audi 72

Προεγκαταστάσεις παιδικών καθισμάτων 

ISOFIX και Top Tether 89

Προεγκατάσταση παιδικού καθίσματος 

ISOFIX για το κάθισμα του συνοδηγού 89

Προειδοποιητικό τρίγωνο 105

Προετοιμασία για σύστημα ψυχαγωγίας πίσω 

 καθισμάτων (Rear Seat Entertainment) 79

Προσαρμοζόμενη πνευματική ανάρτηση 

(adaptive air suspension)  87

Προσαρμοζόμενη πνευματική ανάρτηση sport 

(adaptive air suspension sport) 87

Πρόσβαση σε φωνητικό χειρισμό Smartphone 81

Προσκέφαλα εμπρός 100

Προστασία ακμής φόρτωσης 102

Ράγες οροφής μαύρες 73

Ράγες οροφής σε ανοδιωμένο αλουμίνιο 73

Ρεζερβουάρ καυσίμου 104

Ρολό αντηλιακής προστασίας 76

Ρυθμιζόμενος περιοριστής ταχύτητας 104

Ρύθμιση αντιολίσθησης τροχών (ASR) 104

Σετ επισκευής ελαστικών 99

Σύστημα Start-Stop 89

Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS) 104 

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών 63

Σύστημα έλξης ρυμούλκας (κοτσαδόρος) 

με υποβοήθηση ρυμούλκας 77

Σύστημα καθαρισμού προβολέων 101

Σύστημα πέδησης 104

Σύστημα πληροφόρησης οδηγού με έγχρωμη 

οθόνη 78

Σύστημα πλοήγησης MMI® Navigation plus με 

MMI touch 79

Σύστημα ραγών με σετ σταθεροποίησης 77

Σύστημα ρύθμισης σταθερής ταχύτητας 85

Σύστημα τετραδιεύθυνσης 88

Σύστημα υποβοήθησης αλλαγής λωρίδας 

 κυκλοφορίας (Audi side assist) 85

Σύστημα υποβοήθησης νυχτερινής ορατότητας 85

Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης 87

Τζάμια Privacy (φιμέ τζάμια) 75

Τηλεοπτική λήψη και ψηφιακή ραδιοφωνική 

λήψη (DAB) 80

Τιμόνια 74

Υποβοήθηση εκκίνησης 85

Υποβοήθηση μεγάλης σκάλας φώτων 72

Υφασμάτινοι και δερμάτινοι εξοπλισμοί 66

Φαρμακείο 105

Χειριστήρια όργανα σε δέρμα Audi exclusive 74

Χειριστήριο γκαραζόπορτας (HomeLink) 77

Ψηφιακή ραδιοφωνική λήψη 79

Ψηφιακή τηλεοπτική λήψη 80

Vorsprung durch Technik
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Εξοπλισμοί Audi Q7

3. Σειρά καθισμάτων 67

Audi active lane assist 86

Audi connect Κλήση ανάγκης & Service 84

Audi connect 81

Audi design selection 56, 57

Audi drive select 87

Audi exclusive 58, 59

Audi phone box 81

Audi pre sense basic 85

Audi pre sense city 85

Audi smartphone interface 81

Audi tablet συμπεριλ. συστήματος 

ψυχαγωγίας πίσω καθισμάτων 

(Rear Seat Entertainment) 79

Audi TDI clean diesel 89

Audi ultra 44, 45, 50, 51

Audi virtual cockpit 78

DVD Changer 79

MMI® Radio plus 78

MMI® Radio 78

quattro® 88

S line 54, 55

Sport καθίσματα εμπρός 65

tiptronic 88

Xenon plus 72

Αερισμός καθίσματος εμπρός 67

Αερόσακοι 105

Αεροτομή οροφής 102

Αισθητήρας φωτός/βροχής 72

Αμάξωμα 73

Αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας, 

βασισμένη σε κάμερα 86

Αναγραφή μοντέλου/Επιγραφή 73

Αναζήτηση MMI® 78

Ανάκτηση ενέργειας κατά την πέδηση 

(recuperation) 89

Αντικλεπτικά μπουλόνια ασφαλείας 99

Αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού 77

 Απολήξεις εξάτμισης 73

Ατμοσφαιρικός φωτισμός 73

Αυτόματοι κλιματισμοί άνεσης 76

Βοήθειες στάθμευσης  87

Γνήσια Αξεσουάρ Audi  90–93

Γρύλος αυτοκινήτου 99

Διακόπτης απενεργοποίησης για τον 

αερόσακο συνοδηγού 105

Διακοσμητικά στοιχεία 70, 71

Διαχωριστικό δίχτυ 77

Διπλό ηλιοσκιάδιο 76

Δυναμική ανάρτηση 87

Έκδοση για μη καπνιστές 103

Έλεγχος τοποθέτησης ζώνης 105

Ένδειξη ελέγχου πίεσης ελαστικών 99

Ενιαία τραπεζοειδής μάσκα Audi Singleframe 73

Ενιαίο εξωτερικό χρώμα 61

Ενσωματωμένο σύστημα προσκεφάλων 

(Audi backguard) 105

Εξωτερικά χρώματα 60, 61

Εξωτερικοί καθρέπτες 75

Επέκταση εγγύησης Audi 89

Επενδύσεις μαρσπιέ με ένθετο διακοσμητικό 

 στοιχείο αλουμινίου 102

Εργαλεία αυτοκινήτου 99

Εσωτερική επένδυση ουρανού 67

Εσωτερικός καθρέπτης 75

Εσωτερικός φωτισμός σε τεχνολογία LED 73

Ζάντες/Ελαστικά 62, 63

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα μπροστινά καθίσματα, 

με λειτουργία μνήμης 67

Ηλεκτρική ρύθμιση τιμονιού 74

Ηλεκτρική υποβοήθηση κλεισίματος θυρών 77

Ηλεκτρικό κάλυμμα χώρου αποσκευών 77

Ηλεκτρομηχανικό φρένο στάθμευσης 104

Ηλεκτρονικό μπλοκέ διαφορικό (EDS) 104

Ηλεκτρονικός Έλεγχος Ευστάθειας (ESC) 88

Ηλιοσκιάδια 103

Ηχοσύστημα Audi sound system 80

 Ηχοσύστημα Bang & Olufsen Advanced Sound 

System με τρισδιάστατο ήχο 80

Ηχοσύστημα Bose με τρισδιάστατο ήχο 80

Θερμάνσεις καθισμάτων εμπρός, εμπρός 

και πίσω 67

Θέρμανση/αερισμός εν στάσει 76

Θερμομονωτικά τζάμια 75

Θήκες 77

Θύρα Bluetooth 81

Ιονιστής εμπρός και πίσω 76

Καθίσματα εξατομικευμένου περιγράμματος 65

Κάλυμμα διπλής όψεως 77

Κάλυμμα χώρου αποσκευών, αφαιρούμενο 103

Κάμερα οπισθοπορείας 87

Κανονικά καθίσματα εμπρός 64

Καπό του χώρου αποσκευών,  

με ηλεκτρικό άνοιγμα και κλείσιμο 77

Κεντρικό υποβραχιόνιο άνεσης εμπρός 67

Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω 67

Γοητεία Audi

Οι αγώνες αυτοκινήτου είναι ένα κίνητρο της μάρκας. Εδώ 

και χρόνια η Audi συγκαταλέγεται στους νικητές σε διάφορες 

σειρές αγώνων, για παράδειγμα στις 24 ώρες του Le Mans 

ή στο DTM. Αξίες σημαντικές σε πολλά αθλήματα είναι 

αποφασιστικής σημασίας και για την Audi: Ακρίβεια, πάθος 

και τεχνολογία. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν, ότι η Audi εδώ 

και πολλά χρόνια δραστηριοποιείται και ως χορηγός στον 

αθλητικό τομέα. Στον χειμερινό αθλητισμό, για παράδειγ-

μα, η Audi εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες είναι ο κύριος 

 χορηγός της Γερμανικής Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας (DSV), 

ενώ, πέραν αυτού συνεργάζεται επίσης με 16 άλλες εθνικές 

ομάδες. Στον τομέα του ποδοσφαίρου υποστηρίζουμε εθνι-

κές και διεθνείς ομάδες. Εκτός αυτού η Audi συνεργάζεται 

με τη Γερμανική Ολυμπιακή Αθλητική Ομοσπονδία.

Πνεύμα συνεργασίας 

Η βιωματική αντίληψη της ευθύνης είναι θεμελιωμένη ως 

βασική αρχή στη στρατηγική Audi. Εκτός από την εμπορι-

κή επιτυχία και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα, εξίσου ση-

μαντικό ρόλο παίζουν η ευθύνη για τους συνεργάτες και 

την κοινωνία, καθώς και η φροντίδα του περιβάλλοντος 

και των φυσικών πόρων. Ειδικότερα – Οι κατάλογοι τυπώ-

νονται σε πιστοποιημένο από τον FSC χαρτί – όπως και γε-

νικότερα: Η Audi αναπτύσσει αυτοκίνητα, τα οποία δεν εί-

ναι μόνο sport και διεγείρουν το συναίσθημα, αλλά είναι 

όλο και πιο αποδοτικά. Μακροπρόθεσμα η Audi με τα 

προϊόντα της επιδιώκει την επίτευξη μιας κινητικότητας 

μηδενικής παραγωγής CO₂. Στην ολιστική προσέγγιση συ-

γκαταλέγεται επίσης η σταδιακή μετάβαση των εργοστα-

σίων παραγωγής της Audi στην κατεύθυνση της μηδενικής 

παραγωγής CO₂. Η Audi πέραν αυτών δραστηριοποιείται 

προς όφελος της κοινωνίας – προ πάντων στους τομείς 

της παιδείας, της τεχνολογίας και των κοινωνικών θεμά-

των. Η αειφορία για την Audi είναι στενά συνυφασμένη με 

μια μελλοντική προοπτική: Με την Audi Urban Future 

Initiative η Audi μαζί με διεθνείς ειδικούς διερευνά τις 

μελλοντικές αστικές προκλήσεις και τάσεις που σχετίζονται 

με το θέμα της κινητικότητας.

Ευθύνη 

Πληροφορίες σχετικά με όλα τα αναφερθέντα θέματα θα βρείτε στην 

ιστοσελίδα μας: www.audi.gr. 

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

www.audi.gr

configurator.audi.com

www.audi.com/vorsprung- 

durch-technik

www.audi.com/cr

O κόσμος της Audi.
Όποιος επιλέγει ένα Audi, επιλέγει μία 
μάρκα που προσφέρει περισσότερα. 
Περισσότερη ατομικότητα. 
Περισσότερη αποκλειστικότητα. 
Περισσότερη γοητεία.
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Το αληθινό 
μεγαλείο

δεν έχει όρια.
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Η επιτομή του quattro® – υλοποιημένη σε 

πρωτοποριακή μορφή. 
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Έτσι όπως πρέπει να είναι ένα 

Audi Q7: sport, συμπαγές, 

μοναδικό.
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Αυτοπεποίθηση, η οποία αποκτά υλική 

υπόσταση. Έτοιμο να αντιμετωπίσει 

τους πάντες και τα πάντα.
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Όποιος 
καταφέρνει να 

φτάσει στο όριο, 
έχει πάντα ένα 

προβάδισμα.

333 hp
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quattro®.
Κυριαρχία υπό 
οποιεσδήποτε 
συνθήκες.
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Όποιος βλέπει πιο μακριά, 
φτάνει και πιο μακριά.
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Αίσθηση άνεσης 
υψηλού επιπέδου.
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Το να έχει φτάσει κανείς σε όλους 

τους προορισμούς είναι παρελθόν.

ο την πολύπλοκη τεχνολογία με μεγάλη 
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Η ευελιξία δημιουργεί 
νέους χώρους.
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Το να μην αφήνει κανείς 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα 

είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα.

σε σύγκριση με τ
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Καινοτομίες Audi

Η πρωτοπορία απλοποιεί.

Η πρωτοπορία επιταχύνει.

Πρωτοπορία σημαίνει κυριαρχία.

Η πρωτοπορία ενώνει.

Η πρωτοπορία δείχνει τον δρόμο.

Η πρωτοπορία είναι αειφόρος.

 Aπλότητα 

 Επιδόσεις 

 quattro® 

 Audi connect 

 Τεχνολογίες φωτισμού 

 Audi ultra 
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Η πρωτοπορία παρέχει ασφάλεια.

 Συστήματα υποβοήθησης 

 durch Technik 

 (Πρωτοπορία μέσω 

 της τεχνολογίας). 

Vorsprung

Η Audi σας βοηθά να 

προχωρήσετε.

Ο κόσμος αλλάζει συνεχώς. Όλο 

και ταχύτερα εξελίσσεται η 

τεχνολογική πρόοδος. Και αυτό 

σας παρέχει όλο και περισσότερες 

δυνατότητες – και ιδιαίτερα όσον 

αφορά στην κινητικότητά σας. Η 

εξέλιξη αυτή συνδιαμορφώνεται 

σε σημαντικό βαθμό από εμάς. 

Με συνεχώς νέες καινοτομίες. Για 

να σας προσφέρουμε οχήματα, τα 

οποία εμπλουτίζουν τη ζωή σας – 

και σας παρέχουν την πρωτοπορία 

στην κινητική ζωή σας. 
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Audi connect
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 Audi connect | Η πρωτοπορία ενώνει. 

Ζούμε σε μια εποχή αμέτρητων δυνατο-

τήτων. Με το προαιρετικό Audi connect 

έχετε πολλές από αυτές τις δυνατότητες 

ψηφιακά και απευθείας στο Audi σας. 

Με το πάτημα ενός κουμπιού. Και με 

την τεχνολογία LTE τώρα και έως και 

δέκα φορές γρηγορότερα απ’ ό,τι με το 

μέχρι τώρα πρότυπο UMTS. Χάρη στο 

myAudi και τις υποστηριζόμενες από 

το Audi connect υπηρεσίες στο αυτοκί-

νητό σας. Αναζητήστε με άνεση στο MMI 

οποιουσδήποτε ειδικούς προορισμούς 

ή καλέστε τις τρέχουσες ειδήσεις, προ-

γνώσεις καιρού ή και μηνύματα email. 

Με τη βοήθεια του WLAN Hotspot ακό-

μη και με το Laptop, ταμπλέτα ή άλλες 

φορητές τερματικές συσκευές. Σε πολλά 

μέρη παγκοσμίως. Διαισθητικά, απλά 

και άνετα.

 Για να είστε 

 και καθ’ οδόν 

 σε επαφή με τον κόσμο. 

Θα βρείτε τις υπηρεσίες Audi connect για το συγκεκριμένο μοντέλο, νομικές πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τη χρήση από τη σελίδα 81 και μετά.  

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

Λάβετε γρήγορη και εμπεριστατωμένη 

βοήθεια με τη στοχευμένη online 

 μεταβίβαση των στοιχείων του αυτοκι-

νήτου σας, π.χ., για το ραντεβού του 

Service σας ή, αν χρειαστεί, για 

την Online κλήση για βλάβη.Ενημερωθείτε εύκολα και άνετα, για 

παράδειγμα, σχετικά με τα νέα από το 

κοινωνικό δίκτυο Twitter και υπαγορεύστε 

ένα μήνυμα SMS ή ζητήστε τη φωνητική 

αναπαραγωγή μηνυμάτων SMS από το 

σύστημα.

Χρησιμοποιήστε το smartphone σας για 

να βρείτε διάφορες πληροφορίες για το 

όχημα ή ως τηλεχειριστήριο, π.χ., για το 

κλείδωμα και ξεκλείδωμα.

Βρείτε νέες πληροφορίες online 

απευθείας στο αυτοκίνητο, π.χ., 

για τον καιρό, τις τιμές καυσίμων 

ή τις τρέχουσες ειδήσεις.

Απολαύστε ποιοτικό ήχο και μουσική 

ποικιλία καθ’ οδόν στο Audi σας, μέσω 

πρόσβασης σε παγκόσμιους ραδιοφωνικούς 

σταθμούς, σε υπηρεσίες streaming μουσικής 

ή στην αποθηκευμένη μουσική του 

smartphone σας με το Audi connect.

Βρείτε τον προορισμό σας πολύ εύκολα με το Google Earth™* ή το Google Street View™*, 

με πληροφορίες κυκλοφορίας online, καθώς και πολλές ακόμη χρήσιμες πληροφορίες 

σχετικά με τη διαδρομή σας. Με την ενημέρωση χαρτών online υπάρχει η δυνατότητα 

 επικαιροποίησης του υλικού χαρτών μέσω σύνδεσης LTE απευθείας από το αυτοκίνητο.

Χρησιμοποιήστε τις εφαρμογές του 

smartphone σας απευθείας στο 

Audi MMI σας.

 myService 

 myNetwork 

 myCarManager 

 myInfo 

 myRoadmusic 

 myRoute 

 mySmartphone 
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Η αρχή της 
απλότητας

 Η αρχή της απλότητας | Η πρωτοπορία απλοποιεί. 

 Διατηρείτε 

 κάθε στιγμή τη 

  σφαιρική εικόνα. 

Λιτό. Εποπτικό. Λογικό. Ο κόσμος του κινητού 

Infotainment: με το Audi Multi Media Interface 

(MMI) και πολλά ακόμη χειριστήρια, τα οποία σας 

επιτρέπουν να έχετε αμέσως μια εποπτική εικόνα 

του Cockpit, χωρίς να αποσπάτε το βλέμμα από 

τον δρόμο. Τηλεφωνία, πλοήγηση ή χρήση του 

διαδικτύου μέσω του Audi connect: υψηλής 

διαισθητικότητας, λειτουργικότητας και άνεσης – 

μεταξύ άλλων χάρη σε πολλούς προαιρετικούς 

εξοπλισμούς, όπως σύστημα φωνητικού χειρισμού, 

οθόνη Head-up, Audi virtual cockpit ή Audi phone 

box με Wireless Charging (ασύρματη φόρτιση). 

Ανακαλύψτε, πόσο απλός και διαισθητικός μπορεί 

να είναι ο χειρισμός.
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Περισσότερες πληροφορίες για τους αναφερθέντες εδώ εξοπλισμούς θα βρείτε από τη σελίδα 72 και μετά. 

Προσφέρει ένα πλήρως ενσωματωμένο και 

δικτυωμένο πρόγραμμα ψυχαγωγίας, ενώ ο 

χειρισμός του μπορεί να γίνει από την πίσω 

θέση αλλά και έξω από το αυτοκίνητο.

Παρέχει τη δυνατότητα φωνητικού χειρισμού 

με φυσικό τρόπο ομιλίας, του τηλεφώνου 

αυτοκινήτου, του ραδιοφώνου, του CD player, 

του DVD changer, του τηλεοπτικού δέκτη, 

καθώς και του συστήματος πλοήγησης με πολλές 

βασικές λειτουργίες των συσκευών.

Συμπεριλ. χειριστηρίων αλλαγής ταχυτήτων Επιτρέπει 

τον χειρισμό πολλών λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένου 

του συστήματος πληροφόρησης οδηγού, χωρίς να πάρετε 

τα χέρια σας από το τιμόνι.

Προβάλλει στο μπροστινό παρμπρίζ, και 

συνεπώς στο άμεσο οπτικό πεδίο του οδηγού, 

πληροφορίες, όπως, για παράδειγμα, τα σήματα 

κυκλοφορίας που ισχύουν τη συγκεκριμένη 

στιγμή ή προειδοποιητικές υποδείξεις, π.χ., 

σχετικά με κάποιο άγριο ζώο που αναγνωρίστηκε 

από το σύστημα υποβοήθησης νυχτερινής 

ορατότητας (αν έχει παραγγελθεί).

Ενισχύει την άνεση με διαισθητικό 

 σύστημα χειρισμού και ενδείξεων 

για τις λειτουργίες Infotainment και 

οχήματος, συμπεριλαμβανομένης 

ενιαίας αναζήτησης MMI μέσω 

καταχώρισης ελεύθερου κειμένου.

Ελέγχετε πολλές λειτουργίες και υπηρεσίες MMI στο 

ύψος του οπτικού πεδίο του οδηγού. Έχετε την επιλογή 

ανάμεσα σε 2 παραλλαγές ένδειξης, την κλασική και 

τη νεωτεριστική, με τις οποίες απεικονίζονται πολλές 

 σημαντικές για τον οδηγό πληροφορίες, με εξαιρετική 

ανάλυση οθόνης.

Παρέχει τη δυνατότητα διενέργειας τηλεφωνημάτων μέσα στο αυτοκίνητο 

με βελτιωμένη ποιότητα λήψης και ενσωματωμένη δυνατότητα φόρτισης, 

με την τοποθέτηση του κινητού τηλεφώνου στη σχετική θήκη της κεντρικής 

κονσόλας.

 Audi tablet 

 Σύστημα φωνητικού χειρισμού 

 Δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι 

 Οθόνη Head-up 

 Audi MMI® 

 Audi virtual cockpit 

 Audi phone box με 
 Wireless Charging (ασύρματα) 
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Το σκοτάδι είναι σχετικό. Με τους προαι-

ρετικούς προβολείς Matrix LED της Audi, 

η νύχτα σχεδόν γίνεται μέρα. Σύγχρονη και 

πρωτοποριακή τεχνολογία φωτισμού, η 

οποία φωτίζει τους δρόμους εξαιρετικά και 

με έξυπνο τρόπο. Για αυξημένη ορατότητα. 

Για να τραβάτε όλα τα βλέμματα πάνω 

σας. Όμως, οι προβολείς Matrix LED της 

Audi δεν ενθουσιάζουν μόνο τη νύχτα. 

Προσθέτουν πινελιές και την ημέρα.

 Τεχνολογίεςφωτισμού | Η πρωτοπορία δείχνει τον δρόμο. 

 Να βλέπετε και να σας 

 βλέπουν καλύτερα. 

Τεχνολογίες 
 φωτισμού
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Διεγείρονται από μια κάμερα και λογισμικό, ανάλογα με την 

πορεία του δρόμου και τη θέση των άλλων αυτοκινήτων, και 

φωτίζουν το σκηνικό, σε εξάρτηση από την εκάστοτε κατάσταση, 

 μέσω διατεταγμένων με καινοτόμο τρόπο ροοστατικά ελεγχόμενων 

LED, με χρωματισμό που προσομοιάζει στο φως της ημέρας. 

Για ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια στην οδική κυκλοφορία.

 Προβολείς Matrix LED της Audi 
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Συστήματα 
 υποβοήθησης

 Συστήματα υποβοήθησης | Η πρωτοπορία παρέχει ασφάλεια. 

 Να χαλαρώνετε 

 ήδη πριν από 

 την άφιξη. 
Κάθε διαδρομή είναι διαφορετική. 

Ένα πράγμα, όμως, παραμένει ίδιο 

σε όλες τις διαδρομές – η αίσθηση, 

την οποία παρέχει κάθε Audi: ότι 

είστε προστατευμένοι. Όλα τα 

συστήματα υποβοήθησης οδηγού 

στο νέο Audi Q7, σάς υποστηρίζουν 

κατά τη μετακίνησή σας και 

φροντίζουν για ακόμα μεγαλύτερη 

άνεση καθ’ οδόν. Γνωρίστε 

τα  σημαντικότερα συστήματα 

 υποβοήθησης οδηγού.

Απλοποιεί τη στάθμευση και την 

εκτέλεση ελιγμών μέσω βοήθειας 

στάθμευσης, συστημάτων 

υποβοήθησης στάθμευσης και 

καμερών.

Υποστηρίζει τον οδηγό με ελεγχόμενα από 

αισθητήρες συστήματα υποβοήθησης 

όσον αφορά στην ασφάλεια, την άνεση 

και την ενεργειακή αποδοτικότητα, προ 

πάντων σε αυτοκινητοδρόμους και 

επαρχιακούς δρόμους, προάγοντας έτσι 

την προσοχή του οδηγού.

Αυξάνει μέσω δικτυωμένων μεταξύ 

τους συστημάτων υποβοήθησης 

την ασφάλεια και την άνεση στην 

κυκλοφορία εντός πόλης, π.χ., 

 κατά την αλλαγή λωρίδας, την 

οπισθοπορεία με αντίθετη 

κυκλοφορία ή την αποβίβαση 

από το αυτοκίνητο και μπορεί 

σε ορισμένες καταστάσεις να 

μειώσει τον κίνδυνο ατυχήματος 

με άλλα αυτοκίνητα.

 Στάθμευση 

 Διαδρομή 

 Πόλη 

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναγράφονται στη σελίδα 94.
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Η διαθεσιμότητα των εξοπλισμών εξαρτάται από τη χώρα.

Στάθμευση

Πόλη

Διαδρομή

Προγνωστικό σύστημα 

υποβοήθησης απόδοσης 

και οικονομίας

Υποβοήθηση κυκλοφ. συμφόρησης

Υποβοήθηση αποφυγής εμποδίων

Αναγνώριση σημάτων 

κυκλοφορίας 

βασισμένη σε κάμερα

Λειτουργία Stop&Go

Audi active lane assist

Υποβοήθηση μεγάλης σκάλας φώτων

Υποβοήθηση στάθμευσης

Κάμερα περιβάλλοντος χώρου 

συμπεριλ. κάμερας οπισθοπορείας

Audi pre sense rear συμπεριλ. 

Audi pre sense basic

Audi side assist

adaptive cruise control 

με ένδειξη απόστασης

Audi pre sense front

Κάμερα οπισθοπορείας

Βοήθεια στάθμευσης plus

Βοήθεια στάθμευσης plus

Κάμερα οπισθοπορείας

Προειδοποίηση 

αποβίβασης

Σύστημα υποβοήθησης 

αντίθετης κυκλοφορίας
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 quattro® | Πρωτοπορία σημαίνει κυριαρχία. 

Απόλυτος έλεγχος του δρόμου. Με σταθερή κατανομή 

της κινητήριας δύναμης και στους τέσσερις τροχούς. 

Μεταβλητή επιλογή και ενεργοποίηση του πίσω άξονα 

μέσω κεντρικού διαφορικού με αυτόματο κλείδωμα. 

Πάντα ανάλογα με την εκάστοτε κατάσταση, πάντα 

επιλεκτικά. Quattro, ο ορισμός της ευστάθειας, της 

δυναμικής και της ευκινησίας με απάλειψη των 

υπερστροφών και υποστροφών. Για αυξημένη 

πρόσφυση και βελτιωμένη προώθηση. Δαμάστε 

οποιαδήποτε διαδρομή. Προσανατολιζόμενοι σταθερά 

στον δικό σας προορισμό. Σε στροφές. Σε ευθείες. 

Σχεδόν σε όλα τα οδοστρώματα. Για γοητεία που 

παραμένει προσκολλημένη. Στον δρόμο – και στη μνήμη.

Βελτιώνει την ευστάθεια σε γρήγορη κίνηση σε στροφές.

Κατανέμει την κινητήρια δύναμη στους 

άξονες, ανάλογα με τις απαιτήσεις.

 Επιλεκτικός έλεγχος ροπής ανά τροχό 

 Κεντρικό διαφορικό 

 Όλες οι συνθήκες είναι 

 ιδανικές. 
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Επιδόσεις

 Επιδόσεις | Η πρωτοπορία επιταχύνει. 

Επιβιβαστείτε. Προσδεθείτε με τη ζώνη 

ασφαλείας. Βάλτε μπροστά τον κινητήρα. 

Όπου κι αν πάτε, αφήστε να σας ωθήσει 

η συναρπαστική δυναμική. Διότι ξέρετε, 

ότι με το νέο Audi Q7, όλοι οι δρόμοι  είναι 

ανοιχτοί για σας. Καθορίστε την κατεύ-

θυνση. Τον ρυθμό κίνησης. Την  ταχύτητα 

κίνησης. Με αυξημένη ισχύ και μειωμένη 

κατανάλωση. Με απόλυτη αίσθηση ελευ-

θερίας χάρη στις εφεδρείες που διαθέτετε. 

Τόσες, ώστε να έχετε το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσμα, σε οποιαδήποτε διαδρομή.

Με το Audi drive select ως βασικό εξοπλισμό 

προσαρμόζετε τα χαρακτηριστικά οδήγησης 

του νέου Audi Q7 στις ανάγκες σας. Με το 

πάτημα ενός κουμπιού. Πιο sport, πιο άνετα, 

πιο ισορροπημένα, πιο οικονομικά ή κομμένα 

και ραμμένα στα μέτρα σας – εσείς 

αποφασίζετε.

Οι κινητήρες TFSI της Audi επιτυγχάνουν μια ιδιαίτερα υψηλή 

συμπίεση. Το αποτέλεσμα: εξαιρετικός βαθμός απόδοσης με 

βέλτιστες επιδόσεις. Με την υποκατάσταση χωρητικότητας 

κυλίνδρων με υπερπλήρωση μειώνονται σημαντικά το μέγεθος και 

το βάρος του κινητήρα – ενώ η δυναμική παραμένει εντυπωσιακά 

σταθερή. Για ανάπτυξη ισχύος που θα σας πείσει ήδη από την 

εκκίνηση.

Με τον συνδυασμό άμεσου ψεκασμού και 

υπερσυμπίεσης Turbo οι κινητήρες TDI της Audi 

παρουσιάζουν εξαιρετικές επιδόσεις – χάρη σε 

υψηλή ροπή σε όλη την περιοχή στροφών, με 

σταθερή ανάπτυξη ισχύος. Μειωμένων εκπομπών 

και, ως συνήθως, οικονομικοί στην κατανάλωση. 

Ταυτόχρονα, όμως, συναρπαστικά δυναμικοί – για 

να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις δυνατότητες που 

σας προσφέρει ο κάθε δρόμος.

 Audi drive select 

 TFSI® 

 TDI® 

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναγράφονται στη σελίδα 94.

 Εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις δυνατότητες 

 που σας προσφέρονται σε κάθε διαδρομή. 

Στροφές κινητήρα ανά λεπτό/Engine speed in rpm

Ισχύς κινητήρα σε hp/Power output in hp

Ροπή/Torque
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Η προαιρετική, ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη 

πνευματική ανάρτηση με ένδειξη γωνίας κλίσης 

επενεργεί ξεχωριστά σε κάθε έναν από τους 4 

τροχούς και φροντίζει ακόμη και σε έντονη φόρτωση 

για ισορροπημένα χαρακτηριστικά οδήγησης. 

Διαθέσιμη επίσης ως sport έκδοση, με ακόμη πιο 

σφιχτή ρύθμιση απόσβεσης.

Το προαιρετικό σύστημα τετραδιεύθυνσης 

μειώνει σημαντικά τη διάμετρο κύκλου 

στροφής, όταν το όχημα κινείται αργά. 

Όταν το όχημα κινείται γρήγορα συμβάλλει 

στην αυξημένη δυναμική της οδήγησης.

 adaptive air suspension 
 Σύστημα τετραδιεύθυνσης 
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Audi ultra

Η κατασκευή ενός Audi είναι μια εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία. Και όμως, ισχύει για 

όλα τα μοντέλα μια απλή αρχή: Όλα τα εξαρτήματα του αυτοκινήτου συνεργάζονται με 

ακρίβεια, για τη δημιουργία συνεργειών μείωσης της εκπομπής. Η διαδικασία που βάσει 

αυτής της αρχής ξεκίνησε στο τέλος της δεκαετίας του ’80 με τη μέθοδο ελαφριάς 

κατασκευής της Audi και το επαναστατικό Audi Space Frame (ASF®), σήμερα έχει εξελιχθεί 

στη λεγόμενη αντιστροφή της κλιμακούμενης αύξησης του βάρους: Κάθε στοιχείο ελαφριάς 

κατασκευής έχει επίδραση σε άλλα δομικά εξαρτήματα, τα οποία μπορούν επίσης να 

κατασκευαστούν με μικρότερες διαστάσεις. Με αυτόν τον τρόπο λαμβάνει χώρα μια συνεχής 

βελτίωση όσον αφορά στη λειτουργικότητα, το μικρότερο δυνατό βάρος και τη διαδικασία 

παραγωγής των υφιστάμενων σχημάτων και υλικών. Για να γίνουν τα αυτοκίνητά μας ακόμη 

πιο οικονομικά, αποδοτικά και με ηπιότερη αξιοποίηση των σχετικών φυσικών πόρων. 

Εκτός αυτού ενσωματώνονται όλο και περισσότερες αποδοτικές τεχνολογίες στα αυτοκίνητα 

Audi. Όπως για παράδειγμα, το σύστημα ανάκτησης ενέργειας και το σύστημα Start-Stop. 

Ή μοντέρνοι, μεγάλης ενεργειακής απόδοσης και υψηλής τεχνολογίας κινητήρες. 

Για αυξημένη δυναμική της οδήγησης, υψηλή συμπίεση, οικονομικότερη και αποδοτικότερη 

καύση και μειωμένες εκπομπές CO₂. Όλα αυτά είναι το Audi ultra. Σήμερα και στο μέλλον – 

για την επίτευξη της κινητικότητας με μειωμένες εκπομπές CO₂.

Λιγότερο βάρος. Μεγαλύτερη οικονομία, ισχύς και αντοχή. 

Η μέθοδος ελαφριάς κατασκευής της Audi. Προερχόμενη 

αρχικά από την ελαφριά κατασκευή αμαξωμάτων, σήμερα 

χρησιμοποιείται σχεδόν σε όλους τους τομείς και συνδυάζει 

καινοτόμα υλικά, όπως αλουμίνιο, ανθρακονήματα και 

μαγνήσιο, έξυπνες σχεδιαστικές αρχές, καθώς και διαδικασίες 

 παραγωγής που σέβονται τους φυσικούς πόρους, σε μια 

ολοκληρωμένη προσέγγιση.

Λιγότερες αντιστάσεις οδήγησης, περισσότερη 

αποδοτικότητα. Με συνεπή αεροδυναμική 

διαμόρφωση των γραμμών, του κάτω μέρους 

και των ακμών σπόιλερ του αυτοκινήτου – για 

τη δημιουργία του καλύτερου δυνατού σχήματος 

για αεροδυναμική αποδοτικότητα. Αλλά και με 

ελαστικά βελτιωμένα ως προς την αντίσταση 

κύλισης. Όλα αυτά δοκιμασμένα στην αεροδυναμική 

σήραγγα της Audi, σε ταχύτητες έως και 300 km/h.

 Τεχνογνωσία ελαφριάς κατασκευής 

 Αεροδυναμική 

* Εικονιζόμενα μοντέλα: 3.0 TDI quattro 245 hp tiptronic (χρονικό μοντέλο 2015) και 3.0 TDI quattro 272 hp tiptronic (χρονικό μοντέλο 2016). LCA σύμφωνα με το ISO 14040 κ.ε. Κριτική αξιολόγηση και δήλωση ισχύος της LCA από την TÜV NORD CERT GmbH.

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός οχήματος εξετάζονται 

λεπτομερώς και καθίστανται μετρήσιμες από την Audi, όχι μόνο 

όσον αφορά στη λειτουργία και την κίνησή του, αλλά και στη 

διαδικασία παραγωγής του. Στο Audi Q7 με αξιοπρόσεκτο 

αποτέλεσμα: Σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο, χάρη σε 

μέτρα ultra ενεργειακής αποδοτικότητας, καθώς και χάρη σε 

βελτιώσεις στη διαδικασία παραγωγής, κατέστη δυνατή η μείωση 

του δυναμικού πλανητικής υπερθέρμανσης (GWP) σε ολόκληρο 

τον κύκλο ζωής του αυτοκινήτου κατά 16 %*. Περισσότερες 

πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα: 

www.audi.com/life-cycle-assessment

 Το περιβαλλοντικό ισοζύγιο της Audi 
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 Audi ultra | Η πρωτοπορία είναι αειφόρος. 

 Η επιτομή των από ενεργειακής 

 άποψης αποδοτικότερων ιδεών μας. 

Φρενάρισμα για ακόμη πιο οικονομική και αποδοτική κίνηση. 

Με την ανάκτηση ενέργειας πέδησης (recuperation), ένα μέρος 

της  κινητικής ενέργειας που δημιουργείται κατά το φρενάρισμα 

και στις φάσεις ρολαρίσματος αποθηκεύεται προσωρινά στην 

μπαταρία τροφοδοσίας δικτύου και χρησιμοποιείται στις φάσεις 

επιτάχυνσης – και έτσι, ανάλογα με τον κύκλο οδήγησης, μπορεί 

να γίνει εξοικονόμηση καυσίμου έως και 3 %.

Βελτιωμένες τιμές απόδοσης χάρη σε βελτιωμένη σχέση μετάδοσης κιβωτίου. Η 

αυξημένη διαθέσιμη ροπή παρέχει τη δυνατότητα σχεδιασμού μεγαλύτερης σχέσης 

μετάδοσης, ειδικότερα στις μεγάλες σχέσεις ταχύτητας κιβωτίου. Για δυναμικότερη 

ροπή στις χαμηλές στροφές, γεγονός που μειώνει την κατανάλωση, ωστόσο, δεν 

έχει αρνητικές επιπτώσεις στις επιδόσεις και τον sport χαρακτήρα.

Γεμάτη δύναμη, οικονομική και ενεργειακά αποδοτική κίνηση. 

Με τη βοήθεια του Audi ultra, με τις ενεργειακά αποδοτικές 

τεχνολογίες στον τομέα των κινητήρων. Όπως, για παράδειγμα, με 

την ενεργειακά αποδοτική θερμική διαχείριση, η οποία συνεισφέρει 

στη μειωμένη κατανάλωση ενέργειας του κινητήρα, ή με την 

τεχνολογία TDI clean diesel της Audi, με την οποία μπορεί να 

μειωθεί η εκπομπή καυσαερίων.

 Ανάκτηση ενέργειας πέδησης (recuperation) 

 Εξειδικευμένη τεχνογνωσία κιβωτίων ταχυτήτων 

 Εξειδικευμένη τεχνογνωσία κινητήρων 
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Εξοπλισμοί

Μοναδικές σαν εσάς.
Οι δυνατότητες εξοπλισμού.

Sport χαρακτήρας, άνεση, υψηλή σχεδίαση, λειτουργικότητα – ανεξάρτητα από το ποιες είναι οι δικές σας 

απαιτήσεις από το Audi σας, αυτό σας παρέχει μια πλειάδα από δυνατότητες εξατομίκευσης. Οι εκδόσεις 

εξοπλισμού της Audi είναι ποικίλες, υψηλής ποιότητας και προσαρμόζονται πλήρως στις ανάγκες σας.
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Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναγράφονται στη σελίδα 94.

Ο χαρακτήρας έχει πολλές μορφές.
Εδώ σας παρουσιάζουμε δύο απ’ αυτές.

Τι κάνει ένα Audi το δικό σας Audi; Ο πλήρως προσαρμοσμένος στις ανάγκες σας εξοπλισμός. 

Έχετε στη διάθεσή σας ένα πλήθος δυνατοτήτων, για να δώσετε στο αυτοκίνητό σας εκείνη 

ακριβώς τη νότα που επιθυμείτε. Πιο sport αίσθηση; Περισσότερη κομψότητα; 

Αφήστε μας να σας εμπνεύσουμε.

Audi Q7

σε γκρι Graphite μεταλλικό 

Προβολείς LED

Εξωτερικό χρώμα σε γκρι Graphite μεταλλικό (ποδιές προ-

φυλακτήρα εμπρός και πίσω, καθώς και πλευρικές επενδύ-

σεις εισόδου και διακοσμητικά θόλων τροχών σε ανθρακί 

σαγρέ, επενδύσεις μαρσπιέ με επιγραφή quattro και υπο-

δαπέδια προστασία εμπρός και πίσω σε ματ γκρι ασημί)

Ζάντες αλουμινίου χυτές σε σχέδιο 10 ακτίνων-αστέρι, 

ανθρακί αντίθεσης, μερικώς γυαλισμένες*

Sport καθίσματα σε μαύρο Alcantara/δέρμα

Άνω διακοσμητικά στοιχεία σε βουρτσισμένο αλουμίνιο 

Sono και κάτω διακοσμητικά στοιχεία σε γκρι ξύλο 

βελανιδιάς 
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Οδηγοί μοντέλου

Audi Q7

σε καφέ Argus μεταλλικό

Ενιαίο εξωτερικό χρώμα σε καφέ Argus μεταλλικό

Ζάντες αλουμινίου σφυρήλατες σε σχέδιο 5 βραχιόνων 

Turbo, ανθρακί αντίθεσης, μερικώς γυαλισμένες*

Καθίσματα εξατομικευμένου περιγράμματος σε μπεζ 

Pistachio δέρμα Valcona

Άνω διακοσμητικά στοιχεία σε μαύρο γυαλιστερό και κάτω 

διακοσμητικά στοιχεία σε ξύλο καρυδιάς Beaufort 

* Προσέξτε τις ιδιαιτερότητες σχετικά με τις ζάντες στη σελίδα 95.

Q7_Det72_2015_09.indd   49 24.11.15   12:26



50

Η μέγιστη οικονομία και απόδοση στην Audi έχει ένα όνομα. 
Audi Q7 ultra – το πιο αειφόρο μοντέλο TDI® της 
κατασκευαστικής σειράς.

Τεχνολογίες και μέτρα για μείωση της κατανάλωσης και των εκπομπών, με αμετάβλητα μεγάλη οδηγική απόλαυση – αυτά 

αντιπροσωπεύει το Audi ultra. Ο μακροπρόθεσμος στόχος: η κινητικότητα με μηδενικές εκπομπές. Έχοντας αυτόν τον στόχο, 

εξελίσσουμε με συνέπεια τα προϊόντα μας. Για παράδειγμα όλο και οικονομικότερες και αποδοτικότερες τεχνολογίες κίνησης. 

Όπως οι οικονομικοί πετρελαιοκινητήρες. Οι πιο αειφόροι από αυτούς επισημαίνονται από εμάς: Με το όνομα ultra στην 

αναγραφή του μοντέλου, το οποίο διαμηνύει: Εδώ προπορεύεται ένα παράδειγμα μέγιστης οικονομίας και απόδοσης. Με τιμές 

εκπομπών CO₂ μεικτού κύκλου από 144 g/km στο μοντέλο Q7 TDI quattro ultra (5-θέσιο) και από 148 g/km στο μοντέλο 

Q7 TDI quattro ultra (7-θέσιο). Και αυτό χωρίς να γίνονται υποχωρήσεις όσον αφορά στην τυπική για την Audi δυναμική. 

Ζήστε το μοντέλο Audi Q7 ultra – ένα όχημα, το οποίο επαναπροσδιορίζει την οικονομική και αποδοτική κίνηση.
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Audi ultra

Οι βασικοί εξοπλισμοί και οι προαιρετικοί εξοπλισμοί για το συγκεκριμένο μοντέλο αναφέρονται στο ευρετήριο από τη σελίδα 98 και μετά. Στην εικόνα φαίνεται το Audi Q7 ultra 3.0 TDI quattro.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναγράφονται στη σελίδα 94.

Ο κινητήρας 3.0 TDI quattro ultra με 218 hp

παρουσιάζει στον μεικτό κύκλο οδήγησης τις παρακάτω 

τιμές εκπομπών CO₂:

5-θέσιο: από 144 g/km

7-θέσιο: από 148 g/km

Το Audi Q7 ultra 3.0 TDI quattro είναι διαθέσιμο χωρίς 

περιορισμούς με όλους τους εξοπλισμούς.
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Για κάθε προσωπικότητα το σωστό σύστημα κίνησης.

Δεν έχει σημασία, ποιον κινητήρα Audi θα επιλέξετε: Όλοι οι κινητήρες διαθέτουν υψηλή συμπύκνωση, άκρως αποτελεσματική 

καύση και εξαιρετικό συντελεστή απόδοσης. Ή εν συντομία: αυξημένη ισχύ με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και μειωμένες 

εκπομπές καυσαερίων.
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TDI®TFSI®

Κινητήρες

3.0 TFSI quattro

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναγράφονται στη σελίδα 94. * Οι τιμές ισχύουν για το 5-θέσιο.

Οι κινητήρες TDI της Audi: υψηλή ροπή σε όλη την περιοχή στροφών, 

με σταθερή ανάπτυξη ισχύος. Μειωμένων εκπομπών και, ως συνήθως, 

οικονομικοί στην κατανάλωση. Όπως ο 3.0 TDI quattro: 272 hp με 

μέγιστη ταχύτητα κίνησης 234 km/h και επιτάχυνση από 0 στα 100 km/h 

σε 6,3 δευτερόλεπτα.*

▪ ultra 3.0 TDI quattro (218 hp)

▪ 3.0 TDI quattro (272 hp)

Οι κινητήρες TFSI της Audi: εντυπωσιακή οικονομία με αυξημένη 

απόδοση – και σταθερή δυναμική. Για παράδειγμα, ο 3.0 TFSI quattro 

με 333 hp στο νέο Audi Q7. Με επιτάχυνση από 0 στα 100 km/h σε 

6,1 δευτερόλεπτα και μέγιστη ταχύτητα κίνησης 250 km/h.*

▪ 2.0 TFSI quattro (252 hp)

▪ 3.0 TFSI quattro (333 hp)

3.0 TDI quattro
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Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναγράφονται στη σελίδα 94.

Με τα πακέτα S line υπογραμμίζετε τον sport χαρακτήρα του Audi Q7 σας. Τονίστε, για παράδειγμα, τη δυναμική 

πορεία των γραμμών, κάντε πιο εκφραστικό το εσωτερικό του αυτοκινήτου ή επιλέξτε πιο sport ανάρτηση, για 

αυξημένη δυναμική της οδήγησης. Και μετατρέψτε το Audi σας σε πραγματικό αθλητή.

Εξωτερικό πακέτο S line

Προφυλακτήρας εμπρός και πίσω, επενδύσεις μαρσπιέ, 

πλευρικές γρίλιες ψυγείου, καθώς και διαχύτης αέρα

σε χαρακτηριστική sport σχεδίαση

Ποδιές προφυλακτήρα εμπρός και πίσω, επενδύσεις 

μαρσπιέ, καθώς και διακοσμητικές λωρίδες θόλων 

τροχών

βαμμένα στο χρώμα του αυτοκινήτου

Διαχύτης αέρα

σε γκρι Platinum, ένθεμα με κυψελωτή δομή σε μαύρο 

χρώμα

Αεροτομή οροφής S line

Προστασία ακμής φόρτωσης σε ανοξείδωτο χάλυβα

Σύστημα καθαρισμού προβολέων

Επενδύσεις μαρσπιέ με επένδυση αλουμινίου

με επιγραφή S line

Έμβλημα S line

στα μπροστινά φτερά

Παραμένοντας πιστοί στην sport γραμμή: 
τα πακέτα S line. 
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Γραμμές και πακέτα

S line Audi design selection

Στις εικόνες φαίνονται ζάντες αλουμινίου σφυρήλατες σε σχέδιο 5 βραχιόνων Turbo, ανθρακί αντίθεσης, 

μερικώς γυαλισμένες²

Sport πακέτο S line

Στο πακέτο sport S line περιλαμβάνονται 

οι παρακάτω εξοπλισμοί:

Ζάντες αλουμινίου χυτές σε σχέδιο 5 παράλληλων ακτίνων

μεγέθους 9 J x 20 με ελαστικά 285/45 R 20¹

Sport καθίσματα εμπρός

ρυθμιζόμενα ηλεκτρικά, συμπεριλαμβάνεται ηλεκτρικό 

ορθοπεδικό στήριγμα μέσης 4 διευθύνσεων

Επενδύσεις καθισμάτων S line σε μαύρο διάτρητο 

Alcantara/δέρμα

με επιγραφή S στις πλάτες των μπροστινών καθισμάτων

Ραφές αντίθετης απόχρωσης

στις επενδύσεις των καθισμάτων, sport δερμάτινο τιμόνι, 

κεντρικό υποβραχιόνιο, καθώς και κεντρικό υποβραχιόνιο 

άνεσης, μανσέτα επιλογέα ταχυτήτων, πατάκια και υπο-

βραχιόνιο στις θύρες με δερμάτινη επένδυση (εφόσον 

 παραγγέλθηκε)

Εσωτερική επένδυση ουρανού σε μαύρο ύφασμα

Ταμπλό σε μαύρο χρώμα

Άνω διακοσμητικά στοιχεία

σε βουρτσισμένο αλουμίνιο Sono

Κάτω διακοσμητικά στοιχεία

σε γκρι Slate

Έμβλημα S line 

στα μπροστινά φτερά

Επενδύσεις μαρσπιέ με επένδυση αλουμινίου

με επιγραφή S line

Πεντάλ και υποπόδιο από ανοξείδωτο χάλυβα

S line sport δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων με χειριστήρια 

πολλαπλών λειτουργιών plus και χειριστήρια αλλαγής 

ταχυτήτων

σε μαύρο δέρμα (λαβές τιμονιού με διάτρητο δέρμα) με 

έμβλημα S line

Λαβή επιλογέα ταχυτήτων

σε μαύρο διάτρητο δέρμα

Προστασία ακμής φόρτωσης σε ανοξείδωτο χάλυβα

adaptive air suspension sport

Διατίθενται προαιρετικά: 

Περαιτέρω ζάντες 20 ιντσών ή μεγαλύτερες 

Επενδύσεις καθισμάτων S line σε μαύρο ή γκρι Rotor 

δέρμα Valcona

με επιγραφή S στις πλάτες των μπροστινών καθισμάτων

Άνω διακοσμητικά στοιχεία

σε βουρτσισμένο αλουμίνιο Sono

Κάτω διακοσμητικά στοιχεία

σε γκρι ξύλο βελανιδιάς, ξύλο καρυδιάς Beaufort 

ή αλουμίνιο/ξύλο Beaufort μαύρο³

S line sport δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων με χειριστήρια 

πολλαπλών λειτουργιών plus και χειριστήρια αλλαγής 

ταχυτήτων, θερμαινόμενο 

σε μαύρο χρώμα, με έμβλημα S line, λαβές τιμονιού σε 

διάτρητο δέρμα

S line sport Kontur δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων με 

χειριστήρια πολλαπλών λειτουργιών plus και 

χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων, επίπεδο στο κάτω 

μέρος

σε μαύρο χρώμα, με έμβλημα S line, λαβές τιμονιού σε 

διάτρητο δέρμα

Εξωτερικό χρώμα σε όλες τις αποχρώσεις βασικού/

προαιρετικού εξοπλισμού, και επιπλέον στις ειδικές 

αποχρώσεις γκρι Daytona περλέ και μπλε Sepang 

περλέ⁴

¹ Στοιχεία σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 

ελαστικών θα βρείτε στη σελίδα 95. ² Προσέξτε τις 

ιδιαιτερότητες σχετικά με τις ζάντες στη σελίδα 95. 

³ Από την quattro GmbH. ⁴ Για την ακριβή ημερομηνία 

διάθεσης παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τους 

Εξουσιοδοτημένους Εμπόρους Audi.
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Μοναδική, όπως η αξίωσή σας: 
Audi design selection.

Η Audi design selection σας προσφέρει μια καλαίσθητη προεπιλογή ιδιαίτερων υλικών και χρωμάτων 

για το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Ο εκλεκτός δερμάτινος εξοπλισμός στο χρώμα καφέ Murillo με 

ελκυστικές ραφές αντίθετης απόχρωσης δημιουργεί στο εσωτερικό του αυτοκινήτου μια ξεχωριστή 

ατμόσφαιρα.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναγράφονται στη σελίδα 94.
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Γραμμές και πακέτα

S line Audi design selection

Audi design selection καφέ Murillo

Στην Audi design selection καφέ Murillo περιλαμβάνονται 

οι παρακάτω εξοπλισμοί:

▪  Πλήρες πακέτο δέρματος:

  -  Κεντρική κονσόλα και υποβραχιόνια θυρών σε καφέ 

Murillo δέρμα με ραφές αντίθετης απόχρωσης σε 

γκρι Granite

  -  Επάνω πλευρά του ταμπλό σε γκρι Granite δέρμα με 

ραφές αντίθετης απόχρωσης σε καφέ Murillo

  -  Επένδυση πόρτας κάτω και κάτω πλευρά του ταμπλό 

με ντουλαπάκι συνοδηγού σε καφέ Murillo δέρμα

▪  Καθίσματα εξατομικευμένου περιγράμματος σε καφέ 

Murillo δέρμα Valcona με ραφές αντίθετης απόχρωσης 

σε γκρι Granite, κάλυμμα πλάτης καθίσματος σε καφέ 

Murillo. Με θέρμανση καθισμάτων εμπρός και αερισμό 

καθισμάτων

▪  Εσωτερική επένδυση ουρανού, άνω επένδυση των 

κολονών, και διπλά ηλιοσκιάδια σε ασημί Moon 

Alcantara

▪  Κάτω επένδυση των κολονών σε γκρι Granite

▪  Εσωτερικό πεδίο επενδύσεων θυρών σε καφέ Murillo 

Alcantara

▪  Ρυθμιζόμενο κατά μήκος κεντρικό υποβραχιόνιο άνεσης 

εμπρός σε καφέ Murillo δέρμα με ραφές αντίθετης 

απόχρωσης σε γκρι Granite

▪  Sport δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων με χειριστήρια 

πολλαπλών λειτουργιών plus και χειριστήρια αλλαγής 

ταχυτήτων, συμπεριλαμβανομένης θέρμανσης τιμονιού 

σε γκρι Granite δέρμα με ραφές αντίθετης απόχρωσης 

σε καφέ Murillo

▪  Άνω διακοσμητικά στοιχεία σε βουρτσισμένο αλουμίνιο 

Sono, κάτω διακοσμητικά στοιχεία σε φυσικό σκούρο 

καφέ ξύλο πλάτανου

▪  Κεντρική κονσόλα σε φυσικό σκούρο καφέ ξύλο 

πλάτανου και βουρτσισμένο αλουμίνιο Sono

▪  Χειροκίνητα ρολά αντηλιακής προστασίας για το πίσω 

παρμπρίζ και για τα πίσω πλευρικά παράθυρα

▪  Πατάκια σε καστόρινο υλικό (Velours) πολυτελείας σε 

γκρι Granite

▪  Έμβλημα “design selection” στις πόρτες
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Έχετε έναν ξεχωριστό χαρακτήρα.
Γιατί όχι και το Audi σας;

Η αξίωση της μοναδικότητας της προσφοράς του Audi exclusive υπάρχει ήδη στο όνομά του. Συνδυάζει 

επιλεγμένα ντεκόρ και χρωματιστό δέρμα με ένα εξατομικευμένο εξωτερικό χρώμα από τη μεγάλη γκάμα 

των διαθέσιμων χρωμάτων Audi exclusive – ακριβώς, όπως το επιθυμείτε εσείς. Έτσι αναδεικνύετε ακόμη 

περισσότερο τον εξαιρετικό χαρακτήρα του αυτοκινήτου σας. Οι Εξουσιοδοτημένοι Συνεργάτες Audi και 

το Audi exclusive Studio του Audi Forum στο Neckarsulm περιμένουν να ακούσουν τις επιθυμίες σας.

Audi exclusive από την quattro GmbH.

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα 

σχετικά με την ποικιλία εξοπλισμών και 

την ποιοτική αξίωση του Audi exclusive, 

σκανάρετε αυτόν τον κωδικό QR με το 

Smartphone σας. Ή χρησιμοποιήστε τον 

παρακάτω σύνδεσμο στο πρόγραμμα 

περιήγησής σας: 

www.audi.com/exclusivefilm

Κωδικός QR
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Audi Q7 με ειδικό εξωτερικό χρώμα 

Audi exclusive σε γκρι Nardo

Ζάντες αλουμινίου χυτές Audi Sport 

σε σχέδιο 5 διπλών ακτίνων σε όψη ματ Titanium, 

γυαλισμένες¹, με  επιγραφή RS

Πακέτο αλουμινίου μαύρο Titanium Audi exclusive²

Δερμάτινος εξοπλισμός σε δέρμα Valcona Audi exclusive 

με καθίσματα εξατομικευμένου περιγράμματος σε λευκό 

Alabaster με προσκέφαλα, πλαϊνά στηρίγματα 

καθισμάτων και ραφές αντίθετης απόχρωσης σε γκρι Jet 

Χειριστήρια όργανα σε δέρμα Audi exclusive σε γκρι Jet 

με ραφές αντίθετης απόχρωσης σε λευκό Alabaster

Εσωτερικές επενδύσεις θυρών σε Alcantara, λαβές θυρών 

με υποβραχιόνια θυρών, κεντρικό υποβραχιόνιο και 

επένδυση κεντρικής κονσόλας, καθώς και κάτω πλευρά 

ταμπλό και επένδυση πόρτας κάτω σε λευκό Alabaster 

δέρμα Valcona με ραφές αντίθετης απόχρωσης σε γκρι 

Jet. Επάνω πλευρά ταμπλό και περίγραμμα θυρών σε γκρι 

Jet δέρμα Valcona με ραφές σε γκρι Jet

Άνω διακοσμητικά στοιχεία σε βουρτσισμένο αλουμίνιο 

Sono και κάτω διακοσμητικά στοιχεία σε αλουμίνιο/ξύλο 

Beaufort μαύρο

Μοκέτα και πατάκια Audi exclusive² σε γκρι Jet με 

δερμάτινο περίγραμμα και ραφές σε λευκό Alabaster 

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναγράφονται στη σελίδα 94. ¹ Στοιχεία σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ελαστικών θα βρείτε στη σελίδα 95. 

² Σχετικά με την ακριβή ημερομηνία διάθεσης παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

Audi exclusive
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Το Audi σας δεν βάφεται απλά μία φορά.
Αλλά τέσσερις.

Επιλέξτε ένα χρώμα βαφής που να αντανακλά καλύτερα την προσωπικότητά σας. 

Ανεξάρτητα από το χρώμα το οποίο θα επιλέξετε, μπορείτε να είστε σίγουροι, ότι η 

διαδικασία βαφής βασίζεται στην εξαιρετική ποιότητα: Παρότι το χρώμα σε ένα Audi 

δεν είναι παχύτερο από μια ανθρώπινη τρίχα, αποτελείται από τέσσερις στρώσεις. 

Έτσι ώστε όχι μόνο να έχετε αστραφτερή εμφάνιση, αλλά το Audi σας να προστατεύεται 

από τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τη φθορά. Εφ’ όρου ζωής του αυτοκινήτου.
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Ασταρόχρωμα

Στρώση ασταρόστοκου

Βερνικόχρωμα

Διαφανές βερνίκι

Για να χαίρεστε το αγαπημένο σας χρώμα στο Audi 

σας ακόμη και αφού διανύσει πολλές χιλιάδες 

χιλιόμετρα, δεν αρκούμαστε απλά σε εργασία 

ακριβείας χιλιοστού κατά τη διαδικασία βαφής. 

Η ακρίβεια εδώ λαμβάνει χώρα στην περιοχή των 

μικρομέτρων και ήδη στο ασταρόχρωμα είναι 

απόλυτης προτεραιότητας. Η πρώτη στρώση προ-

στατεύει το αμάξωμα από τη σκουριά και άλλα 

σημάδια γήρανσης. Η στρώση του ασταρόστοκου 

αντισταθμίζει ακόμη και ελαχιστότατες ανωμαλίες 

και έχει ελαστική δράση, έτσι ώστε, για παράδειγμα, 

σε ενδεχόμενο χτύπημα από πέτρα να μην σκάσει το 

χρώμα. Η τρίτη στρώση αποτελεί τελικά το ορατό 

χρώμα. Ως προστατευτικό διάφανο βερνίκι εφαρ-

μόζεται η τέταρτη στρώση, η οποία προστατεύει 

από τις υπεριώδεις ακτίνες και παρέχει στη βαφή 

λάμψη και ένταση του χρώματος. Και αυτό κατά το 

δυνατό, μέχρι να επιλέξετε ένα νέο αγαπημένο χρώμα. 
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| Απλά χρώματα | Μεταλλικά εξωτερικά χρώματα

Οι βασικοί εξοπλισμοί και οι προαιρετικοί εξοπλισμοί για το συγκεκριμένο μοντέλο αναφέρονται στο ευρετήριο από τη σελίδα 98 και μετά.

Σκούρο μαύρο

Λευκό Glacier μεταλλικό Καφέ Argus μεταλλικό

Μπλε Ink μεταλλικό

Λευκό Carrara

Ασημί Floret μεταλλικό

Γκρι Graphite μεταλλικόΜπεζ Karat μεταλλικό

Μαύρο Orca μεταλλικό
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Εξωτερικό

Εξωτερικά χρώματα Ζάντες/Ελαστικά

| Εξωτερικό χρώμα περλέ | Εξωτερικό χρώμα με εφέ κρυστάλλων | Ειδικά εξωτερικά χρώματα

Ειδικά εξωτερικά χρώματα Audi exclusive

Από την quattro GmbH

Γκρι Daytona περλέ

Λευκό Tofana με εφέ κρυστάλλων

Εξωτερικά χρώματα απλά/μεταλλικά/περλέ/με εφέ 

κρυστάλλων

Ποδιές προφυλακτήρα εμπρός και πίσω, καθώς και 

πλευρικές επενδύσεις εισόδου και διακοσμητικά θόλων 

τροχών σε ανθρακί σαγρέ, επενδύσεις μαρσπιέ με 

επιγραφή quattro και υποδαπέδια προστασία εμπρός 

και πίσω σε ματ γκρι ασημί

Ενιαίο εξωτερικό χρώμα

Ποδιές προφυλακτήρα εμπρός και πίσω, καθώς και 

πλευρικές επενδύσεις εισόδου και διακοσμητικά θόλων 

τροχών σε ενιαίο εξωτερικό χρώμα, επενδύσεις μαρσπιέ 

με επιγραφή quattro και υποδαπέδια προστασία εμπρός 

και πίσω σε ματ γκρι ασημί

Μπλε Sepang περλέ*

* Σχετικά με την ακριβή ημερομηνία διάθεσης παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Η ποιότητα έχει πάρει 
συγκεκριμένη μορφή. 
Και ολοκληρώνεται 
με λάμψη.
Οι τροχοί της Audi.

Για να συνοδεύεστε από ένα καλό αίσθημα σε κάθε μέτρο της διαδρομής, οι 

τροχοί της Audi περνούν από εκτεταμένες δοκιμές και υποβάλλονται σε ειδικές 

διαδικασίες ελέγχου. Έτσι για παράδειγμα τα τεστ αντοχής συνεισφέρουν στη 

μέγιστη ανθεκτικότητα. Και ένα  τεστ αλατονέφωσης επιταχυνόμενο με οξικό οξύ 

και χαλκό, εν συντομία CASS, φροντίζει για τη μέγιστη δυνατή αντιδιαβρωτική 

προστασία. Με αυτά και με πολλά άλλα μέτρα φροντίζουμε σε κάθε τροχό της 

Audi για τη μέγιστη ποιότητα – ακόμη και μετά από πάρα πολλά χιλιόμετρα. Δεν 

έχει σημασία, ποιο από τα πολυάριθμα σχέδια θα επιλέξετε.
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Η ιδανική σύνδεση ανάμεσα 
σε ένα Audi και τον δρόμο.

Ποικιλία σχεδίασης και άριστης ποιότητας κατεργασία – 

με την ευρεία γκάμα των ζαντών μας ολοκληρώνετε με 

βέλτιστο τρόπο το Audi σας. Όλες οι ζάντες είναι 

προσαρμοσμένες στο εκάστοτε μοντέλο Audi. 

Υπογραμμίστε τον χαρακτήρα του Audi σας σύμφωνα 

με τις δικές σας προσωπικές ιδέες. Θα θέλατε, για 

παράδειγμα, έναν πιο δυναμικό τόνο; Τότε προσφέρονται 

οι ειδικές sport ζάντες Audi. Αφήστε μας απλά να σας 

εμπνεύσουμε. Ανεξάρτητα, όμως, από το τί θα 

αποφασίσετε: Εσείς και μόνο εσείς καθορίζετε την 

κατεύθυνση.
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| Θερινοί τροχοί

Οι βασικοί εξοπλισμοί και οι προαιρετικοί εξοπλισμοί για το συγκεκριμένο μοντέλο αναφέρονται στο ευρετήριο από τη σελίδα 98 και μετά.

Ζάντες αλουμινίου χυτές σε σχέδιο 10 ακτίνων

μεγέθους 8 J x 18 με ελαστικά 235/65 R 18¹

Ζάντες αλουμινίου σφυρήλατες σε σχέδιο 5 βραχιόνων

μεγέθους 8 J x 18 με ελαστικά 255/60 R 18¹

Ζάντες αλουμινίου χυτές Audi Sport σε σχέδιο 7 διπλών 

ακτίνων, με επιγραφή RS

μεγέθους 8,5 J x 19 με ελαστικά 255/55 R 19¹.

Από την quattro GmbH

Ζάντες αλουμινίου χυτές σε σχέδιο 5 παράλληλων 

ακτίνων (S-Design)

μεγέθους 9 J x 20 με ελαστικά 285/45 R 20¹

Ζάντες αλουμινίου σφυρήλατες σε σχέδιο 5 βραχιόνων 

Turbo, ανθρακί αντίθεσης, μερικώς γυαλισμένες²

μεγέθους 9,5 J x 21 με ελαστικά 285/40 R 21¹

Ζάντες αλουμινίου χυτές Audi Sport σε σχέδιο 

10  ακτίνων Υ

μεγέθους 9 J x 20 με ελαστικά 285/45 R 20¹.

Από την quattro GmbH

Ζάντες αλουμινίου χυτές σε σχέδιο 5 ακτίνων V

μεγέθους 8,5 J x 19 με ελαστικά 255/55 R 19¹

Ζάντες αλουμινίου χυτές σε σχέδιο 5 ακτίνων-αστέρι

μεγέθους 8,5 J x 19 με ελαστικά 255/55 R 19¹

Ζάντες αλουμινίου χυτές σε σχέδιο 10 ακτίνων-αστέρι, 

ανθρακί αντίθεσης, μερικώς γυαλισμένες²

μεγέθους 9 J x 20 με ελαστικά 285/45 R 20¹

Ζάντες αλουμινίου χυτές Audi Sport σε σχέδιο 

5  βραχιόνων Offroad σε όψη ματ Titanium, 

 γυαλισμένες²

μεγέθους 9 J x 20 με ελαστικά 285/45 R 20¹.

Από την quattro GmbH

Ζάντες αλουμινίου χυτές Audi Sport σε σχέδιο 5 διπλών 

ακτίνων, με επιγραφή RS

μεγέθους 9,5 J x 21 με ελαστικά 285/40 R 21¹.

Από την quattro GmbH

Ζάντες αλουμινίου χυτές Audi Sport σε σχέδιο 5 διπλών 

ακτίνων σε όψη ματ Titanium, γυαλισμένες², με 

επιγραφή RS

μεγέθους 9,5 J x 21 με ελαστικά 285/40 R 21¹.

Από την quattro GmbH
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Εξωτερικό

Εξωτερικά χρώματα Ζάντες/Ελαστικά

| Χειμερινές ζάντες

Χειμερινές ζάντες αλουμινίου σφυρήλατες σε σχέδιο 

5 βραχιόνων, μεγέθους 8 J x 18 με ελαστικά 255/60 R 18¹, 

κατάλληλες για αντιολισθητικές αλυσίδες, μέγιστη 

επιτρεπόμενη ταχύτητα κίνησης 210 km/h

(Δε διατίθενται στην ελληνική αγορά)

Χειμερινές ζάντες αλουμινίου χυτές σε σχέδιο 

5  παράλληλων ακτίνων (S-Design), μεγέθους 8 J x 20 με 

ελαστικά 255/50 R 20¹, κατάλληλες για αντιολισθητικές 

αλυσίδες, μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα κίνησης 

210 km/h (Δε διατίθενται στην ελληνική αγορά)

Χειμερινές ζάντες αλουμινίου χυτές σε σχέδιο 5 ακτίνων 

-αστέρι, μεγέθους 8 J x 19 με ελαστικά 255/55 R 19¹, 

κατάλληλες για αντιολισθητικές αλυσίδες, μέγιστη 

επιτρεπόμενη ταχύτητα κίνησης 210 km/h

(Δε διατίθενται στην ελληνική αγορά)

Χειμερινές ζάντες αλουμινίου χυτές σε σχέδιο 10 ακτίνων 

-αστέρι, μεγέθους 9 J x 20 με ελαστικά 285/45 R 20¹, 

ακατάλληλες για αντιολισθητικές αλυσίδες, μέγιστη 

επιτρεπόμενη ταχύτητα κίνησης 240 km/h

(Δε διατίθενται στην ελληνική αγορά)

¹ Στοιχεία σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ελαστικών θα βρείτε στη σελίδα 95. ² Προσέξτε τις ιδιαιτερότητες σχετικά με τις ζάντες στη σελίδα 95.

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών

Αισθητήρες επιτηρούν κατά τη διαδρομή τη ρυθμισμένη 

πίεση αέρα των τροχών, ακόμη και στις εργοστασιακά 

παραδοθείσες χειμερινές ζάντες. Ηχητική και οπτική 

προειδοποίηση σε περίπτωση απώλειας πίεσης αέρα σε 

ένα ή περισσότερα ελαστικά, ένδειξη στο σύστημα 

πληροφόρησης οδηγού και στο MMI. Κατά τη διαδρομή 

γίνεται ένδειξη των πιέσεων αέρα και των θερμοκρασιών 

των επιμέρους ελαστικών στο σύστημα MMI.
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Οι βασικοί εξοπλισμοί και οι προαιρετικοί εξοπλισμοί για το συγκεκριμένο μοντέλο αναφέρονται στο ευρετήριο από τη σελίδα 98 και μετά.

Κανονικά καθίσματα εμπρός με αερισμό καθίσματος 2

Η εικόνα δείχνει κανονικό κάθισμα εμπρός σε διάτρητο γκρι Rock δέρμα Cricket με αερισμό καθίσματος.

Κανονικά καθίσματα εμπρός 1

Η εικόνα δείχνει κανονικό κάθισμα εμπρός σε γκρι Rock δέρμα Cricket.

Ποιότητα Premium, στην οποία μπορείτε να βασιστείτε.

Στο Audi σας κατέχετε μια ιδιαίτερη θέση. Στις μπροστινές και τις πίσω θέσεις γίνεται αισθητή μια μοναδική άνεση που 

οφείλεται στα άριστης ποιότητας υλικά και την πρώτης τάξης κατεργασία. Είτε επιλέξετε κανονικά καθίσματα με 

υφασμάτινη ή δερμάτινη επένδυση, είτε sport καθίσματα ή καθίσματα εξατομικευμένου περιγράμματος με σταθερή 

πλευρική στήριξη σε δυναμικές διαδρομές: Εδώ κάθεστε σωστά.

ηλεκτρική ρύθμιση 

κλίσης πλάτης του 

καθίσματος

ηλεκτρική ρύθμιση του 

ορθοπεδικού 

στηρίγματος 

μέσης 4 διευθύνσεων

ηλεκτρική ρύθμιση 

του ύψους καθίσματος

ηλεκτρική ρύθμιση 

της διαμήκους θέσης 

του καθίσματος

ηλεκτρική ρύθμιση 

κλίσης καθίσματος²

μηχανική ρύθμιση του 

ύψους των 

προσκεφάλων

ηλεκτρική¹ ρύθμιση 

κλίσης πλάτης του 

καθίσματος

κάλυμμα πλάτης 

καθίσματος με δίχτυ 

αποσκευών

κάλυμμα πλάτης 

καθίσματος με δίχτυ 

αποσκευών

ηλεκτρική¹ ρύθμιση 

ύψους καθίσματος

ηλεκτρική¹ ρύθμιση

διαμήκους θέσης

καθίσματος

αεριζόμενες και 

θερμαινόμενες 

επιφάνειες καθισμάτων

64
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Εσωτερικό

Καθίσματα Διακοσμητικά στοιχεία

Καθίσματα εξατομικευμένου περιγράμματος εμπρός 4

Η εικόνα δείχνει ένα κάθισμα εξατομικευμένου περιγράμματος εμπρός σε γκρι Rock διάτρητο δέρμα Valcona.

Sport καθίσματα εμπρός 3

Η εικόνα δείχνει ένα Sport κάθισμα εμπρός σε μαύρο δέρμα/Alcantara.

ενισχυμένα πλαϊνά στηρίγματα 

καθίσματος για καλύτερη πλευρική 

στήριξη στις στροφές

κάλυμμα πλάτης 

καθίσματος με δίχτυ 

αποσκευών

κάλυμμα πλάτης καθίσματος 

με δίχτυ αποσκευών

ηλεκτρική ρύθμιση 

βάθους καθίσματος

μηχανική ρύθμιση του 

ύψους των προσκεφάλων

χειροκίνητη ρύθμιση 

ύψους, κλίσης και 

απόστασης προσκεφάλου

αεριζόμενες και 

θερμαινόμενες επιφάνειες 

καθισμάτων

ηλεκτρική ρύθμιση 

κλίσης πλάτης

ηλεκτρική ρύθμιση 

ύψους καθίσματος

ηλεκτρική ρύθμιση ύψους 

καθίσματος

πνευματική ρύθμιση του 

ορθοπεδικού 

στηρίγματος μέσης

ηλεκτρική ρύθμιση του 

ορθοπεδικού στηρίγματος 

μέσης 4 διευθύνσεων

πνευματική ρύθμιση των 

πλαϊνών της πλάτης

πνευματική ρύθμιση των 

πλαϊνών καθίσματος

βοήθεια αποβίβασης

ηλεκτρική ρύθμιση 

κλίσης καθίσματος

ηλεκτρική ρύθμιση 

της διαμήκους θέσης του 

καθίσματος

¹ Σε υφασμάτινα καθίσματα, ρυθμιζόμενο χειροκίνητα. ² Διαθέσιμο μόνο σε συνδυασμό με δερμάτινο εξοπλισμό.
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Οι βασικοί εξοπλισμοί και οι προαιρετικοί εξοπλισμοί για το συγκεκριμένο μοντέλο αναφέρονται στο ευρετήριο από τη σελίδα 98 και κάτω.

Υφασμάτινος εξοπλισμός Initial

Για κανονικά καθίσματα: Μεσαία λωρίδα καθισμάτων σε 

ύφασμα Initial, καθώς και πλαϊνά στηρίγματα 

καθισμάτων, προσκέφαλα, κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός 

και εσωτερικές επενδύσεις θυρών σε απλό ύφασμα

Δερμάτινος εξοπλισμός Cricket

Πλήρως εμποτισμένο με τη βαφή, εξ ολοκλήρου βαμμένο 

δέρμα, το οποίο εξαιτίας της επιφανειακής βαφής παρέχει 

εξαιρετική επιφανειακή προστασία. Το δέρμα είναι εξαι-

ρετικά ανθεκτικό και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, έχει υπο-

βληθεί σε δέψη χωρίς χρώμιο και εξαιτίας της σταμπωτής 

επιφάνειάς του μεταδίδει μια εικόνα υψηλής ποιότητας.

Για κανονικά καθίσματα: Μεσαία λωρίδα καθισμάτων, 

πλαϊνά στηρίγματα καθίσματος, μεσαία λωρίδα 

προσκεφάλων, κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός και 

κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω, καθώς και 3η σειρά 

καθισμάτων (εφόσον παραγγέλθηκε) σε δέρμα Cricket, 

καθώς και εσωτερικές επενδύσεις θυρών σε Alcantara

Για κανονικά καθίσματα εμπρός με αερισμό καθισμάτων 

εμπρός: Μεσαία λωρίδα των μπροστινών καθισμάτων και 

μη αεριζόμενη μεσαία λωρίδα των δύο εξωτερικών πίσω 

καθισμάτων σε διάτρητο δέρμα Cricket, πλαϊνά 

στηρίγματα καθισμάτων, μεσαίο πίσω κάθισμα, μεσαία 

λωρίδα προσκεφάλων, κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός και 

κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω, καθώς και 3η σειρά 

καθισμάτων (εφόσον παραγγέλθηκε) σε δέρμα Cricket, 

καθώς και εσωτερικές επενδύσεις θυρών σε Alcantara

Συνδυασμός Alcantara/δέρματος

διακεκριμένη και sport εμφάνιση για sport καθίσματα. 

Υψηλή άνεση και καλό κλίμα καθίσματος μέσω της γρήγο-

ρης αντιστάθμισης θερμοκρασίας. Ο συνδυασμός αυτός εί-

ναι ιδιαίτερα απρόσβλητος από εξωτερικές επιδράσεις, εύ-

κολος στη φροντίδα και ανθεκτικός στη φθορά. Η μεσαία 

λωρίδα του καθίσματος σε Alcantara προσφέρει ιδιαίτερα 

καλή σταθερότητα και συνεπώς είναι ιδιαίτερα κατάλληλη 

για δυναμικές διαδρομές. Τα πλαϊνά στηρίγματα από εξαι-

ρετικής ποιότητας δέρμα ολοκληρώνουν το κάθισμα.

Για sport καθίσματα εμπρός: Μεσαία λωρίδα των μπροστι-

νών καθισμάτων, των δύο εξωτερικών πίσω καθισμάτων 

στη 2η σειρά καθισμάτων, καθίσματα της 3ης σειράς καθι-

σμάτων (εφόσον παραγγέλθηκε) και εσωτερικές επενδύσεις 

θυρών σε Alcantara, καθώς και πλαϊνά στηρίγματα καθι-

σμάτων, μεσαία λωρίδα προσκεφάλων και κεντρικό υπο-

βραχιόνιο εμπρός ή πίσω (εφόσον παραγγέλθηκε) σε δέρμα

| Πακέτα δέρματος| Υφασμάτινοι και δερμάτινοι εξοπλισμοί

Δερμάτινος εξοπλισμός Valcona

Δέρμα υψηλής ποιότητας, το οποίο συμβάλλει στην 

κομψή λάμψη του εσωτερικού χώρου. Η λεπτή επίστρωση 

βαφής επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει ενώ η λεία υφή 

του υπογραμμίζει τον ποιοτικό του χαρακτήρα. Έχει 

υποστεί επεξεργασία χωρίς χρώμιο, είναι διαπερατά 

βαμμένο και έχει περαστεί με χρωστικές ουσίες ανθεκτικές 

στο φως. 

Για sport καθίσματα εμπρός: Μεσαία λωρίδα καθισμάτων, 

πλαϊνά στηρίγματα καθισμάτων, προσκέφαλα, κεντρικό 

υποβραχιόνιο εμπρός, κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω και 

3η σειρά καθισμάτων (εφόσον παραγγέλθηκε) σε δέρμα 

Valcona, καθώς και εσωτερικές επενδύσεις θυρών σε 

Alcantara

Για καθίσματα εξατομικευμένου περιγράμματος με 

αερισμό καθίσματος: Μεσαία λωρίδα των μπροστινών 

καθισμάτων και μη αεριζόμενη μεσαία λωρίδα των δύο 

εξωτερικών πίσω καθισμάτων σε διάτρητο δέρμα Valcona, 

καθώς και πλαϊνά στηρίγματα καθισμάτων, μεσαίο πίσω 

κάθισμα, 3η σειρά καθισμάτων (εφόσον παραγγέλθηκε), 

προσκέφαλα, κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός και κεντρικό 

υποβραχιόνιο πίσω σε δέρμα Valcona, καθώς και 

εσωτερικές επενδύσεις θυρών σε Alcantara

Συνδυασμός δέρματος/δερματίνης

Για κανονικά καθίσματα: Μεσαία λωρίδα των μπροστινών 

καθισμάτων και των δύο εξωτερικών πίσω καθισμάτων, 

καθώς και των δύο καθισμάτων στην 3η σειρά 

καθισμάτων (εφόσον παραγγέλθηκε), καθώς και το 

πλαϊνό στήριγμα καθίσματος στην πλευρά του οδηγού 

στην περιοχή επιβίβασης σε δέρμα, καθώς και πλαϊνά 

στηρίγματα καθισμάτων, μεσαίο πίσω κάθισμα, 

προσκέφαλα, κεντρικό υποβραχιόνιο και εσωτερικές 

επενδύσεις θυρών σε δερματίνη.

Για κανονικά καθίσματα με αερισμό καθισμάτων: Μεσαία 

λωρίδα των μπροστινών καθισμάτων, μη αεριζόμενη 

μεσαία λωρίδα των δύο εξωτερικών πίσω καθισμάτων σε 

διάτρητο δέρμα, καθώς και το πλαϊνό στήριγμα 

καθίσματος στην πλευρά του οδηγού σε δέρμα, μεσαία 

λωρίδα των δύο καθισμάτων της 3ης σειράς καθισμάτων 

(εφόσον παραγγέλθηκε) σε δέρμα, καθώς πλαϊνά 

στηρίγματα καθισμάτων, μεσαίο πίσω κάθισμα, 

προσκέφαλα, κεντρικό υποβραχιόνιο και εσωτερικές 

επενδύσεις θυρών σε δερματίνη

Πακέτο δέρματος

Λαβές θυρών, επένδυση κεντρικής κονσόλας εμπρός, 

υποβραχιόνιο θυρών, κάτω πλευρά του ταμπλό, καθώς 

και επένδυση πόρτας κάτω σε δέρμα με ραφές αντίθετης 

απόχρωσης, προσαρμοσμένες στο εκάστοτε χρώμα του 

εσωτερικού εξοπλισμού

Διευρυμένο πακέτο δέρματος

Λαβές θυρών, επένδυση κεντρικής κονσόλας εμπρός, 

υποβραχιόνιο θυρών, κάτω πλευρά του ταμπλό, καθώς 

και επένδυση πόρτας κάτω, επάνω πλευρά του ταμπλό, 

καθώς και επένδυση πόρτας επάνω συμπεριλαμβανομέ-

νου του περιγράμματος πόρτας σε δέρμα Fine Nappa με 

ραφές αντίθετης απόχρωσης, προσαρμοσμένες στο 

εκάστοτε χρώμα του εσωτερικού εξοπλισμού, ρολό 

αντηλιακής προστασίας πίσω και στα πλευρικά τζάμια 

πίσω, εσωτερική επένδυση ουρανού σε Alcantara, καθώς 

και διπλό ηλιοσκιάδιο σε Alcantara

Πλήρες πακέτο δερμάτινου εξοπλισμού

Λαβές θυρών, επένδυση κεντρικής κονσόλας εμπρός, 

υποβραχιόνιο θυρών, επάνω πλευρά του ταμπλό, κάτω 

πλευρά του ταμπλό, επένδυση πόρτας κάτω, καθώς και 

επένδυση πόρτας επάνω, συμπεριλαμβανομένου του 

περιγράμματος πόρτας σε δέρμα Fine Nappa με ραφές 

αντίθετης απόχρωσης, προσαρμοσμένες στο εκάστοτε 

χρώμα του εσωτερικού εξοπλισμού, ρολό αντηλιακής 

προστασίας πίσω και στα πλευρικά τζάμια πίσω, 

εσωτερική επένδυση ουρανού σε Alcantara, καθώς και 

διπλό ηλιοσκιάδιο σε Alcantara

Δερμάτινος εξοπλισμός (πακέτο 1) σε δέρμα Valcona 

Audi exclusive*

Καθίσματα και κεντρικό υποβραχιόνιο σε δέρμα Valcona, 

εσωτερικές επενδύσεις θυρών σε Alcantara. Δυνατότητα 

ελεύθερης επιλογής του χρώματος του δέρματος, του 

Alcantara και των ραφών από τα διαθέσιμα χρώματα 

Audi exclusive.

Δερμάτινος εξοπλισμός (πακέτο 2) σε δέρμα Valcona 

Audi exclusive*

επιπρόσθετα στο πακέτο 1: Λαβές θυρών, επένδυση 

κεντρικής κονσόλας εμπρός, υποβραχιόνιο θυρών, κάτω 

πλευρά του ταμπλό, καθώς και επένδυση πόρτας κάτω σε 

δέρμα Valcona. Δυνατότητα ελεύθερης επιλογής του 

χρώματος του δέρματος, του Alcantara και των ραφών 

από τα διαθέσιμα χρώματα Audi exclusive.

Δερμάτινος εξοπλισμός (πακέτο 2) σε Alcantara/δέρμα 

Valcona Audi exclusive*

Καθίσματα, κεντρικό υποβραχιόνιο, λαβές θυρών, 

επένδυση κεντρικής κονσόλας εμπρός, υποβραχιόνιο 

θυρών, κάτω πλευρά του ταμπλό, καθώς και επένδυση 

πόρτας κάτω σε δέρμα Valcona. Μεσαίες λωρίδες 

καθισμάτων και εσωτερικές επενδύσεις θυρών σε 

Alcantara. Δυνατότητα ελεύθερης επιλογής του χρώματος 

του δέρματος, του Alcantara και των ραφών από τα 

διαθέσιμα χρώματα Audi exclusive.

Δερμάτινος εξοπλισμός (πακέτο 3) σε δέρμα Valcona 

Audi exclusive*

επιπρόσθετα στο πακέτο 1: Λαβές θυρών, επένδυση 

κεντρικής κονσόλας εμπρός, υποβραχιόνιο θυρών, επάνω 

πλευρά του ταμπλό, καθώς και επένδυση πόρτας επάνω, 

συμπεριλαμβανομένου του περιγράμματος πόρτας, σε 

δέρμα Valcona. Το ταμπλό διατίθεται στα παρακάτω 

χρώματα δέρματος Audi exclusive: Καφέ Havanna, καφέ 

Saddle, καφέ Chestnut, κόκκινο Crimson, κόκκινο 

Classic, γκρι Jet, μπλε Smoke, μπλε Night, πράσινο 

Iceland. Δυνατότητα ελεύθερης επιλογής του χρώματος 

του δέρματος, του Alcantara και των ραφών από τα 

διαθέσιμα χρώματα Audi exclusive.

Δερμάτινος εξοπλισμός (πακέτο 4) σε δέρμα Valcona 

Audi exclusive*

Εξοπλισμός επιπρόσθετα στο πακέτο 3, είναι: Κάτω 

πλευρά ταμπλό και επένδυση πόρτας κάτω σε δέρμα. Η 

επάνω πλευρά και κάλυμμα ταμπλό διατίθενται στα 

παρακάτω χρώματα δέρματος Audi exclusive: Καφέ 

Havanna, καφέ Saddle, καφέ Chestnut, κόκκινο Crimson, 

κόκκινο Classic, γκρι Jet, μπλε Smoke, μπλε Night, 

πράσινο Iceland. Δυνατότητα ελεύθερης επιλογής του 

χρώματος του δέρματος, του Alcantara και των ραφών 

από τα διαθέσιμα χρώματα Audi exclusive.

Δερμάτινος εξοπλισμός (πακέτο 4) σε Alcantara/δέρμα 

Valcona Audi exclusive*

Καθίσματα, κεντρικό υποβραχιόνιο, λαβές θυρών, 

επένδυση κεντρικής κονσόλας εμπρός, υποβραχιόνιο 

θυρών, κάτω πλευρά του ταμπλό, καθώς και επένδυση 

πόρτας κάτω, επάνω πλευρά του ταμπλό, καθώς και 

επένδυση πόρτας επάνω, συμπεριλαμβανομένου του 

περιγράμματος πόρτας, σε δέρμα. Μεσαίες λωρίδες 

καθισμάτων και εσωτερικές επενδύσεις θυρών σε 

Alcantara. Δυνατότητα ελεύθερης επιλογής του χρώματος 

του δέρματος, του Alcantara και των ραφών από τα 

διαθέσιμα χρώματα Audi exclusive.
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Εσωτερικό

| Άνεση καθισμάτων 

| Πίσω καθίσματα | Εσωτερική επένδυση ουρανού
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα μπροστινά καθίσματα, με 

λειτουργία μνήμης για το κάθισμα του οδηγού

με ηλεκτρική ρύθμιση του ύψους καθίσματος, της κατά 

μήκος θέσης του καθίσματος, της κλίσης του καθίσματος 

και της πλάτης, καθώς και ηλεκτρικό ορθοπεδικό στήριγ-

μα μέσης 4 διευθύνσεων. 2 θέσεις αποθήκευσης μνήμης 

για το ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού, τους 

 εξωτερικούς καθρέπτες και την ηλεκτρική ρύθμιση τιμο-

νιού (εφόσον παραγγέλθηκε)

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα μπροστινά καθίσματα, με 

λειτουργία μνήμης για τα δύο μπροστινά καθίσματα

Κεντρικό υποβραχιόνιο Comfort εμπρός

με αναδιπλούμενο κάλυμμα θήκης αποθήκευσης, μετατοπιζό-

μενο κατά μήκος ξεχωριστά για τον οδηγό και τον συνοδηγό

Αερισμός καθισμάτων εμπρός

ενεργός αερισμός καθίσματος της μεσαίας λωρίδας της πλά-

της καθίσματος και του στηρίγματος μηρών του καθίσματος 

του οδηγού και του συνοδηγού. Φροντίζει, μέσω ενός βεντι-

λατέρ στο κανονικό κάθισμα ή μέσω αναρροφούμενου αέρα 

στο κάθισμα εξατομικευμένου περιγράμματος, για ένα ευχά-

ριστο κλίμα καθίσματος, ακόμα και σε υψηλές εξωτερικές 

θερμοκρασίες. Ρυθμιζόμενος σε 3 βαθμίδες απευθείας στη 

μονάδα χειρισμού κλιματισμού. Προστασία από πολύ χαμη-

λή θερμοκρασία μέσω αυτόματης ενεργοποίησης της θέρ-

μανσης καθίσματος. Στον αερισμό των καθισμάτων το δέρμα 

των αεριζόμενων μπροστινών καθισμάτων και των μη αερι-

ζόμενων εξωτερικών πίσω καθισμάτων είναι διάτρητο.

Αερισμός καθισμάτων και λειτουργία μασάζ εμπρός

Αερισμός καθισμάτων συν μασάζ των μυών με τη βοήθεια 

10 πνευματικών μαξιλαριών. 5 διαφορετικά προγράμματα 

(κύμα, κτύπημα, Stretch, μέση, ώμοι) σε 5 κατηγορίες έντα-

σης. Ρυθμιζόμενο από τον διακόπτη πολλαπλών λειτουργιών 

στο κάθισμα εξατομικευμένου περιγράμματος και από το MMI

Θέρμανση καθισμάτων εμπρός

ξεχωριστή ρύθμιση θερμοκρασίας για κάθε κάθισμα. Θερμαί-

νει τη μεσαία λωρίδα του καθίσματος και της πλάτης καθίσμα-

τος, καθώς και τα πλαϊνά στηρίγματα του καθίσματος. Με δυ-

νατότητα πολυβάθμιας ρύθμισης ξεχωριστά για το κάθισμα 

οδηγού και συνοδηγού μέσω πλήκτρου απευθείας επιλογής 

στο χειριστήριο κλιματισμού, ξεχωριστή ρύθμιση επιφάνειας 

καθίσματος και πλάτης καθίσματος από το μενού Car του MMI

Θέρμανση καθισμάτων εμπρός και πίσω

Ίδιος εξοπλισμός όπως στη θέρμανση καθισμάτων 
εμπρός. Επιπρόσθετα για τα εξωτερικά πίσω καθίσματα 
της 2ης σειράς καθισμάτων, ρυθμιζόμενη ξεχωριστά

3η σειρά καθισμάτων

επιπρόσθετα στον πάγκο πίσω καθισμάτων plus: 2-θέσια 

3η σειρά καθισμάτων πίσω με 2 επιπρόσθετες προετοιμα-

σίες παιδικών καθισμάτων ISOFIX με Top Tether, διαιρού-

μενη και ηλεκτρικά αναδιπλούμενη σε οριζόντια θέση για 

επίπεδο δάπεδο φόρτωσης. Με βελτιωμένη επιβίβαση 

άνεσης (αναδίπλωση περιέλιξης) για τη 2η σειρά καθι-

σμάτων. Δυνατότητα χειρισμού της ηλεκτρικής αναδίπλω-

σης από τον χώρο αποσκευών ή στην περιοχή επιβίβασης 

της 2ης σειράς καθισμάτων. Συμπεριλαμβανομένου περι-

οριστή δύναμης ζώνης και συνεπώς έγκριση παιδικού κα-

θίσματος κατηγορίας III (μόνο για την Ευρώπη)

Πλάτη πίσω καθισμάτων, αναδιπλούμενη διαιρεμένη

Πλάτη πίσω καθισμάτων, διαιρούμενη σε αναλογία 

35 : 30 : 35 ή πλήρως αναδιπλούμενη, με ρύθμιση κλίσης 

πλάτης καθίσματος σε αναλογία 35 : 30 : 35, καθώς και 

προεγκατάσταση παιδικού καθίσματος ISOFIX και Top 

Tether και για τα 3 καθίσματα, σε δερμάτινο εξοπλισμό, 

συμπεριλαμβανομένου κεντρικού υποβραχιόνιου πίσω με 

2 ποτηροθήκες

Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω

στην πλάτη των πίσω καθισμάτων, αναδιπλούμενο, με δύο 

ποτηροθήκες

Εσωτερική επένδυση ουρανού σε μαύρο ύφασμα

και πρόσθετα εξαρτήματα σε μαύρο χρώμα

Εσωτερική επένδυση ουρανού σε Alcantara

καθώς και πρόσθετα εξαρτήματα σε Alcantara, 

συμπεριλαμβανομένων διπλών σκιαδίων, 

προσαρμοσμένων στο χρώμα του εσωτερικού 

εξοπλισμού.

Εσωτερική επένδυση ουρανού σε μαύρο Alcantara

καθώς και πρόσθετα εξαρτήματα σε μαύρο Alcantara, 

συμπεριλαμβανομένων διπλών σκιαδίων

Πάγκος πίσω καθισμάτων plus

Τα καθίσματα της 2ης σειράς καθισμάτων ρυθμίζονται 

μεμονωμένα σε αναλογία 35 : 30 : 35 χειροκίνητα κατά 

μήκος και στην κλίση της πλάτης καθίσματος. Τα 3 καθί-

σματα του πάγκου πίσω καθισμάτων είναι αναδιπλούμενα 

σε αναλογία 35 : 30 : 35 (επίπεδο δάπεδο φόρτωσης). Τα 

δύο εξωτερικά καθίσματα επιπρόσθετα με αναδίπλωση 

περιέλιξης. Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω με 2 ποτηροθήκες. 

Με προεγκατάσταση παιδικού καθίσματος ISOFIX και Top 

Tether και για τα 3 καθίσματα

Καθίσματα Διακοσμητικά στοιχεία

* Από την quattro GmbH.
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Οι βασικοί εξοπλισμοί και οι προαιρετικοί εξοπλισμοί για το συγκεκριμένο μοντέλο αναφέρονται στο ευρετήριο από τη σελίδα 98 και κάτω.

| Ύφασμα

Ύφασμα Initial μαύρο 1

| Alcantara/δέρμα| Δέρμα/δερματίνη

Alcantara/δέρμα μαύρο  3Δέρμα/δερματίνη μαύρο 1  

Δέρμα/δερματίνη καφέ Nougat  1

Δέρμα/δερματίνη καφέ Nougat   2

διάτρητο

Δέρμα/δερματίνη γκρι Rock  1

Δέρμα/δερματίνη γκρι Rock  2

διάτρητο

Δέρμα/δερματίνη μπεζ Pistachio  1

Δέρμα/δερματίνη μαύρο   2

διάτρητο

Alcantara/δέρμα γκρι Rock  3

Διάτρητο Alcantara/δέρμα μαύρο 3

με ραφές αντίθετης απόχρωσης

Δέρμα/δερματίνη μπεζ Pistachio  2

διάτρητο
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Εστιασμένο στην ποιότητα.

Στα καθίσματα Audi μπορείτε να βασιστείτε όχι μόνο σε 

εκλεκτά υλικά και άριστης ποιότητας κατεργασία, αλλά 

και σε εκτεταμένες διαδικασίες ελέγχου. Έτσι, για 

παράδειγμα, η Audi ελέγχει την ποιότητα όλων των 

δερμάτων των καθισμάτων στο δικό της εργαστήριο. 

45 έλεγχοι χρησιμεύουν αποκλειστικά και μόνο στον 

προσδιορισμό της μεγάλης διάρκειας ζωής. Σφιγμένα σε 

αυτόματες διατάξεις, τα δείγματα δέρματος πρέπει να 

δείξουν πόσο ομοιόμορφα τεντώνονται, πότε αρχίζουν 

να σχίζονται, πότε αρχίζουν να κάνουν ζάρες, πόσο 

ανθεκτικά είναι στην τριβή και πόσο δύσκολα αναφλέξιμα 

είναι. Για καθίσματα Audi χρησιμοποιούνται μόνο 

δέρματα που περνούν τους ελέγχους με άριστα.
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Δέρμα Valcona μαύρο  3

Δέρμα Valcona μαύρο  4  

διάτρητο

Δέρμα Valcona καφέ Cedar  3  

Δέρμα Valcona καφέ Cedar  4

διάτρητο

Δέρμα Valcona μαύρο  3  

με ραφές αντίθετης απόχρωσης

Δέρμα Valcona γκρι Rotor  3  

με ραφές αντίθετης απόχρωσης

Δέρμα Valcona γκρι Rock  3

Δέρμα Valcona μπεζ Pistachio  4

διάτρητο

Δέρμα Valcona γκρι Rock  4

διάτρητο

| Δέρμα

Δέρμα Cricket μαύρο  1

Δέρμα Cricket μαύρο  2

διάτρητο

Δέρμα Cricket γκρι Rock  1

Δέρμα Cricket μπεζ Pistachio  1

Δέρμα Cricket γκρι Rock  2

διάτρητο

Δέρμα Cricket μπεζ Pistachio  2

διάτρητο
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Εσωτερικό

Καθίσματα Διακοσμητικά στοιχεία

| Audi design selection | Audi exclusive

Δερμάτινοι εξοπλισμοί Audi exclusive* 3  4

Ελεύθερη επιλογή χρώματος δέρματος/ραφών

| Εκδόσεις καθισμάτων

1  Κανονικά καθίσματα εμπρός

2  Κανονικά καθίσματα εμπρός με αερισμό καθίσματος

3  Sport καθίσματα εμπρός

4  Καθίσματα εξατομικευμένου περιγράμματος εμπρός

* Από την quattro GmbH.

Δέρμα Valcona καφέ Murillo  4

διάτρητο, με ραφές αντίθετης απόχρωσης 

σε γκρι Granite
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Βιώστε τη γοητεία. 
Μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.

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. Αφήστε να σας 

συναρπάσει το λείο ξύλο, το οποίο εκπέμπει μια φυσική ζεστασιά. Ζήστε τη γοητεία του πορώδους ξύλου, και 

αισθανθείτε τη μοναδικότητα στο δέρμα σας. Ή διαμορφώστε το προσωπικό σας στυλ με συνδυασμούς από εκλεκτά 

ξύλα και ντεκόρ αλουμινίου – το προσωπικό σας γούστο καθορίζει τον χαρακτήρα.
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Οι βασικοί εξοπλισμοί και οι προαιρετικοί εξοπλισμοί για το συγκεκριμένο μοντέλο αναφέρονται στο ευρετήριο από τη σελίδα 98 και μετά.

Ενθουσιάζει και συγκινεί.

Δεν μπορεί οποιοδήποτε ξύλο να διακοσμήσει το εσωτερικό του Audi σας. Τα 

εκλεκτά ξύλινα διακοσμητικά στοιχεία κόβονται από κορμούς και από τους 

λεγόμενους ρόζους ρίζας. Ένα τμήμα εξαρτήματος για ένα όχημα κατά κανόνα 

προέρχεται μόνο από έναν ρόζο ή έναν κορμό, ούτως ώστε να μη να διαφέρουν 

τα επιμέρους τμήματα μεταξύ τους. Για την κατασκευή χρησιμοποιούνται 

υπερσύγχρονα μηχανήματα – και το αρχαιότερο εργαλείο του κόσμου: το 

ανθρώπινο χέρι. Η επεξεργασία και λείανση ορισμένων κομματιών γίνεται 

με το χέρι. Για μια μοναδική αίσθηση στην αφή.
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| Άνω διακοσμητικά στοιχεία | Κάτω διακοσμητικά στοιχεία

Οι δυνατότητες συνδυασμού για τα επάνω και τα κάτω διακοσμητικά στοιχεία αναφέρονται στη σελίδα 97, καθώς και στο ευρετήριο στη σελίδα 101.

Μαύρο γυαλιστερό 

Ανθρακί γυαλιστερό Γκρι ξύλο βελανιδιάς

Γκρι Slate

Γκρι ασημί βαφή Diamond

Ξύλο καρυδιάς BeaufortΒουρτσισμένο αλουμίνιο Sono

Φυσικό σκούρο καφέ ξύλο πλάτανουΚαφέ Terra ξύλο καρυδιάς

Q7_Det72_2015_09.indd   70 24.11.15   12:26



Εσωτερικό

Καθίσματα Διακοσμητικά στοιχεία

| Κάτω διακοσμητικά στοιχεία Audi exclusive*

 Nougat ξύλο Fine grain ashΧρυσό ξύλο Modrone Αλουμίνιο/ξύλο Beaufort μαύρο

 Sepia ξύλο βελανιδιάςΦυσικό σκούρο καφέ ξύλο Tamo Μαύρη λάκα Piano

Καφέ Nutmeg ξύλο Fine grain μυρτιάςΜπρονζέ ξύλο Vavona

Άνω διακοσμητικά στοιχεία

Εντυπωσιακή αντίθεση στο ταμπλό, τις επενδύσεις θυρών 

και την κεντρική κονσόλα με διακοσμητικά στοιχεία σε 

γκρι ασημί βαφή Diamond, μαύρο γυαλιστερό και 

βουρτσισμένο αλουμίνιο Sono

Κάτω διακοσμητικά στοιχεία

Μοναδικές πινελιές στο ταμπλό, τις επενδύσεις θυρών και 

την κεντρική κονσόλα με υψηλής ποιότητας διακοσμητικά 

στοιχεία σε λάκα ή ξύλο

* Από την quattro GmbH.
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| Προβολείς

Οι βασικοί εξοπλισμοί και οι προαιρετικοί εξοπλισμοί για το συγκεκριμένο μοντέλο αναφέρονται στο ευρετήριο από τη σελίδα 98 και μετά.

Προβολείς Matrix LED της Audi

Η καινοτόμος τεχνολογία συνδυάζει ένα σύστημα κάμε-

ρας με πηγές φωτισμού LED και οπτικά ακριβείας για 

ιδιαίτερα προσαρμοστική κατανομή φωτός. Ο φωτισμός 

των αντίθετα κινούμενων και των προπορευόμενων 

 οχημάτων καταστέλλεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε όλες 

οι άλλες περιοχές ανάμεσα και δίπλα από αυτά να συνε-

χίζουν να φωτίζονται πλήρως. Ο οδηγός βιώνει μια 

 δυναμική προσαρμογή του εμπρόσθιου φωτισμού και 

αισθητά αυξημένη ορατότητα. Ο διαχωρισμός μεταξύ 

των συμβατικών φώτων μεσαίας σκάλας και των φώτων 

μεγάλης σκάλας καταργείται. Γνωστές λειτουργίες άνεσης, 

όπως στατικά φώτα κλειστής στροφής, φώτα παντός 

καιρού, φώτα διασταύρωσης, λειτουργία ταξιδίου με 

υποστηριζόμενη από GPS μεταγωγή από δεξιά σε αρι-

στερή κυκλοφορία, καθώς και κατανομή φώτων αυτοκι-

νητοδρόμου είναι ενσωματωμένα σε τεχνολογία LED. 

Τα LED των προβολέων Matrix LED της Audi αναλαμβά-

νουν επίσης τη λειτουργία των δυναμικών φώτων ευρύ-

τερης στροφής. Με υποστήριξη του αυτοκινήτου βάσει 

δεδομένων πλοήγησης αυτά αντιδρούν ήδη λίγο πριν 

από το στρίψιμο του τιμονιού. Το φως επισήμανσης 

 συνεργάζεται με το προαιρετικό σύστημα υποβοήθησης 

νυχτερινής ορατότητας. Προς επισήμανση τυχόν αναγνω-

ρισμένων πεζών, μεμονωμένα LED αναβοσβήνουν 

3  φορές διαδοχικά και σύντομα, αναδεικνύοντας καθα-

ρά τον πεζό σε σχέση με το περιβάλλον του. Αξιοπρόσε-

κτα είναι το χαρακτηριστικό φωτεινό γράφημα και τα 

φώτα ημέρας τεχνολογίας LED. Συμπεριλαμβανομένου 

συστήματος καθαρισμού προβολέων

Προβολείς LED

φροντίζουν για ακριβή φωτισμό του οδοστρώματος παρό-
μοιο με αυτό του φωτός της ημέρας. Αποτελούν συνδυασμό 
φώτων μεσαίας σκάλας, μεγάλης σκάλας, ημέρας, αυτοκινη-
τοδρόμου, φλας και στατικών φώτων κλειστής στροφής, κα-
θώς και φώτων παντός καιρού σε τεχνολογία LED. Συμπ. συ-
στήματος καθαρισμού προβολέων. Φώτα αυτοκινητοδρόμου 
με αυτόματη επέκταση της εμβέλειας πάνω από μια ταχύτητα 
κίνησης περ. 110 km/h. Φώτα παντός καιρού για μειωμένο 
θάμπωμα του ίδιου του οδηγού σε συνθήκες κακής ορατότη-
τας. Χαρακτηριστικό φωτεινό γράφημα σε σχεδίαση ημέρας 
και νύχτας, με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και μεγάλη δι-
άρκεια ζωής, συμπ. υποβοήθησης μεγάλης σκάλας φώτων

Xenon plus

Οι προβολείς με μεγάλης διάρκειας ζωής τεχνολογία 

εκκένωσης αερίου για τα φώτα πορείας και τη μεγάλη 

σκάλα φώτων επιτυγχάνουν έντονο φωτισμό του 

οδοστρώματος, καλή ομοιομορφία και εμβέλεια. Η 

αυτόματη ρύθμιση φωτεινής δέσμης αποτρέπει το 

θάμπωμα των οδηγών των οχημάτων που κινούνται στο 

αντίθετο ρεύμα. Τα φώτα ημέρας είναι υλοποιημένα σε 

τεχνολογία LED με χαμηλή κατανάλωση ρεύματος

Πίσω φώτα LED

Φώτα φρένων, πίσω φώτα, φλας και φώτα πινακίδας 

αριθμού κυκλοφορίας σε τεχνολογία LED με χαμηλή 

κατανάλωση ρεύματος. Με φώτα της όπισθεν και τρίτο 

φως φρένων στην υπερυψωμένη αεροτομή οροφής. 

Όταν είναι ανοιχτό το καπό του χώρου αποσκευών, 

ενεργοποιείται η λειτουργία πίσω φώτων στη λωρίδα 

φώτων του προφυλακτήρα

Πίσω φώτα LED με δυναμικό φλας

Επιπρόσθετα στις λειτουργίες των πίσω φώτων LED 

δημιουργείται μια δυναμική και καλά αντιληπτή 

αίσθηση κίνησης του φλας: Μια λωρίδα από LED 

διεγείρεται διαδοχικά και κατά τμήματα, με ρυθμό 

λίγων χιλιοστών του δευτερολέπτου, παρέχοντας την 

αίσθηση ότι κινείται κατά το αναβόσβημα του φλας 

πάντα προς την εξωτερική πλευρά, στην κατεύθυνση 

που πρόκειται να στρίψει το όχημα. Σε συνδυασμό με 

προβολείς LED και προβολείς Matrix LED της Audi

Υποβοήθηση μεγάλης σκάλας φώτων

Bελτιώνει την ορατότητα του οδηγού, ενώ παράλληλα 

φροντίζει για ακόμη περισσότερη άνεση οδήγησης. 

Ανάλογα με την κυκλοφοριακή κατάσταση ενεργοποιεί-

ται ή απενεργοποιείται αυτομάτως η μεγάλη σκάλα 

φώτων. Αναγνωρίζει εντός των ορίων του συστήματος 

αυτομάτως τους προβολείς των οχημάτων που 

κινούνται στο αντίθετο ρεύμα, τα πίσω φώτα των 

προπορευόμενων οχημάτων και πηγές φωτός από 

κατοικημένες περιοχές. Σε συνδυασμό με το προαιρετι-

κό σύστημα υποβοήθησης νυχτερινής ορατότητας, οι 

δικτυωμένες λειτουργίες του οχήματος παρέχουν τη 

δυνατότητα χρήσης του φωτός επισήμανσης για 

αναγνωρισθέντες από το σύστημα πεζούς, για αυξημένη 

ασφάλεια σε νυχτερινές διαδρομές.

Αισθητήρας φωτός/βροχής

για τον έλεγχο της αυτόματης ενεργοποίησης των 

φώτων πορείας, και της αυτόματης λειτουργίας των 

υαλοκαθαριστήρων, συμπεριλαμβανομένης λειτουργίας 

Coming-Home/Leaving-Home: Καθυστέρηση 

απενεργοποίησης/αυτόματη ενεργοποίηση των κύριων 

προβολέων, πίσω φώτων και φώτων πινακίδων 

αριθμού κυκλοφορίας κατά τη στάθμευση/το άνοιγμα 

του αυτοκινήτου.
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Εξοπλισμοί

Φώτα Σχεδίαση Τιμόνια/Χειριστήρια όργανα Άνεση Infotainment Audi connect Συστήματα υποβοήθησης Τεχνολογία/Ασφάλεια Επέκταση εγγύησης Audi

| Εσωτερικός φωτισμός | Σχεδίαση εξωτερικού

¹ Για την ακριβή ημερομηνία διάθεσης παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi. ² Από την quattro GmbH.

Ατμοσφαιρικός φωτισμός

επιπλέον του πακέτου φωτισμού

▪  Ατμοσφαιρικός φωτισμός κεντρικής κονσόλας

▪  Φωτισμός περιγράμματος κεντρικής κονσόλας

▪ φωτιζόμενες  επενδύσεις μαρσπιέ εμπρός/πίσω

▪  3 προκαθορισμένα προφίλ χρωμάτων. Πρόσθετο αλληλεπιδραστικό και εξατομικευμένο προφίλ χρωμάτων. 

Το  αλληλεπιδραστικό προφίλ χρωμάτων ελέγχεται μέσω των λειτουργιών Audi drive select. Οι χρωματικές 

προσαρμογές γίνονται για τον φωτισμό περιγράμματος ή τον ατμοσφαιρικό φωτισμό

Εσωτερικός φωτισμός σε τεχνολογία LED

εμπρός και πίσω, καθώς και στην περιοχή της προαιρετικής 3ης σειράς καθισμάτων, με χωρητικά φώτα ανάγνωσης 

εμπρός, φως στην κεντρική κονσόλα, φώτα μακιγιάζ, φωτισμό χώρου ποδιών εμπρός και πίσω, φως ντουλαπιού 

συνοδηγού, φώτα επιβίβασης εμπρός και πίσω, εσωτερικό μηχανισμό ενεργοποίησης θυρών εμπρός και πίσω, 

ενεργές προειδοποιητικές λυχνίες θυρών, φώτα χώρου αποσκευών δεξιά και αριστερά, καθώς και φωτισμός 

εξωτερικού χώρου στο καπό χώρου αποσκευών για άνετη φόρτωση και εκφόρτωση

Πακέτο φωτισμού

Επιπρόσθετα στον εσωτερικό φωτισμό, φωτισμός περιγράμματος του ταμπλό και επένδυση θυρών εμπρός και πίσω. 

Προαιρετικά με λειτουργία προειδοποίησης αποβίβασης. Φωτισμός θηκών θυρών εμπρός και πίσω, χωρητικής 

λειτουργίας (ανέπαφος χειρισμός του φωτισμού). Ατμοσφαιρικός φωτισμός θυρών εμπρός και πίσω. Φωτισμός 

εξωτερικού χώρου στις θυρολαβές

Αναγραφή μοντέλου/επιγραφή

Αναγραφή μοντέλου/τεχνολογίας στο καπό του χώρου 

αποσκευών, επιγραφή quattro στη μάσκα του ψυγείου 

και στην πλευρά του συνοδηγού στο ταμπλό. 

Κατ’ επιθυμία, επίσης χωρίς αναγραφή μοντέλου/

τεχνολογίας στο πίσω τμήμα

Ράγες οροφής σε ανοδιωμένο αλουμίνιο

για μεταφορά αντικειμένων, στιβαρές και με 

αεροδυναμικό σχεδιασμό

Ράγες οροφής σε μαύρο 

για μεταφορά αντικειμένων, στιβαρές και με 

αεροδυναμικό σχεδιασμό

Απολήξεις εξάτμισης

διπλής ροής, με τετράγωνα διακοσμητικά καλύμματα

Πακέτο αλουμινίου

Διακοσμητικά πλαίσια παραθύρων σε όψη αλουμινίου, 

εξωτερική επένδυση κολώνας B και C σε μαύρο 

γυαλιστερό 

Πακέτο αλουμινίου μαύρο Titanium Audi exclusive¹, ²

προσθέτει μαύρες πινελιές στην περιοχή της ενιαίας 

τραπεζοειδούς μάσκας Audi Singleframe, του 

προφυλακτήρα εμπρός και των διακοσμητικών 

λωρίδων στα πλευρικά τζάμια

Ενιαία τραπεζοειδής μάσκα Audi Singleframe

Πλέγμα προστασίας του ψυγείου σε ανάγλυφο σκούρο 

γκρι ματ. Διακοσμητικό πλαίσιο, μονοκόμματο, γύρω 

από τη μάσκα ψυγείου σε αλουμίνιο, με οριζόντιες 

γρίλιες σε αλουμίνιο. Με τους κύκλους της Audi

Αμάξωμα

Αυτοφερόμενο αμάξωμα ελαφριάς κατασκευής με 

τρόπο κατασκευής πολλαπλών υλικών, μπροστινή και 

πίσω περιοχή με ζώνες ελεγχόμενης παραμόρφωσης
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| Σχεδίαση εσωτερικού | Τιμόνια/Χειριστήρια όργανα

Οι βασικοί εξοπλισμοί και οι προαιρετικοί εξοπλισμοί για το συγκεκριμένο μοντέλο αναφέρονται στο ευρετήριο από τη σελίδα 98 και μετά.

Μοκέτα και πατάκια Audi exclusive¹, ²

Δυνατότητα ελεύθερης επιλογής των χρωμάτων για τη 

μοκέτα, τα πατάκια, το δερμάτινο περίγραμμα και τις 

ραφές από τα διαθέσιμα χρώματα Audi exclusive.

Πατάκια Audi exclusive¹

Δυνατότητα ελεύθερης επιλογής των χρωμάτων για τα 

πατάκια, του δερμάτινου περιγράμματος και των ραφών 

από τα διαθέσιμα χρώματα Audi exclusive.

Δερμάτινο τιμόνι 4 ακτίνων με χειριστήρια 

πολλαπλών λειτουργιών plus και χειριστήρια 

αλλαγής ταχυτήτων

με 14 πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών για τον άνετο 

χειρισμό των υφιστάμενων λειτουργιών Infotainment, 

όπως, π.χ., του Audio-Skip, της ενεργοποίησης του 

συστήματος φωνητικού χειρισμού, της πλοήγησης ή του 

ελεύθερα προγραμματιζόμενου πλήκτρου. Ρυθμιζόμενο 

καθ’ ύψος και απόσταση, με αερόσακο πλήρους 

μεγέθους. Χρωματικά εναρμονισμένο στην επιλεγμένη 

άνω πλευρά του ταμπλό

Δερμάτινο τιμόνι 4 ακτίνων με χειριστήρια 

πολλαπλών λειτουργιών plus και χειριστήρια 

αλλαγής ταχυτήτων, συμπεριλαμβανομένης 

θέρμανσης τιμονιού

Εξοπλισμοί όπως στο δερμάτινο τιμόνι 4 ακτίνων με 

χειριστήρια πολλαπλών λειτουργιών plus και 

χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων. Στεφάνη τιμονιού 

επιπρόσθετα θερμαινόμενη. Αντί για το ελεύθερα 

προγραμματιζόμενο πλήκτρο, είναι τοποθετημένο το 

πλήκτρο για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της 

θέρμανσης τιμονιού

Sport δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων με χειριστήρια 

πολλαπλών λειτουργιών plus και χειριστήρια 

αλλαγής ταχυτήτων

με 14 πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών για τον άνετο 

χειρισμό των υφιστάμενων λειτουργιών Infotainment, 

όπως, π.χ., του Audio-Skip, της ενεργοποίησης του 

συστήματος φωνητικού χειρισμού, της πλοήγησης ή του 

ελεύθερα προγραμματιζόμενου πλήκτρου. Ρυθμιζόμενο 

καθ’ ύψος και απόσταση, με αερόσακο πλήρους 

μεγέθους. Χρωματικά εναρμονισμένο στην επιλεγμένη 

άνω πλευρά του ταμπλό

Sport δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων με χειριστήρια 

πολλαπλών λειτουργιών plus και χειριστήρια 

αλλαγής ταχυτήτων, συμπεριλαμβανομένης 

θέρμανσης τιμονιού

Εξοπλισμοί όπως στο sport δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων 

με χειριστήρια πολλαπλών λειτουργιών plus και 

χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων. Στεφάνη τιμονιού 

επιπρόσθετα θερμαινόμενη. Αντί για το ελεύθερα 

προγραμματιζόμενο πλήκτρο, είναι τοποθετημένο το 

πλήκτρο για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της 

θέρμανσης τιμονιού

Sport Kontur δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων, επίπεδο 

στο κάτω μέρος, με χειριστήρια πολλαπλών 

λειτουργιών plus και χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων

με εντονότερο περίγραμμα στεφάνης τιμονιού. 

Εξοπλισμοί όπως στο sport δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων 

με χειριστήρια πολλαπλών λειτουργιών plus και 

χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων

Ηλεκτρική ρύθμιση τιμονιού

Ρύθμιση καθ’ ύψος και απόσταση, με αυτόματο 

μηχανισμό επιβίβασης και αποβίβασης

Λαβή επιλογέα ταχυτήτων σε δέρμα

προσαρμοσμένη στο επιλεχθέν χρώμα του εσωτερικού 

χώρου και εναρμονισμένη με την άνω επιφάνεια του 

ταμπλό

Χειριστήρια όργανα σε δέρμα Audi exclusive¹

Δερμάτινη επένδυση στεφάνης τιμονιού, λαβής και 

μανσέτας λεβιέ/επιλογέα ταχυτήτων σε δέρμα 

Audi exclusive. Δυνατότητα ελεύθερης επιλογής του 

χρώματος του δέρματος και των ραφών από τα 

διαθέσιμα χρώματα Audi exclusive. Ραφές στη 

στεφάνη τιμονιού με χαρακτηριστικό τύπο ραφής 

Audi exclusive
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Εξοπλισμοί

Φώτα Σχεδίαση Τιμόνια/Χειριστήρια όργανα Άνεση Infotainment Audi connect Συστήματα υποβοήθησης Τεχνολογία/Ασφάλεια Επέκταση εγγύησης Audi

| Καθρέπτες | Σύστημα οροφής

¹ Από την quattro GmbH. ² Σχετικά με την ακριβή ημερομηνία διάθεσης παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

Εξωτερικοί καθρέπτες με ενσωματωμένο φλας σε 

τεχνολογία LED

ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και 

αναδιπλούμενοι συμπεριλ. αυτόματου συστήματος 

ένδειξης του κράσπεδου πεζοδρομίου για τον εξωτερικό 

καθρέφτη πλευράς συνοδηγού, κρύσταλλο κυρτό, 

επίπεδο ή ασφαιρικό. Περίβλημα στο χρώμα του 

αυτοκινήτου

Εκτός αυτού, κατ’ επιλογή:

με λειτουργία μνήμης

αυτόματα αντιθαμβωτικοί και από τις δύο πλευρές

αυτόματα αντιθαμβωτικοί και από τις δύο πλευρές, 

με λειτουργία μνήμης

Μέσω του αυτόματου συστήματος ένδειξης του 

κράσπεδου πεζοδρομίου κατά την τοποθέτηση της 

όπισθεν, περιστρέφεται προς τα κάτω η επιφάνεια του 

εξωτερικού καθρέπτη του συνοδηγού, καθιστώντας 

εφικτή την καλύτερη ορατότητα προς το κράσπεδο του 

πεζοδρομίου.

Εσωτερικός καθρέπτης, χειροκίνητα αντιθαμβωτικός

στο χρώμα της επένδυσης του ουρανού

εκτός αυτού, κατ’ επιλογή:

αυτόματα αντιθαμβωτικός

Πανοραμική γυάλινη οροφή

Δύο τμημάτων. Με ηλεκτρικό χειρισμό για την ανύψωση και το άνοιγμα του μπροστινού γυάλινου τμήματος. Με φιμέ 

τζάμι και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο αντηλιακό ρολό, καθώς και κλείσιμο/άνοιγμα άνεσης μέσω του κλειδιού του 

αυτοκινήτου. Φροντίζει για εσωτερική ατμόσφαιρα με άπλετο φως. Βελτιώνει το κλίμα του εσωτερικού χώρου μέσω 

αποδοτικού εξαερισμού. Συμπεριλαμβάνεται ανεμοθραύστης

| Τζάμια

Τζάμια Privacy (φιμέ τζάμια)

Φιμέ πίσω τζάμι και πλευρικά τζάμια και πίσω πλευρικά 

τζάμια

Κλιματιζόμενο Comfort/ηχομονωτικό μπροστινό 

παρμπρίζ, χωρίς σύρμα αντίστασης, θερμαινόμενο

θερμαινόμενο μπροστινό παρμπρίζ με θερμομονωτικό/

ηχομονωτικό κρύσταλλο. Διευκολύνει τη γρήγορη 

αποπάγωση και φροντίζει να μη θαμπώνει το γυαλί με 

θέρμανση μεγάλης επιφάνειας του μπροστινού 

παρμπρίζ χωρίς σύρματα αντίστασης που να 

περιορίζουν την ορατότητα. Έλεγχος της θέρμανσης 

μέσω του αυτόματου κλιματισμού άνεσης. Μια 

επιπρόσθετη αντανακλαστική επίστρωση του παρμπρίζ 

προλαμβάνει την υπερβολική θέρμανση του εσωτερικού 

χώρου. Χωρίς παράθυρο για συσκευές Telepass

Θερμομονωτικά τζάμια

πράσινα φιμέ. Μπροστινό παρμπρίζ με ηχομονωτική 

μεμβράνη για βελτιωμένη μόνωση των εξωτερικών 

θορύβων. Θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ, με 

χρονοδιακόπτη
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| Κλιματισμός

Οι βασικοί εξοπλισμοί και οι προαιρετικοί εξοπλισμοί για το συγκεκριμένο μοντέλο αναφέρονται στο ευρετήριο από τη σελίδα 98 και μετά.

Αυτόματος κλιματισμός άνεσης 4 ζωνών 

επιπρόσθετα στον αυτόματο κλιματισμό άνεσης: 

Χειριστήριο κλιματισμού εμπρός με μεγάλη οθόνη TFT, 

πρόσθετο χειριστήριο κλιματισμού με ψηφιακή ένδειξη 

για τον κλιματισμό του πίσω χώρου με ξεχωριστή 

ρύθμιση θερμοκρασίας, βεντιλατέρ και κατανομής αέρα 

αριστερά/δεξιά (δυνατότητα ρύθμισης των λειτουργιών 

του πίσω χώρου και από το χειριστήριο στο εμπρός 

μέρος), διάχυτος αερισμός μέσω λωρίδας αεροθυρίδων 

στη πλευρά του συνοδηγού, λωρίδα αεροθυρίδων με 

διακοσμητικό στοιχείο χρωμίου στο κεντρικό έλασμα, 

επιπρόσθετες αεροθυρίδες στις κολόνες Β, αυτόματη 

ρύθμιση ανακύκλωσης αέρα μέσω αισθητήρα ποιότητας 

αέρα, αξιοποίηση της υπόλοιπης θερμότητας, ρύθμιση 

θερμοκρασίας χώρου ποδιών εμπρός, ρυθμιζόμενη εξα-

τομικευμένα για τον οδηγό και τον συνοδηγό μέσω του 

MMI, δυνατότητα αποθήκευσης προσωπικών ρυθμίσεων 

Αυτόματος κλιματισμός άνεσης 2 ζωνών

Ρυθμίζει ηλεκτρονικά τη θερμοκρασία, τη ποσότητα και 

την κατανομή του αέρα, ξεχωριστή ρύθμιση θερμοκρα-

σίας για την πλευρά του οδηγού και του συνοδηγού. Με 

αερισμό μέσω ακροφυσίων αποπάχνωσης για το μπρο-

στινό παρμπρίζ και τα πλευρικά τζάμια. Εξαρτώμενη 

από τη θέση του ήλιου ρύθμιση, καθώς και συνδυασμέ-

νο φίλτρο ρύπων, γύρης και λεπτής σκόνης. Με αναγνώ-

ριση κλειδιού. Δυνατότητα αποθήκευσης προσωπικών 

ρυθμίσεων 

Θέρμανση/αερισμός σε στάση

Η θέρμανση σε στάση θερμαίνει τον εσωτερικό χώρο και 

αποτρέπει τη δημιουργία πάγου στα τζάμια – χωρίς να 

τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας. Ο αερισμός εν στάσει 

διοχετεύει φρέσκο αέρα και μειώνει τη θερμοκρασία του 

εσωτερικού χώρου. Και οι δύο λειτουργίες μπορούν να 

ενεργοποιηθούν μέσω χρονοδιακόπτη και ξεχωριστού 

ασύρματου τηλεχειρισμού με μήνυμα επιβεβαίωσης 

 λειτουργίας. Ένα έξυπνο σύστημα ελέγχου με χρονοδια-

κόπτη και προγραμματισμό χρόνου αναχώρησης υπολο-

γίζει την από άποψη χρόνου και ρεύματος οικονομικότερη 

διάρκεια θέρμανσης. Ανεξάρτητος ασύρματος τηλεχει-

ρισμός με φωτιζόμενη οθόνη. Δυνατότητα  επιλογής 

2 καταστάσεων/λειτουργιών θέρμανσης: “αποπάγωση” 

(λειτουργία αποπάγωσης μόνο για τα τζάμια), “ζεστό” 

(λειτουργία θέρμανσης για επιπλέον προθέρμανση του 

εσωτερικού χώρου). Σε συνδυασμό με τον προαιρετικό 

εξοπλισμό Σύστημα ελέγχου Audi connect υπάρχει η 

 δυνατότητα άνετου προγραμματισμού της θέρμανσης 

εν στάσει μέσω της εφαρμογής Audi MMI connect.

Ιονιστής εμπρός και πίσω

Μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της ευεξίας, καθώς 

και της προσοχής. Με τον ιονισμό μειώνονται τα 

βλαβερά σωματίδια και μικρόβια στον αέρα και 

συνεπώς βελτιώνεται η ποιότητα του αέρα στο 

εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Κλιματιζόμενα Comfort/ηχομονωτικά τζάμια

Βελτίωση της μόνωσης των εξωτερικών θορύβων και 

αντιδιαρρηκτική προστασία με 2 τζάμια συνδεδεμένα 

μεταξύ τους με μια πλαστική μεμβράνη. Μια επιπρόσθε-

τη αντανακλαστική επίστρωση προλαμβάνει την υπερ-

βολική θέρμανση του εσωτερικού χώρου. Μπροστινό 

παρμπρίζ με παράθυρο για συσκευές Telepass. Πίσω 

παρμπρίζ με τζάμι βασικού εξοπλισμού

Κλιματιζόμενα Comfort/ηχομονωτικά τζάμια και 

τζάμια Privacy (φιμέ τζάμια)

Μπροστινό παρμπρίζ και μπροστινά τζάμια θυρών σε 

κλιματιζόμενα Comfort/ηχομονωτικά τζάμια. Πίσω 

παρμπρίζ, τζάμια θυρών και πλευρικά τζάμια πίσω 

φιμέ. Μπροστινό παρμπρίζ με παράθυρο για συσκευές 

Telepass

Διπλό σκιάδιο

για τον οδηγό και τον συνοδηγό. Δυνατότητα 

ταυτόχρονης προστασίας από τον ήλιο τόσο από 

εμπρός όσο και από το πλάι, όπου το κενό στην κολώνα 

της πόρτας μπορεί να καλυφθεί με την πτυσσόμενη 

προέκταση.

Αντηλιακό ρολό

χειροκίνητο, για το πίσω παρμπρίζ και τα πίσω 

πλευρικά παράθυρα

| Τζάμια
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Εξοπλισμοί

Φώτα Σχεδίαση Τιμόνια/Χειριστήρια όργανα Άνεση Infotainment Audi connect Συστήματα υποβοήθησης Τεχνολογία/Ασφάλεια Επέκταση εγγύησης Audi

| Συστήματα κλειδώματος | Θήκη/Μεταφορά

Κλειδί άνεσης συμπεριλαμβανομένου ελεγχόμενου 

από αισθητήρα ξεκλειδώματος του καπό χώρου 

αποσκευών

με οπτική διαφοροποίηση στην επάνω και κάτω πλευρά 

του κλειδιού. Σύστημα έγκρισης πρόσβασης: Αρκεί να 

έχετε το κλειδί μαζί σας. Ξεκλείδωμα και κλείδωμα του 

αυτοκινήτου από έξω μέσω αισθητήρων σε όλες τις 

θυρολαβές. Δυνατότητα ανοίγματος του καπό χώρου 

αποσκευών, ακόμα και με κλειδωμένο αυτοκίνητο. Ένας 

αισθητήρας στον πίσω προφυλακτήρα εκκινεί, μετά από 

αναγνώριση της αντίστοιχης κίνησης του ποδιού 

(κίνηση κλωτσιάς), την αναζήτηση κλειδιού άνεσης στο 

πίσω τμήμα του αυτοκινήτου. Αν γίνει αναγνώριση του 

κλειδιού, ανοίγει το καπό του χώρου αποσκευών. Για 

ιδιαίτερα άνετη φόρτωση του χώρου αποσκευών. 

Συμπεριλαμβανομένου καλύμματος ακμής φόρτωσης σε 

ανοξείδωτο χάλυβα

Καπό χώρου αποσκευών με ηλεκτρικό άνοιγμα και 

κλείσιμο

Άνοιγμα μέσω του πλήκτρου στο κλειδί του αυτοκινήτου 

ή στην πόρτα του οδηγού ή του πλήκτρου Softtouch 

στην εσοχή χειρολαβής του καπό του χώρου αποσκευών. 

Κλείσιμο μέσω του πλήκτρου στο εσωτερικό του καπό 

του χώρου αποσκευών, του πλήκτρου στην πόρτα του 

οδηγού ή μέσω του προαιρετικού κλειδιού άνεσης 

 (παρατεταμένη πίεση). Συμπεριλαμβανομένης ηλεκτρικής 

υποβοήθησης κλεισίματος και προγραμματιζόμενης 

 γωνίας ανοίγματος του καπό χώρου αποσκευών

Κλειδί άνεσης με ελεγχόμενο από αισθητήρα 

ξεκλείδωμα του χώρου αποσκευών, συμπεριλαμβανο-

μένου ηλεκτρικού καλύμματος χώρου φόρτωσης

Εξοπλισμοί όπως στο κλειδί άνεσης με ελεγχόμενο από 

αισθητήρα ξεκλείδωμα του χώρου αποσκευών. 

Επιπρόσθετα με ηλεκτρικά ανοιγόμενο και κλειόμενο 

κάλυμμα χώρου αποσκευών, με δυνατότητα και 

χειροκίνητου χειρισμού. Συμπεριλαμβανομένου 

καλύμματος ακμής φόρτωσης σε ανοξείδωτο χάλυβα

Αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού

επιτηρεί τις πόρτες, το μπροστινό καπό και το καπό του 

χώρου αποσκευών. Συμπεριλαμβανομένης επιτήρησης 

εσωτερικού χώρου με δυνατότητα απενεργοποίησης, 

προστασίας από ρυμούλκηση μέσω αισθητήρα  αναγνώ-

ρισης κλίσης και σειρήνας συναγερμού με  ανεξάρτητη 

τροφοδοσία τάσης από αυτή του  αυτοκινήτου. Με 

ασφάλεια Safe: εμποδίζει το άνοιγμα των θυρών από 

 μέσα, όταν το αυτοκίνητο έχει κλειδώσει με το κλειδί του.

Χειριστήριο γκαραζόπορτας (HomeLink)

προγραμματιζόμενος ασύρματος τηλεχειρισμός για το 

άνοιγμα πολλών γκαραζόπορτων και εξωτερικών πυλών 

με πλήκτρα χειρισμού στη μονάδα οροφής εμπρός. 

Δυνατότητα ελέγχου συστημάτων ασφαλείας και 

εγκαταστάσεων φωτισμού. Καθοδηγούμενη αναγνώριση 

κωδικού και υποβοήθηση εγκατάστασης μέσω του 

προαιρετικού συστήματος πλοήγησης MMI Navigation 

plus. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στους 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi ή στην ιστοσελίδα 

www.eurohomelink.com.

Ηλεκτρική υποβοήθηση κλεισίματος θυρών

Κλείνει αυτόματα τις πόρτες, μέσω μηχανισμού έλξης, 

σε περίπτωση που αυτές δεν έχουν ασφαλίσει πλήρως

Σύστημα ραγών με σετ σταθεροποίησης

στον χώρο αποσκευών, με τηλεσκοπική ράβδο, ιμάντα 

αγκίστρωσης και μεταβλητούς κρίκους πρόσδεσης, για 

την κατανομή του χώρου αποσκευών σύμφωνα με τις 

προσωπικές σας ανάγκες και τη στερέωση αντικειμένων. 

Συμπεριλαμβάνεται θήκη για τη φύλαξη μικροαντικει-

μένων

Ηλεκτρικό κάλυμμα χώρου αποσκευών

Hλεκτρικά ανοιγόμενο και κλειόμενο κάλυμμα χώρου 

αποσκευών. Για την άνετη φόρτωση του χώρου 

αποσκευών. Επιπρόσθετα με δυνατότητα χειροκίνητου 

χειρισμού. Συμπεριλαμβανομένου καλύμματος ακμής 

φόρτωσης σε ανοξείδωτο χάλυβα

Διαχωριστικό δίχτυ

αφαιρούμενο. Στερεώνεται από την πλευρά του 

αμαξώματος ή στη διπλωμένη πλάτη των πίσω 

καθισμάτων. Είναι χρήσιμο τόσο με όρθια, όσο και με 

μερικώς ή πλήρως αναδιπλωμένη πλάτη πίσω 

καθισμάτων

Κάλυμμα διπλής όψης

για την κάλυψη του χώρου αποσκευών ακόμα και με 

αναδιπλωμένη πλάτη πίσω καθισμάτων. Από τη μία 

πλευρά με καστόρινο υλικό (Velours) ή με λαστιχένια 

επένδυση. Με αναδιπλούμενη προστατευτική μεμβράνη 

για την ακμή φόρτωσης και τον προφυλακτήρα

Πακέτο καπνιστού

Αναπτήρας τσιγάρων και σταχτοδοχείο στην κεντρική 

κονσόλα εμπρός

Σύστημα έλξης ρυμούλκας (κοτσαδόρος) με 

υποβοήθηση ρυμούλκας

Η υποβοήθηση ρυμούλκας υποστηρίζει τον οδηγό στην 

οδήγηση του ρυμουλκού και της ρυμούλκας κατά την 

οπισθοπορεία. Το ρυμουλκό με τη ρυμούλκα δεν χρειά-

ζεται πλέον να σταθεροποιούνται συνεχώς από τον οδηγό. 

Όταν είναι ενεργό το σύστημα, αποτρέπεται η σύγκρουση 

μεταξύ ρυμουλκού οχήματος και ρυμούλκας. Οδήγηση 

του ρυμουλκού και της ρυμούλκας μέσω περιστρεφόμε-

νου/πιεζόμενου ρυθμιστή του MMI. Feedback στην 

οθόνη του MMI σχετικά με την κατάσταση του συνδυα-

σμού ρυμουλκού οχήματος και ρυμούλκας ή του συστή-

ματος. Συμβατό με όλες τις ρυμούλκες με άκαμπτο 

 άξονα ρυμούλκησης. Σύστημα έλξης ρυμούλκας (κοτσα-

δόρος) με ηλεκτρικά αναδιπλούμενη σφαιρική κεφαλή. 

Σφαιρική κεφαλή και σφαιρική ράβδος από σφυρήλατο 

χάλυβα. Χειρισμός μέσω πλήκτρων στον χώρο αποσκευ-

ών. Η ενσωματωμένη περιστρεφόμενη πρίζα συστήμα-

τος παρέχει, ενώ το όχημα κινείται, τη δυνατότητα για 

διαρκή  λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών στη ρυμούλκα 

ή στο τροχόσπιτο. Σταθεροποίηση ρυμουλκού και ρυμού-

λκας μέσω του Ηλεκτρονικού Ελέγχου Ευστάθειας (ESC) 

Θήκες

Θήκη στις επενδύσεις των θυρών εμπρός και πίσω, π.χ., 

για φιάλες έως και ενός λίτρου, δίχτυ αποθήκευσης 

στην πίσω πλευρά των πλατών των μπροστινών 

καθισμάτων, θήκη στην κεντρική κονσόλα. Ντουλαπάκι 

στην πλευρά του συνοδηγού, ασφαλιζόμενο με 

κλειδαριά, μεγάλου όγκου, φωτιζόμενο, με βάση για 

γραφικό υλικό. 2 ποτηροθήκες στην κεντρική κονσόλα 

και μία πρίζα 12 Volt

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναγράφονται στη σελίδα 94. 
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Audi virtual cockpit

Καινοτόμο, πλήρως ψηφιακό όργανο πολλαπλών λειτουργιών 12,3 ιντσών για την ευέλικτη ένδειξη πληροφοριών 
σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις και ανάγκες του οδηγού, όπως ταχύτητα κίνησης/αριθμός στροφών, απεικονί-
σεις χαρτών, πληροφορίες ραδιοφώνου/μέσων, κ.λπ. Ο χειρισμός του Audi virtual cockpit γίνεται με το πολυλειτουρ-
γικό τιμόνι. Το πλήκτρο VIEW (ΠΡΟΒΟΛΗ) στο πολυλειτουργικό τιμόνι παρέχει τη δυνατότητα αλλαγής μεταξύ 2 απει-
κονίσεων διαφορετικού μεγέθους των στρογγυλών οργάνων. Η ένδειξη με μικρού μεγέθους όργανα παρέχει τη 
δυνατότητα προβολής μεγάλων, παραστατικών γραφημάτων του υπολογιστή ταξιδίου και του περιεχομένου του MMI. 
Υπάρχει δυνατότητα διαμόρφωσης των εμφανιζόμενων τιμών των στοιχείων του υπολογιστή ταξιδιού, στο στροφόμετρο. 
Σε συνδυασμό με το σύστημα πλοήγησης MMI Navigation plus με MMI touch. Απεικόνιση του χάρτη πλοήγησης ως 
τρισδιάστατο μοντέλο εδάφους στην υψηλής ευκρίνειας έγχρωμη οθόνη 12,3 ιντσών. Μόνιμη ένδειξη πληροφοριών 
πλοήγησης στην περιοχή του ταχυμέτρου όταν είναι ενεργή η καθοδήγηση στον προορισμό. Η σύσταση διαλείμματος 
προειδοποιεί τον οδηγό όταν υπάρχουν ενδείξεις αρχόμενης μείωσης της προσοχής του, μέσω μιας ένδειξης στο 
Audi virtual cockpit και ενός ηχητικού σήματος. Η σύσταση διαλείμματος είναι ενεργή σε ταχύτητες κίνησης από 
 περίπου 65 km/h έως 200 km/h και μπορεί να απενεργοποιηθεί

Σύστημα πληροφόρησης οδηγού με έγχρωμη οθόνη 

Ένδειξη πλήθους χρήσιμων πληροφοριών σε μια υψηλής ανάλυσης οθόνη 7 ιντσών στο όργανο πολλαπλών 
λειτουργιών. Η σύσταση διαλείμματος προειδοποιεί τον οδηγό όταν υπάρχουν ενδείξεις αρχόμενης μείωσης της 
προσοχής του, μέσω ενός ηχητικού σήματος και μιας οπτικής ένδειξης. Ενσωματωμένο πρόγραμμα απόδοσης 
και οικονομίας, υποστηρίζει με συνοπτικές παρουσιάσεις στοιχείων κατανάλωσης

Αναζήτηση MMI®

Έξυπνη ενιαία αναζήτηση MMI μέσω καταχώρισης 
ελεύθερου κειμένου στα μενού Πλοήγηση, Τηλέφωνο, 
Ραδιόφωνο, Μέσα και Car. Απευθείας πρόσβαση μέσω 
της λειτουργίας Joystick του περιστρεφόμενου/
πιεζόμενου διακόπτη (προς τα πάνω). Η λίστα 
αποτελεσμάτων εμφανίζεται ήδη κατά την καταχώρηση. 
Γρήγορη καταχώρηση προορισμών μέσω άμεσης 
αναζήτησης. Βρίσκει αποτελέσματα μέσω όλων των 
κατηγοριών, όπως, Διευθύνσεις, Αγαπημένα, Επαφές 
και Ειδικοί προορισμοί. Γρήγορη ανεύρεση των 
ρυθμίσεων οχήματος μέσω αναζήτησης συνωνύμων στο 
μενού Car. Λειτουργία βοήθειας για την καταχώρηση με 
αναγνώριση γραφικού χαρακτήρα. Συμβουλές για τη 
χρήση χειρονομιών δακτύλων (π.χ., κενό διάστημα ή 
διαγραφή). Δυνατότητα πολύ γρήγορης καταχώρισης 
προορισμών με την καταχώριση λίγων μόνο γραμμάτων 
των αναζητούμενων λέξεων (χωρισμένων με κενά 
διαστήματα) (π.χ., “Traf squa” για Trafalgar Square 
στο Λονδίνο). Σε συνδυασμό με σύστημα πλοήγησης 
MMI Navigation plus με MMI touch

MMI® Radio

▪  με υψηλής ανάλυσης κάθετα αναδυόμενη κεντρική 
οθόνη 7 ιντσών και ξεχωριστό χειριστήριο MMI, 
συμπεριλαμβανομένου μενού Car

▪  Μονάδα CD (με δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων 
MP3, WMA και AAC), έναν αναγνώστη καρτών SDXC, 
υποδοχή σύνδεσης AUX-IN, 
θύρα USB με λειτουργία φόρτισης

▪  Ραδιόφωνο με diversity φάσεων
▪  GALA (προσαρμογή έντασης ήχου εξαρτώμενη από 

την ταχύτητα κίνησης)
▪  AM/FM diversity φάσεων
▪  8 παθητικά ηχεία εμπρός και πίσω,

συνολικής ισχύος 80 Watt

MMI® Radio plus

▪  Θύρα Bluetooth
▪  με υψηλής ανάλυσης κάθετα αναδυόμενη έγχρωμη 

οθόνη 7 ιντσών και ξεχωριστό χειριστήριο MMI, 
συμπεριλαμβανομένου μενού Car

▪  έγχρωμο όργανο πολλαπλών λειτουργιών TFT 7 
ιντσών και σύστημα πληροφόρησης οδηγού

▪  διαφοροποιημένο χειριστήριο MMI
▪  Μονάδα CD (με δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων 

MP3, WMA και AAC), έναν αναγνώστη καρτών SDXC, 
υποδοχή σύνδεσης AUX-IN

▪  Audi music interface (2 θύρες USB, μία με λειτουργία 
φόρτισης και δεδομένων, μία με λειτουργία φόρτισης)

▪  AM/FM diversity φάσεων
▪   Φωνητικός χειρισμός
▪  GALA (προσαρμογή έντασης ήχου εξαρτώμενη από 

την ταχύτητα κίνησης)
▪  Ηχοσύστημα Audi sound system

Οι βασικοί εξοπλισμοί και οι προαιρετικοί εξοπλισμοί για το συγκεκριμένο μοντέλο αναφέρονται στο ευρετήριο από τη σελίδα 98 και μετά.

Q7_Det72_2015_09.indd   78 24.11.15   12:26



Εξοπλισμοί
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| Πηγές ήχου/Video

MMI® Navigation plus με MMI touch

▪  Σύστημα πλοήγησης με υψηλής ανάλυσης έγχρωμη 
οθόνη 8,3 ιντσών

▪  Ενημέρωση χαρτών¹: Λήψη (download) επίκαιρων 
δεδομένων πλοήγησης²

▪  Τρισδιάστατη απεικόνιση πολλών αξιοθέατων και 
μοντέλων πόλεων

▪  Αναζήτηση MMI: Αναζήτηση ελεύθερου κειμένου με 
έξυπνες προτάσεις προορισμών ήδη κατά την 
καταχώρηση

▪  Λεπτομερείς πληροφορίες διαδρομής: Προεπισκόπη-
ση χαρτών, επιλογή από εναλλακτικές διαδρομές, 
αξιοθέατα (POIs), συστάσεις επιλογής λωρίδας 
κυκλοφορίας, έξοδοι αυτοκινητοδρόμων, λεπτομερείς 
χάρτες διασταυρώσεων, και άλλα πολλά.

▪  MMI touch: ευαίσθητο στην αφή πεδίο καταχώρησης 
για γρήγορο και διαισθητικό χειρισμό, π.χ., 
καταχώρηση προορισμού με αναγνώριση γραφικού 
χαρακτήρα, καθώς και ελεύθερη μετακίνηση και 
μεγέθυνση στον χάρτη

▪  Απλός χειρισμός του Infotainment μέσω φυσικής 
γλώσσας με καταχώριση διεύθυνσης με μία πρόταση³

▪  Πρόσβαση σε φωνητικό χειρισμό Smartphone
▪  Πρόσθετη ένδειξη του χάρτη πλοήγησης στο σύστημα 

πληροφόρησης οδηγού 7 ιντσών ή στο προαιρετικό πλή-
ρως ψηφιακό, μεγέθους 12,3 ιντσών, Audi virtual cockpit

▪  Άνετη σύνδεση του αυτοκινήτου σας με το διαδίκτυο 
προς χρήση του Audi connect μέσω μιας ενσωματω-
μένης μονάδας δεδομένων με υποστήριξη LTE⁴/UMTS. 
Αναγνώστης καρτών SIM στο διακοσμητικό του συ-

στήματος πλοήγησης MMI Navigation plus με 
MMI touch

▪  WLAN-Hotspot για τη σύνδεση φορητών τερματικών 
συσκευών με το διαδίκτυο, καθώς και τη χρήση της 
εφαρμογής Audi MMI connect

 ▪  3-μηνιαία δωρεάν χρήση υπηρεσιών Audi connect, 
π.χ., πληροφορίες κυκλοφορίας online⁵,  πλοήγηση με 
το Google Earth™⁶ και Google Street View™⁶, πληρο-
φορίες χώρων στάθμευσης, τιμές καυσίμων και άλλα. 
Μέσω της επιλογής του προαιρετικού εξοπλισμού 
Audi connect ή μέσω των Γνήσιων Αξεσουάρ Audi 
λαμβάνετε τον πλήρη χρόνο χρήσης των υπηρεσιών

▪  Δυναμική καθοδήγηση στον προορισμό με TMCpro (σε 
συνδυασμό με Audi connect: Πληροφορίες κυκλοφο-
ρίας online)

▪  Υποστήριξη του αυτοκινήτου και ένδειξη ορίων ταχύ-
τητας κίνησης βάσει δεδομένων πλοήγησης

▪  Πληροφορίες για την εκάστοτε χώρα: Πληροφορίες 
σχετικά με ισχύοντα όρια ταχύτητας, υποχρέωση αγο-
ράς βινιέτας, κ.λπ., κατά τη διάβαση των συνόρων

▪  Ειδικοί προορισμοί myAudi: Εισαγωγή προσωπικών 
λιστών αξιοθέατων (Point-of-Interest ή PoI) μέσω της 
διαδικτυακής πύλης myAudi στο αυτοκίνητο

▪  MMI Radio plus
▪  Ηχοσύστημα Audi sound system
▪  Μνήμη Flash για μουσική (10 GB)
▪  Μονάδα DVD (με δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων 

MP3, WMA, AAC και MPEG-4) για μουσικά CD και 
video DVD

▪  2 αναγνώστες καρτών SDXC, υποδοχή σύνδεσης AUX-IN
▪  Audi music interface για τη σύνδεση φορητών 

Mediaplayer μέσω θύρας USB (2 θύρες USB, μία με 
λειτουργία φόρτισης και δεδομένων, μία με λειτουρ-
γία φόρτισης) ή WLAN

▪  Θύρα Bluetooth για ανοιχτή ακρόαση και audio 
streaming

▪  Ένδειξη μηνυμάτων email και μηνυμάτων από το κινη-
τό τηλέφωνο σε επιλεγμένες γλώσσες, συμπεριλαμβα-
νομένης λειτουργίας φωνητικής αναπαραγωγής⁷

Σε συνδυασμό με το Audi phone box, το σύστημα πλοή-
γησης MMI® Navigation plus περιλαμβάνει μια λειτουρ-
γία τηλεφώνου αυτοκινήτου μέσω υποδοχής κάρτας 
SIM ή προφίλ rSAP.

Audi tablet συμπεριλαμβανομένου συστήματος 

 ψυχαγωγίας πίσω καθισμάτων (Rear Seat 

Entertainment)⁸, ⁹

με αντιανακλαστική οθόνη αφής 10,1 ιντσών, αναπαρα-
γωγή HD (υψηλής ευκρίνειας) με 1.920 x 1.200 Pixel, 
μνήμη αποθήκευσης: 32 GB, υποστήριξη Micro SD. 
Υποδοχή σύνδεσης Micro USB. Συνδεσιμότητα: 
Bluetooth 4.0, Near Field Communication (NFC), Wi-Fi 
802.11 n MIMO, Wi-Fi Direct. Αναπαραγωγή ήχου: από 
τα ενσωματωμένα ηχεία, το ηχοσύστημα του οχήματος 
ή τα ακουστικά (σύνδεση μέσω καλωδίου, Bluetooth). 
Μπροστινή κάμερα: Ανάλυση 2 MP. Λειτουργικό σύστη-
μα: Android. Επεξεργαστής: NVIDIA® Tegra® 4. Συμπε-
ριλαμβάνεται προετοιμασία για σύστημα ψυχαγωγίας 
πίσω καθισμάτων (Rear Seat Entertainment), δυνατό-
τητα παραγγελίας μίας ή 2 συσκευών 

Το Audi tablet μπορεί να αφαιρεθεί, και έτσι μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με άνεση, τόσο εντός, όσο και εκτός του 
αυτοκινήτου.

Εφαρμογές στο αυτοκίνητο με σύστημα πλοήγησης 
MMI Navigation plus με MMI touch:
▪  Streaming μέσων και ραδιοφώνου: Ο έλεγχος της 

αναπαραγωγής στο Audi tablet είναι εφικτός ως 
 βοήθεια χειρισμού και από τα μπροστινά καθίσματα. 
 Επιλογή του επιθυμητού ραδιοφωνικού σταθμού στο 
Audi tablet με άριστη λήψη FM ή, εναλλακτικά, ψηφι-
ακού ραδιοφώνου μέσω της κεραίας οροφής του 
 αυτοκινήτου. Αναπαραγωγή των μέσων MMI από 
 κάρτα SD, από το Jukebox ή από το προαιρετικό DVD-
Changer. Σε συνδυασμό με τηλεοπτικό δέκτη, είναι

¹ Δεδομένα πλοήγησης για τις υποστηριζόμενες χώρες διαθέσιμα στην ενσωματωμένη μνήμη. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στους Εξ.Συνεργάτες Audi. ² Δυνατότητα ενημέρωσης της παραδοθείσας έκδοσης χάρτη με τις πρώτες 
5  εκδιδόμενες σε εξαμηνιαίο ρυθμό, ενημερώσεις. Τα τρέχοντα δεδομένα πλοήγησης διατίθενται στην πλατφόρμα myAudi, στην ιστοσελίδα www.audi.com/myaudi και μπορούν να εγκατασταθούν στο αυτοκίνητο μέσω κάρτας SD. Σε συνδυα-
σμό με το Audi connect υπάρχει δυνατότητα διεξαγωγής της ενημέρωσης online στο όχημα. Πέραν αυτού υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης των νέων δεδομένων πλοήγησης από τους Εξ.Συνεργάτες Audi, όπου προκύπτουν πρόσθετα έξοδα. 
³ Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τη χώρα. ⁴ Για την πλήρη χρήση χωρίς περιορισμούς, προϋποτίθεται η ύπαρξη σύμβασης κάρτας LTE. Σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση της υποστήριξης LTE μπορείτε να ενημερωθείτε από τους Εξ. 
Συνεργάτες Audi. ⁵ Η υπηρεσία Audi connect πληροφορίες κυκλοφορίας online είναι διαθέσιμη για πολλές χώρες. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στους Εξ. Συνεργάτες Audi. ⁶ Η ονομασία Google και το λογότυπο Google  είναι σήματα 
κατατεθέντα της Google Inc. ⁷ Προϋπόθεση: Το κινητό τηλέφωνο να διαθέτει το προφίλ Bluetooth MAP (Message Access Profile). Πληροφορίες για συμβατά κινητά τηλέφωνα θα βρείτε από τους Εξ. Συνεργάτες Audi ή στην ιστοσελίδα 
www.audi.com/bluetooth. ⁸ Οι λειτουργίες του Audi tablet ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Μπορεί να προκύψουν τέλη κινητής τηλεφωνίας. Το ποια στοιχεία του οχήματος είναι εφικτό να απεικονιστούν, 
 εξαρτάται από το όχημα και από τον εξοπλισμό. Για τη λειτουργία της πλοήγησης απαιτείται ένα Audi connect WLAN Hotspot και πρόσβαση στο διαδίκτυο, ανάλογα με τη χώρα αποκλειστικά και μόνο Followmode με ένδειξη της τρέχουσας 
θέσης του οχήματος. Για τη λειτουργία Google Play Store απαιτείται πρόσβαση στο διαδίκτυο. ⁹ Σχετικά με την ακριβή ημερομηνία διάθεσης παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τους Εξ. Συνεργάτες Audi. ¹⁰ Η λήψη εξαρτάται από τη 
 διαθεσιμότητα τοπικών ψηφιακών δικτύων. Το περιεχόμενο και η έκταση των πρόσθετων πληροφοριών εξαρτώνται από τη διάθεση από τον εκάστοτε ραδιοφωνικό σταθμό.

εφικτή η αναπαραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων μέ-
σω του Audi tablet στα πίσω καθίσματα
▪  Απεικόνιση στοιχείων του οχήματος

Εφαρμογές στο αυτοκίνητο με σύστημα πλοήγησης 
MMI Navigation plus με MMI touch και Audi connect 
WLAN Hotspot:
▪  Λειτουργία πλοήγησης: Απεικόνιση της τρέχουσας δι-

αδρομής πλοήγησης με πρόσθετες πληροφορίες. Κα-
ταχώριση προορισμών στο Audi tablet και μεταβίβα-
ση στο σύστημα πλοήγησης MMI Navigation plus με 
MMI touch. Υψηλής ακρίβειας στοιχεία GPS της κεραί-
ας οροφής του αυτοκινήτου

▪  Πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές που είναι διαθέσι-
μες στο Google Play Store⁶

Προετοιμασία για σύστημα ψυχαγωγίας πίσω καθι-

σμάτων (Rear Seat Entertainment)⁹

Περιλαμβάνει καλωδίωση, καθώς επίσης και υποδοχή 
για τη βάση, στην πλάτη των καθισμάτων του οδηγού 
και του συνοδηγού. Το κατάλληλο σύστημα Audi 
Entertainment mobile διατίθεται ως λύση Plug-and-
play μέσω των Γνήσιων Αξεσουάρ Audi.

DVD-Changer

για 6 CD ή DVD. Υποστηρίζει μουσικά CD και video DVD. 
Είναι τοποθετημένο με αντικραδασμική προστασία στον 
χώρο αποσκευών

Ψηφιακή ραδιοφωνική λήψη

λήψη ψηφιακών ραδιοφωνικών σταθμών¹⁰ πλέον των 
διαθέσιμων αναλογικών σταθμών, κατά το πρότυπο 
DAB, συμπεριλαμβανομένης λήψης DAB+ και DMB 
Audio. Ένδειξη πληροφοριών που συνοδεύουν το πρό-
γραμμα (π.χ., ερμηνευτής και τίτλος, σε εξάρτηση από 
τη διάθεση από τον εκάστοτε ραδιοφωνικό σταθμό), κα-
θώς και πρόσθετων πληροφοριών με τη μορφή παρου-
σίασης διαφανειών (π.χ., εξώφυλλα και καιρός)
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| Ηχοσυστήματα

Οι βασικοί εξοπλισμοί και οι προαιρετικοί εξοπλισμοί για το συγκεκριμένο μοντέλο αναφέρονται στο ευρετήριο από τη σελίδα 98 και μετά.

 Ηχοσύστημα Bang & Olufsen Advanced Sound System με τρισδιάστατο ήχο

Συναρπαστική αναπαραγωγή ήχου μέσω 23 ηχείων, συμπεριλαμβανομένων ηχείων τρισδιάστατου ήχου, ενός 

κεντρικού ηχείου και Subwoofer, το καθένα με τη δική του ξεχωριστή τελική βαθμίδα και αποκλειστικά καλύμματα 

ηχείων από αλουμίνιο. Κεντρικό ηχείο, καθώς και 2 αυτόματα αναδυόμενοι ακουστικοί φακοί στο ταμπλό για 

απόδοση εξαιρετικής ακρίβειας σε οποιοδήποτε κάθισμα. Ο 23-κάναλος ενισχυτής BeoCore με ενσωματωμένες 

τελικές βαθμίδες ισχύος υψηλής απόδοσης ICE διαθέτει συνολική ισχύ 1.920 Watt. Δυναμική αντιστάθμιση θορύβου 

οδήγησης, καθώς και προσαρμογή έντασης ήχου εξαρτώμενη από την ταχύτητα κίνησης. Χωρική αναπαραγωγή ήχου 

μέσω του νέου χαρακτηριστικού της απόδοσης ήχου “Τρισδιάστατος ήχος”. Αυτός ο ήχος παράγεται από πρόσθετα 

ηχεία στην κολόνα Α, από τα ηχεία μέσων, καθώς και με την τεχνολογία Symphoria του ινστιτούτου Fraunhofer. 

Ο τρισδιάστατος ήχος μπορεί να παραχθεί από όλες τις πηγές. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μια απαράμιλλα 

αυθεντική εμπειρία στερεοφωνικού και τρισδιάστατου Surround ήχου μέσα στο όχημα. Η τεχνολογία Symphoria 

συμπληρώνει εκείνες τις διαστάσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για μια φυσική εικόνα του ήχου: Πλάτος, βάθος 

και ύψος: Έτσι δημιουργείται μια πρωτοφανής αίσθηση χωρικότητας μέσα στο όχημα. Ταυτόχρονα φαίνεται να 

εξαφανίζονται τα φυσικά όρια της καμπίνας επιβατών: Το εσωτερικό του οχήματος φαίνεται να διευρύνεται 

ακουστικά, η μουσική μπορεί να αναπτυχθεί στην πρωταρχική της μορφή.

Ηχοσύστημα Bose με τρισδιάστατο ήχο

Εντυπωσιακή αναπαραγωγή ήχου μέσω 19 ηχείων, 

 συμπεριλαμβανομένων ηχείων τρισδιάστατου ήχου, 

ενός κεντρικού ηχείου και Subwoofer, 15-κάναλου 

 ενισχυτή συνολικής ισχύος 558 Watt. Χωρική αναπα-

ραγωγή ήχου μέσω του νέου χαρακτηριστικού της από-

δοσης ήχου “Τρισδιάστατος ήχος” για τα μπροστινά 

 καθίσματα. Αυτός ο ήχος παράγεται από πρόσθετα 

ηχεία στην κολόνα Α, από τα ηχεία μέσων, καθώς και 

με την Bose® Advanced Staging Technology. Ο τρισδιά-

στατος ήχος μπορεί να παραχθεί από όλες τις πηγές. 

Έτσι δημιουργείται μια απαράμιλλα αυθεντική εμπειρία 

τρισδιάστατου Surround ήχου μέσα στο όχημα και παρέ-

χει την αίσθηση ότι κάθεται κανείς στην 1η σειρά καθι-

σμάτων μιας αίθουσας συναυλιών. Φωτισμός στα διακο-

σμητικά καλύμματα των ηχείων

Πώς δημιουργείται ο τρισδιάστατος ήχος:

Οι επιμέρους συνιστώσες του ήχου εντός του σήματος 

ήχου διαχωρίζονται αρχικά με τη βοήθεια μιας 

διαδικασίας σημασιολογικής ανάλυσης σε απευθείας 

ήχο (direct sound), πρώτες ανακλάσεις (early 

reflections) και αντήχηση (reverberation). Στη συνέχεια 

ο αλγόριθμος της τεχνολογίας Fraunhofer Symphoria 

κατανέμει με έξυπνο τρόπο τα διαχωρισμένα ηχητικά 

αντικείμενα μέσα στο όχημα, χωρίς να προσθέτει κατά 

τη διαδικασία αυτή τεχνητά μερίδια στο ηχητικό σήμα. 

Έτσι δημιουργείται μια υψηλής ποιότητας 

αναπαραγωγή τρισδιάστατου ήχου Surround.

Ηχοσύστημα Audi Sound System

Εντυπωσιακός ήχος μέσω ενός ενισχυτή 6 καναλιών 

συνολικής ισχύος 180 Watt, καθώς και 10 ηχείων, 

συμπεριλαμβανομένου κεντρικού ηχείου και Subwoofer

| Πηγές ήχου/Video

Ψηφιακή τηλεοπτική λήψη¹

Λήψη ψηφιακά εκπεμπόμενων, μη κρυπτογραφημένων 

τηλεοπτικών σταθμών² (σε πρότυπο DVB-T και DVB-T2 

στον τρόπο λειτουργίας Single-Physical-Layer-Pipe, με 

κωδικοποίηση video MPEG-2 ή MPEG-4), καθώς και 

σταθμών DVB-T-Audio. Ένδειξη πληροφοριών που 

συνοδεύουν το πρόγραμμα, όπως, Teletext, υποτίτλων 

και Electronic Program Guide (EPG). Αυτόματη 

αναζήτηση σταθμών. Εξωτερική σύνδεση AV-IN μέσω 

καλωδίου αντάπτορα. Όταν το αυτοκίνητο είναι εν 

κινήσει χωρίς δυνατότητα αναπαραγωγής εικόνας

Δέκτης τηλεόρασης και ψηφιακή λήψη ραδιοφώνου 

(DAB)

περιλαμβάνει τους εξοπλισμούς “Ψηφιακή τηλεοπτική 

λήψη” και “Ψηφιακή ραδιοφωνική λήψη”
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Εξοπλισμοί

Φώτα Σχεδίαση Τιμόνια/Χειριστήρια όργανα Άνεση Infotainment Audi connect Συστήματα υποβοήθησης Τεχνολογία/Ασφάλεια Επέκταση εγγύησης Audi

| Τηλέφωνο

Θύρα Bluetooth

παρέχει τη δυνατότητα ανοιχτής ακρόασης στο 

αυτοκίνητο μέσω μικροφώνου και – ανάλογα με τη 

συμβατότητα του κινητού τηλεφώνου³ – Bluetooth 

Audiostreaming. Τα κινητά τηλέφωνα με δυνατότητα 

Bluetooth μπορούν μέσω της θύρας να συνδεθούν με το 

όχημα. Μέρος των MMI Radio plus και MMI Navigation 

plus με MMI touch

Audi phone box³

Διενέργεια τηλεφωνημάτων μέσα στο αυτοκίνητο με 

βελτιωμένη ποιότητα λήψης με την τοποθέτηση του 

 κινητού τηλεφώνου στη θήκη στην κεντρική κονσόλα 

εμπρός. Δυνατότητα φόρτισης μέσω υποδοχής σύνδεσης 

USB και μέσω Wireless Charging (ασύρματη φόρτιση) 

(πρότυπο Qi)⁴. Σύστημα ανοιχτής ακρόασης, καθώς και 

φωνητικός χειρισμός (τηλέφωνο). Χαμηλή ακτινοβολία 

SAR στο εσωτερικό του αυτοκινήτου λόγω σύνδεσης με 

την εξωτερική κεραία του αυτοκινήτου. Ο χειρισμός 

 γίνεται μέσω των συστημάτων ραδιοφώνου-πλοήγησης 

ή δερμάτινου πολυλειτουργικού τιμονιού. Σε συνδυασμό 

με το σύστημα πλοήγησης MMI Navigation plus, το 

Audi phone box περιλαμβάνει μια λειτουργία τηλεφώνου 

αυτοκινήτου μέσω υποδοχής κάρτας SIM ή προφίλ rSAP.

| mySmartphone

Audi smartphone interface⁴

Το Audi smartphone interface συνδέει το smartphone 

σας με το Audi σας. Μεταφέρει το περιεχόμενο του 

smartphone σας χωρίς διακοπή μέσω USB απευθείας 

στην οθόνη MMI. Άνετος έλεγχος πλοήγησης, τηλεφωνίας, 

μουσικής και επιλεγμένων εφαρμογών τρίτων μέσω του 

MMI Controller, καθώς και μέσω φωνητικού χειρισμού.⁵

Πρόσβαση σε φωνητικό χειρισμό smartphone

Με το σύστημα πλοήγησης MMI Navigation plus 

(συμπεριλ. συστήματος φωνητικού χειρισμού), τη θύρα 

Bluetooth και το πολυλειτουργικό τιμόνι υπάρχει 

δυνατότητα αξιοποίησης του φωνητικού χειρισμού του 

συνδεδεμένου μέσω Bluetooth κινητού τηλεφώνου 

(όπως, για παράδειγμα το Siri του Apple iPhone). 

Ενεργοποίηση του φωνητικού χειρισμού του 

συνδεδεμένου smartphone με παρατεταμένη πίεση του 

πλήκτρου για το σύστημα φωνητικού χειρισμού στο 

πολυλειτουργικό τιμόνι. Χρήση των μικροφώνων και 

ηχείων του οχήματος για τη βέλτιστη αναγνώριση 

φωνής και αναπαραγωγή ήχου, ενώ το όχημα κινείται

| Audi connect

Άνετη σύνδεση του αυτοκινήτου σας με το διαδίκτυο 

προς χρήση του Audi connect μέσω μιας ενσωματωμέ-

νης μονάδας δεδομένων με υποστήριξη LTE⁶/UMTS. 

Audi connect με μονάδα δεδομένων LTE⁶ για 

σταθερότερη, έως και 10 φορές ταχύτερη σύνδεση 

δεδομένων και καλύτερη κάλυψη σε επαρχιακές 

περιοχές. Για την κάρτα SIM υπάρχει ο αναγνώστης 

καρτών SIM του συστήματος πλοήγησης MMI 

Navigation plus με MMI touch στο ντουλαπάκι του 

συνοδηγού.

Περιλαμβάνει την υποστήριξη από τις υπηρεσίες Audi 

connect των εξής κατηγοριών: myRoute, myNetwork, 

myInfo, myRoadmusic

Νομική υπόδειξη σχετικά με το “Audi connect”

Η χρήση των υποστηριζόμενων από το Audi connect 

υπηρεσιών είναι εφικτή μόνο με τους προαιρετικούς 

εξοπλισμούς, σύστημα πλοήγησης MMI Navigation 

plus και Audi connect. Επιπρόσθετα θα χρειαστείτε μια 

κάρτα SIM με επιλογή δεδομένων και, για τη χρήση του 

LTE, επίσης με επιλογή LTE. Σε συνδυασμό με τον 

προαιρετικό εξοπλισμό Audi phone box, απαιτείται για 

τη χρήση της ενσωματωμένης λειτουργίας τηλεφώνου 

αυτοκινήτου μια κάρτα SIM με επιλογή τηλεφώνου και 

δεδομένων ή ένα smartphone με δυνατότητα Bluetooth 

με προφίλ remote SIM Access Profile (rSAP)³. Οι 

υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μόνο με ένα υφιστάμενο ή 

ξεχωριστό συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας και μόνο 

στην περιοχή κάλυψης του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. 

Με τη λήψη πακέτων δεδομένων από το διαδίκτυο 

ενδέχεται να προκύψει πρόσθετο κόστος, αναλόγως των 

χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας σας και ιδιαίτερα 

κατά τη λειτουργία στο εξωτερικό. Λόγω του αυξημένου 

όγκου δεδομένων συνιστάται απαραιτήτως η χρήση 

μιας πάγιας χρέωσης (Flatrate) για χρήση δεδομένων!

Η διαθεσιμότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών του 

Audi connect εξαρτάται αναλόγως της χώρας. Οι 

υπηρεσίες Audi connect διατίθενται για τουλάχιστον 

1 έτος από την παράδοση του οχήματος. 24 μήνες μετά 

την παράδοση του οχήματος παρατείνεται η διάρκεια 

ισχύος των υπηρεσιών Audi connect δωρεάν, εφάπαξ, 

κατά 12 μήνες. Εάν δεν επιθυμείτε μια τέτοια δωρεάν 

παράταση, γνωστοποιήστε το γραπτώς στην παρακάτω 

διεύθυνση: 

AUDI AG

Kundenbetreuung Deutschland

D-85045 Ingolstadt

E-Mail: kundenbetreuung@audi.de

Τηλ.: +49 (0)800 2834 7378423

Οι υπηρεσίες City Events, πληροφορίες τρένων και 

πτήσεων, καθώς και τυχόν άλλες υπηρεσίες είναι στη 

διάθεση του πελάτη για 12 μήνες. Οι Εξουσιοδοτημένοι 

Συνεργάτες Audi θα σας ενημερώσουν σχετικά με τις 

δυνατότητες παράτασης των υπηρεσιών Audi connect 

στη συνέχεια. 

Το Audi connect επιτρέπει την πρόσβαση στις 

υπηρεσίες Google και Twitter. Δεν μπορεί να 

διασφαλιστεί μόνιμη διαθεσιμότητα, αυτό αποτελεί 

ευθύνη των Google και Twitter.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Audi connect 

θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.com/connect και 

από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi, 

πληροφορίες σχετικά με όρους χρέωσης από τους 

παρόχους κινητής τηλεφωνίας.

¹ Προσέξτε: Η τηλεοπτική λήψη εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα τοπικών ψηφιακών δικτύων. Το περιεχόμενο και η έκταση των πρόσθετων πληροφοριών εξαρτώνται από τη διάθεση από τον εκάστοτε τηλεοπτικό σταθμό. Η αναπαραγωγή 

κρυπτογραφημένων προγραμμάτων (π.χ., Pay TV) δεν είναι εφικτή. ² Η λήψη εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα τοπικών ψηφιακών δικτύων. ³ Πληροφορίες σχετικά με συμβατά κινητά τηλέφωνα θα βρείτε από τους Εξουσιοδοτημένους 

Συνεργάτες Audi ή στην ιστοσελίδα www.audi.com/bluetooth. ⁴ Για τη διαθεσιμότητα στην εκάστοτε χώρα παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τους Εξουσιοδοτημένους Εμπόρους Audi. ⁵ Σχετικά με τη συμβατότητα του Smartphone σας 

μπορείτε να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή του κινητού τηλεφώνου σας. ⁶ Για την πλήρη χρήση χωρίς περιορισμούς, προϋποτίθεται η ύπαρξη σύμβασης κάρτας LTE. Σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση της υποστήριξης LTE 

μπορείτε να ενημερωθείτε από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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| myRoute

 

Πλοήγηση με την υπηρεσία χαρτών Google Earth™² 

και Google Street View™²

Διευκολύνει τον προσανατολισμό μέσω υψηλής 

ανάλυσης εναέριων και δορυφορικών εικόνων. Ήδη 

πριν από το ταξίδι μια ρεαλιστική εικόνα του τόπου 

προορισμού: Με το Google Street View™² μπορεί να 

γίνει “εικονική διέλευση” δρόμων, ενώ είναι εφικτή η 

παρατήρησή τους από οποιαδήποτε οπτική γωνία.

Αναζήτηση Point-of-Interest (POI) με φωνητικό 

χειρισμό

Η δικτυωμένη πλοήγηση μέσω πρόσβασης σε όλο το 

φάσμα της εκτεταμένης διαδικτυακής βάσης δεδομένων 

προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης ειδικών προορι-

σμών μέσω καταχώρισης ελεύθερου κειμένου και παρέχει 

τις αντίστοιχες πληροφορίες, όπως, φωτογραφίες, ώρες 

λειτουργίας και αξιολογήσεις επισκεπτών.

Travel

Πληροφορίες σχετικά με προορισμούς (π.χ., εστιατόρια, 

μουσεία, αξιοθέατα), έξυπνη αναζήτηση και ποικίλες 

δυνατότητες με φίλτρα αναζήτησης. Επιλέξτε άνετα με 

την εφαρμογή Audi MMI connect προορισμούς, 

δημιουργήστε αγαπημένα και υιοθετήστε τα στο όχημα 

ως προορισμό πλοήγησης.

Πληροφορίες ταξιδίου

Πληροφορίες ταξιδίου σχετικά με την τρέχουσα γύρω 

περιοχή, σχετικά με τον τόπο προορισμού ή σχετικά με 

οποιονδήποτε τόπο – μια μηχανή αναζήτησης σας 

παρέχει επαγγελματικά επεξεργασμένες πληροφορίες 

σχετικά με αξιοθέατα, με δυνατότητα απευθείας 

υιοθέτησης ως προορισμό πλοήγησης.

Εισαγωγή προορισμού μέσω myAudi ή των χαρτών 

Google Maps™²

Ο προγραμματισμός των προορισμών πλοήγησής σας 

γίνεται κατ’ επιθυμία άνετα από το PC ή το smartphone 

σας. Το myAudi και οι χάρτες Google Maps⁴ ή η εφαρ-

μογή MMI connect της Audi παρέχουν τη δυνατότητα 

αποστολής εξατομικευμένων προορισμών πλοήγησης 

προς το αυτοκίνητο. Κατά την έναρξη της πορείας αυτοί 

μπορούν άνετα να υιοθετηθούν ως προορισμός.

Πληροφορίες κυκλοφορίας online³

Οι πληροφορίες ροής της κυκλοφορίας απεικονίζονται 

έγχρωμα στον χάρτη πλοήγησης και λαμβάνονται 

υπόψη κατά τη δυναμική καθοδήγηση διαδρομής. Η 

συνεχής επικαιροποίηση των δεδομένων παρέχει 

γρήγορα πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία και 

διάλυση τυχόν κυκλοφοριακής συμφόρησης. Εξαιτίας 

της πυκνής κάλυψης του οδικού δικτύου, π.χ., και σε 

επαρχιακούς δρόμους, όπως και στην πόλη.

Πληροφορίες χώρων στάθμευσης

Βοήθεια στην αναζήτηση χώρων στάθμευσης και 

σταθμών αυτοκινήτων. Επίσης – εφόσον υπάρχουν – 

παρουσίαση τιμών και ελεύθερων επί του παρόντος 

θέσεων στάθμευσης.

Οι βασικοί εξοπλισμοί και οι προαιρετικοί εξοπλισμοί για το συγκεκριμένο μοντέλο αναφέρονται στο ευρετήριο από τη σελίδα 98 και μετά.

| Εφαρμογή Audi MMI® connect

Η δωρεάν διαθέσιμη για ορισμένα smartphones 

εφαρμογή Audi MMI connect υποστηρίζει μεταξύ 

άλλων τις εξής υπηρεσίες connect:

▪  Online Media Streaming με AUPEO!®, Napster και 

Audi music stream¹

▪  Αναζήτηση Point-of-Interest (POI)

▪  Καταχώρηση προορισμού μέσω myAudi ή 

Google Maps™²

▪  Πληροφορίες κυκλοφορίας online³

▪  Travel

Επιπρόσθετα απαιτείται η εφαρμογή Audi MMI connect 

για την εκτέλεση των προαιρετικών υπηρεσιών της 

κατηγορίας myCarManager.

| myAudi

Το προσωπικό σας κέντρο ελέγχου

Μετά από μια εφάπαξ καταχώριση και με την 

προστασία ενός κωδικού πρόσβασης, σας παρέχεται 

στην ιστοσελίδα www.audi.com/myaudi, η δυνατότητα 

να συνδυάσετε, να διαχειριστείτε και να διαμορφώσετε 

από την άνεση του σπιτιού σας τις υπηρεσίες, οι οποίες 

υποστηρίζονται από το Audi connect, σύμφωνα με τις 

προσωπικές σας ανάγκες. Πολλές από τις υπηρεσίες 

αυτές μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε επίσης μέσω της 

εφαρμογής MMI connect της Audi με το smartphone 

σας (Android από 4.0 ή από iOS 6) ενώ είστε καθ’ οδόν.
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WLAN Hotspot

Συνδέει τις φορητές τερματικές συσκευές σας ασύρματα 

με το διαδίκτυο.

Μηνύματα

Μεταβίβαση στο Audi MMI σας και άνετη φωνητική 

αναπαραγωγή γραπτών μηνυμάτων (SMS) ή σύνταξή 

τους με τη λειτουργία υπαγόρευσης.

E-Mail⁵, ⁶

Μεταβιβάστε μηνύματα email από το κινητό τηλέφωνο 

στο Audi MMI και ζητήστε την άνετη φωνητική 

αναπαραγωγή τους.

Πρόσβαση στο Twitter

Ενσωματώνει την υπηρεσία μηνυμάτων Twitter στο 

Cockpit. Με λειτουργίες φωνητικής αναπαραγωγής και 

άλλες άνετες λειτουργίες κειμένου.

Ειδήσεις online (προσωπικές)

Κείμενα και εικόνες για τα τρέχοντα παγκόσμια 

γεγονότα, με λειτουργία φωνητικής αναπαραγωγής, με 

δυνατότητα εξατομικευμένης διαμόρφωσης μέσω 

πηγών ειδήσεων (RSS Feeds).

Τιμές καυσίμων

Τα οικονομικότερα πρατήρια καυσίμων στον τόπο 

προορισμού ή κοντά σας, ταξινομημένα κατά τιμές και 

απόσταση.

Καιρός

Οι καιρικές προγνώσεις και οι προειδοποιήσεις 

κακοκαιρίας παρουσιάζονται με παραστατικά 

πληροφοριακά γραφήματα και χάρτες καιρού. Έτσι, 

είναι εφικτή η πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες 

2 ημέρες με ακρίβεια ώρας ή η ένδειξη του καιρού με τη 

βοήθεια του ραντάρ βροχής. Οι πληροφορίες καιρού, 

όπως οι προειδοποιήσεις κακοκαιρίας και ο καιρός στη 

γύρω περιοχή μπορούν επίσης να ενσωματωθούν στον 

χάρτη πλοήγησης.

Πληροφορίες για την εκάστοτε χώρα⁵

Εμφάνιση νομικών διατάξεων της εκάστοτε χώρας, 

όπως, π.χ., υποχρέωση χρήσης προειδοποιητικού 

γιλέκου και αγοράς βινιέτας (προπληρωμένες κάρτες 

διοδίων), καθώς και ισχύουσες τελικές ταχύτητες 

κίνησης κατά τη διάβαση των συνόρων.

Ειδικοί προορισμοί myAudi⁵

Το σύστημα πλοήγησης ως προσωπικός οδικός χάρτης: 

Εισαγωγή προσωπικών λιστών αξιοθέατων (Point-of-

Interest ή PoI) μέσω της διαδικτυακής πύλης myAudi 

στο αυτοκίνητο.

Ενημέρωση χαρτών online⁵

Παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης του υλικού χαρτών 

απευθείας στο αυτοκίνητο μέσω μιας υπάρχουσας 

σύνδεσης LTE. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει με τις 

πρώτες 5 εκδιδόμενες σε εξαμηνιαίο ρυθμό, ενημερώσεις 

(Updates). Εναλλακτικά, η λήψη (download) μπορεί να 

γίνει μέσω της πλατφόρμας myAudi στην ιστοσελίδα 

www.audi.com/myAudi και να εγκατασταθεί μέσω 

 κάρτας SD στο όχημα. Ή η εγκατάσταση των νέων δεδο-

μένων πλοήγησης να γίνει από τους Εξουσιοδοτημένους 

Συνεργάτες Audi, όπου προκύπτουν πρόσθετα έξοδα.

¹ Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα στην εκάστοτε χώρα. Για τη χρήση θα χρειαστείτε κατά κανόνα έναν λογαριασμό σε μια υπηρεσία media streaming, εξ αιτίας του οποίου ενδέχεται να προκύψει πρόσθετο κόστος. ² Η ονομασία Google και το 

λογότυπο Google είναι σήματα κατατεθέντα της Google Inc. ³ Η υπηρεσία Audi connect Πληροφορίες κυκλοφορίας online είναι διαθέσιμη για πολλές χώρες. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi. 

⁴ Για την καταχώριση προορισμού μέσω Google Maps απαιτείται λογαριασμός Google. ⁵ Η υπηρεσία είναι μέρος του συστήματος πλοήγησης MMI Navigation plus με MMI touch. ⁶ Πληροφορίες σχετικά με συμβατά κινητά τηλέφωνα θα 

βρείτε από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi ή στην ιστοσελίδα www.audi.com/bluetooth.
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| myCarManager³| Audi connect Κλήση ανάγκης & Service²

Οι βασικοί εξοπλισμοί και οι προαιρετικοί εξοπλισμοί για το συγκεκριμένο μοντέλο αναφέρονται στο ευρετήριο από τη σελίδα 98 και μετά. 

Έλεγχος οχήματος

Με τις υπηρεσίες ελέγχου οχήματος Audi connect 

υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου και χειρισμού πληθώρας 

λειτουργιών του οχήματος με άνεση, μέσω της 

εφαρμογής Audi MMI connect από το smartphone σας. 

Ο έλεγχος οχήματος Audi connect περιλαμβάνει τις εξής 

υπηρεσίες:

Αναφορά κατάστασης οχήματος

Κλήση διανυθέντων χιλιομέτρων, κατάστασης 

κλειδώματος των θυρών/παραθύρων, πλήρωσης 

ρεζερβουάρ και άλλων πληροφοριών του οχήματος 

μέσω smartphone.

Τηλεχειρισμός κλειδώματος/ξεκλειδώματος

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα του οχήματος μέσω 

smartphone.

Θέση στάθμευσης

Εμφανίζει την τελευταία θέση στάθμευσης σε έναν 

χάρτη.

Τηλεχειρισμός θέρμανσης εν στάσει

Άνετη εκκίνηση της θέρμανσης εν στάσει μέσω 

εφαρμογής smartphone (μόνο σε συνδυασμό με τον 

προαιρετικό εξοπλισμό Θέρμανση εν στάσει).

Περιλαμβάνει τις υπηρεσίες των κατηγοριών 

myCarManager και myService

Νομική υπόδειξη σχετικά με Audi connect Κλήση 

ανάγκης & Service

Η παροχή των υπηρεσιών γίνεται μέσω μιας τοποθετη-

μένης στο όχημα κάρτας SIM. Το κόστος για συνδέσεις 

ομιλίας και δεδομένων περιλαμβάνονται στην τιμή για 

τις υπηρεσίες. Οι διατιθέμενες από την Audi υπηρεσίες 

είναι διαθέσιμες μόνο εντός της περιοχής κάλυψης του 

δικτύου κινητής τηλεφωνίας του επιλεχθέντος από την 

Audi παρόχου κινητής τηλεφωνίας. Οι υπηρεσίες Audi 

connect, κλήση ανάγκης, Online κλήση για βλάβη και 

Audi ραντεβού για Service online διατίθενται για 10 έτη 

από την παράδοση του οχήματος στις εξής χώρες: 

Βέλγιο, Γερμανία, Φινλανδία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, 

Ιταλία, Λιχτενστάιν, Μονακό, Ολλανδία, Νορβηγία, 

Αυστρία, Πορτογαλία, Σουηδία, Ελβετία, Ισπανία. Οι 

Εξουσιοδοτημένοι Συνεργάτες Audi θα σας 

ενημερώσουν σχετικά με την ημερομηνία διάθεσης σε 

περαιτέρω ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και για τη 

διαθεσιμότητα του προαιρετικού εξοπλισμού.

Γενική νομική υπόδειξη σχετικά με τους δύο 

εξοπλισμούς Audi connect Κλήση ανάγκης & Service 

και Audi connect

Διαταραχές των υπηρεσιών ενδέχεται να προκύψουν για 

λόγους ανωτέρας βίας και εντολών δημοσίων αρχών, 

καθώς και εξαιτίας τεχνικών ή λοιπών μέτρων, των 

οποίων η διεξαγωγή απαιτείται, για παράδειγμα, στις 

εγκαταστάσεις της AUDI AG, των προμηθευτών ή των 

παρόχων δικτύου, για την απρόσκοπτη λειτουργία (π.χ., 

συντήρηση, επισκευή, αναβαθμίσεις λογισμικού που 

σχετίζονται με το σύστημα, επεκτάσεις). Η AUDI AG θα 

καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την άμεση 

εξάλειψη τέτοιων διαταραχών ή την επιδίωξη αυτής της 

εξάλειψης.

| myService

Κλήση ανάγκης

Προκαλεί σε ατυχήματα αυτομάτως μια κλήση ανάγκης. 

Για γρήγορη και στοχευμένη βοήθεια:

Μεταβίβαση σημαντικών στοιχείων, όπως, τόπος του 

ατυχήματος και σοβαρότητα του ατυχήματος προς το 

κέντρο κλήσεων ανάγκης της Audi. Χειροκίνητη κλήση 

ανάγκης, π.χ., για να κληθεί βοήθεια για άλλους 

συμμετέχοντες στην κυκλοφορία.

Online κλήση για βλάβη

Εύκολη ενεργοποίηση της Online κλήσης για βλάβη με 

το πλήκτρο Service Call (κλήσης υπηρεσίας) στη 

μονάδα οροφής. Γρήγορη βοήθεια εξαιτίας των 

μεταβιβασθέντων στοιχείων του οχήματος.

Audi ραντεβού για Service online

Ενημερώνει, μετά από προηγούμενη εγγραφή/δήλωση 

και ενεργοποίηση μέσω του myAudi, τον επιλεγμένο 

από εσάς Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη Service Audi για 

επικείμενα ραντεβού Service. Ο Εξουσιοδοτημένος 

Συνεργάτης Service Audi επικοινωνεί ενεργά μαζί σας.

| myRoadmusic

Online Media Streaming με AUPEO!®, 

Napster και Audi music stream¹

Ο αγαπημένος μουσικός σταθμός και το κατάλληλο 

μουσικό κομμάτι πάντα μαζί σας – ανεξάρτητα, από το 

πού βρίσκεστε, στις διακοπές ή στο σπίτι σας: απλά 

συνδέστε το smartphone σας μέσω WLAN με το 

σύστημα πλοήγησης MMI Navigation plus με MMI 

touch και συνδεθείτε με υπηρεσίες Personal Radio 

(AUPEO!®), παγκόσμιους ραδιοφωνικούς σταθμούς 

(Audi music stream), καθώς και υπηρεσίες streaming 

μουσικής (Napster) ή επιλέξτε την αποθηκευμένη στο 

smartphone σας μουσική
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Σύστημα υποβοήθησης νυχτερινής ορατότητας⁴

υποστηρίζει τον οδηγό σε νυχτερινές διαδρομές, 

εμφανίζοντας μια θερμική εικόνα του περιβάλλοντος 

χώρου. Αναγνωρισμένα άτομα και μεγάλα άγρια ζώα 

εμφανίζονται στην έγχρωμη οθόνη του συστήματος 

πληροφόρησης οδηγού με κίτρινη επισήμανση. Εάν από 

την κίνηση και θέση τους προσδιοριστεί πιθανός 

κίνδυνος, αλλάζει το χρώμα της επισήμανσης σε 

κόκκινο, εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό τρίγωνο και 

ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος.

Σε συνδυασμό με ένα από τα παρακάτω συστήματα 

φωτισμού ένα επισημασμένο άτομο φωτίζεται 

επιπρόσθετα με έναν προβολέα 3 φορές διαδοχικά και 

σύντομα (φως επισήμανσης):

▪  Xenon plus σε συνδυασμό με υποβοήθηση μεγάλης 

σκάλας φώτων

▪  Προβολείς LED συμπεριλαμβανομένης υποβοήθησης 

μεγάλης σκάλας φώτων

▪ Προβολείς Matrix LED της Audi

Πρόσθετη ένδειξη των προειδοποιητικών υποδείξεων 

στην προαιρετική οθόνη Head-up. Ενεργοποίηση μέσω 

πλήκτρου δίπλα στον διακόπτη φώτων

Υποβοήθηση εκκίνησης⁴

Συγκρατεί το αυτοκίνητο μετά από στάση στις συνήθεις 

στην οδική κυκλοφορία ανωφέρειες και κατωφέρειες, 

χωρίς χρονικό περιορισμό. Το σύστημα ενεργοποιείται 

με το πάτημα ενός πλήκτρου, επιτρέποντας την άνετη 

εκκίνηση.

Οθόνη Head-up

Προβάλλει, κατ’ επιθυμία, σημαντικές για τον οδηγό 

πληροφορίες από τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού 

και από το σύστημα πλοήγησης ή προειδοποιητικές 

υποδείξεις στο μπροστινό παρμπρίζ, στο άμεσο οπτικό 

πεδίο του οδηγού. Η ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος οθόνη 

Head-up παρέχει τη δυνατότητα μιας έντονης 

αντίθεσης, πολύχρωμης ένδειξης εντός του οπτικού 

πεδίου του οδηγού.

Σύστημα ρύθμισης σταθερής ταχύτητας⁴

Διατηρεί σταθερή την επιθυμητή ταχύτητα κίνησης από 

τα περίπου 30 έως τα 250 km/h, εφόσον το επιτρέπει η 

ισχύς ή το σύστημα πέδησης του κινητήρα. Ο χειρισμός 

πραγματοποιείται μέσω ξεχωριστού χειριστηρίου στο 

τιμόνι. Ένδειξη της επιλεγμένης ταχύτητας κίνησης στο 

σύστημα πληροφόρησης οδηγού. Με το πλήκτρο LIM 

υπάρχει η δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ του 

συστήματος ρύθμισης σταθερής ταχύτητας και του 

ρυθμιζόμενου περιοριστή ταχύτητας. Κατά τη 

λειτουργία του περιοριστή ταχύτητας η κίνηση γίνεται 

κανονικά με το πεντάλ του γκαζιού, ωστόσο, γίνεται 

περιορισμός στη ρυθμισμένη ταχύτητα κίνησης. 

Προσωρινά, μπορεί να γίνει απενεργοποίηση αυτού του 

ορίου ταχύτητας κίνησης μέσω του Kickdown ή να γίνει 

παράκαμψή του. Ο χειρισμός και η ρύθμιση του ορίου 

ταχύτητας κίνησης γίνεται κατ’ αντιστοιχία με τις 

λειτουργίες του συστήματος ρύθμισης σταθερής 

ταχύτητας και του adaptive cruise control. Ο 

ρυθμιζόμενος περιοριστής ταχύτητας μπορεί να 

προσαρμοστεί μεταξύ 30 και 250 km/h σε βήματα του 

ενός και των 10 km/h.

Audi pre sense city⁴

Mπορεί να αναγνωρίσει οχήματα και πεζούς στην 

περιοχή ταχυτήτων κίνησης έως περ. 85 km/h. Σε 

περίπτωση αναγνώρισης μιας επικείμενης σύγκρουσης, 

το σύστημα προειδοποιεί τον οδηγό και, αν χρειαστεί, 

μπορεί να ξεκινήσει μια πλήρη επιβράδυνση, έτσι ώστε 

να μειωθεί η ταχύτητα σύγκρουσης ή να αποφευχθεί 

ενδεχομένως η σύγκρουση.

Πακέτο συστημάτων υποβοήθησης Πόλης⁴, ⁵

▪  Βοήθεια στάθμευσης plus

▪  Κάμερα οπισθοπορείας

▪  Audi side assist

▪  Audi pre sense rear

▪  Προειδοποίηση αποβίβασης

▪  Σύστημα υποβοήθησης αντίθετης κυκλοφορίας

Περιλαμβάνει μια επιλογή συστημάτων υποβοήθησης, 

ειδικά για την κυκλοφορία εντός πόλης. Το σύστημα 

υποβοήθησης αντίθετης κυκλοφορίας πίσω 

υποστηρίζει τον οδηγό κατά την έξοδο από κάθετες 

θέσεις στάθμευσης, με την όπισθεν. Το σύστημα 

ενημερώνει τον οδηγό για οχήματα που πλησιάζουν, 

μέσω μιας ένδειξης στην οθόνη MMI, ενώ μπορεί σε 

καταστάσεις που έχουν αναγνωριστεί ως ιδιαίτερα 

επικίνδυνες να προειδοποιήσει επιπρόσθετα μέσω ενός 

προειδοποιητικού ήχου και, ενδεχομένως, μέσω μιας 

σύντομης ενεργής επέμβασης φρένων.

Audi side assist ⁴

Προειδοποίηση με μια ένδειξη LED στον εκάστοτε εξωτε-

ρικό καθρέπτη, σε περίπτωση κατάστασης που αναγνω-

ρίζεται ως επικίνδυνη για μια αλλαγή λωρίδας. 2 αισθη-

τήρες ραντάρ ανιχνεύουν το όχημα, το οποίο πλησιάζει 

πλευρικά και από πίσω και μετρούν την απόσταση, κα-

θώς και τη διαφορά της ταχύτητας κίνησης. Η υποβοή-

θηση αλλαγής λωρίδας υποστηρίζει περίπου από τα 

10 έως τα 250 km/h. Η προειδοποίηση αποβίβασης 

μπορεί όταν το όχημα είναι ακινητοποιημένο να αναγνω-

ρίσει οχήματα και ποδήλατα που πλησιάζουν από πίσω 

και, αν χρειαστεί, να προειδοποιήσει τους επιβαίνοντες, 

ώστε να μην ανοίξουν την πόρτα. Η προειδοποίηση γίνε-

ται μέσω του προειδοποιητικού LED φωτός στην εκάστο-

τε πόρτα. Περιλαμβάνει τα Audi pre sense basic και Audi 

pre sense rear: Το σύστημα με τη βοήθεια των επιπρό-

σθετα τοποθετημένων αισθητήρων ραντάρ, αναγνωρίζει, 

στο πλαίσιο των ορίων του συστήματος, πιθανές οπίσθι-

ες συγκρούσεις. Προληπτικά γίνεται ηλεκτρική προέντα-

ση των μπροστινών ζωνών ασφαλείας, ενώ, αν είναι το-

ποθετημένα καθίσματα εξατομικευμένου περιγράμματος, 

φουσκώνεται το πνευματικό σύστημα των καθισμάτων. 

Επίσης αρχίζουν να κλείνουν τα παράθυρα και – αν υπάρ-

χει – η συρόμενη οροφή. Γίνεται ενεργοποίηση των φώ-

των αλάρμ, για προειδοποίηση των πλησίων οχημάτων. 

Εφάπαξ ενεργοποίηση μέσω του μενού Car του MMI

Audi pre sense basic⁴

εφαρμόζει, αν χρειαστεί, μέτρα προληπτικής προστασίας 

των επιβατών. Σε αυτά συγκαταλέγονται: Προένταση των 

μπροστινών ζωνών ασφαλείας, προς ελαχιστοποίηση της 

μετατόπισης των επιβαινόντων προς τα εμπρός ή πλευρι-

κά, ενεργοποίηση του συστήματος φώτων αλάρμ και της 

διαδικασίας κλεισίματος της πανοραμικής γυάλινης ορο-

φής (εφόσον παραγγέλθηκε) και των παραθύρων. Κατη-

γοριοποιεί διάφορες καταστάσεις οδήγησης μέσω της 

 δικτύωσης διαφόρων συστημάτων του αυτοκινήτου

¹ Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα στην εκάστοτε χώρα. Για τη χρήση θα χρειαστείτε κατά κανόνα έναν λογαριασμό σε μια υπηρεσία media streaming, εξ αιτίας του οποίου ενδέχεται 

να προκύψει πρόσθετο κόστος. ² Σχετικά με την ακριβή ημερομηνία διάθεσης παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τους Εξ. Συνεργάτες Audi. ³ Αυτές οι λειτουργίες είναι 

διαθέσιμες, ανάλογα με την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας, μόνο για περιορισμένο πλήθος εφαρμογών. ⁴ Πρέπει να έχετε υπόψη: Τα συστήματα λειτουργούν μόνο εντός 

συγκεκριμένων ορίων και μπορούν να υποστηρίζουν τον οδηγό. Η ευθύνη και η απαιτούμενη προσοχή στην οδική κυκλοφορία παραμένουν στον οδηγό. ⁵ Ανάλογα με τη 

διαθεσιμότητα στην εκάστοτε χώρα.
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| Συστήματα υποβοήθησης Περιήγησης

Οι βασικοί εξοπλισμοί και οι προαιρετικοί εξοπλισμοί για το συγκεκριμένο μοντέλο αναφέρονται στο ευρετήριο από τη 

σελίδα 98 και μετά. 

Αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας βασισμένη σε 

κάμερα¹

Αναγνώριση και ένδειξη βασισμένη σε κάμερα των υφι-

στάμενων απαγορεύσεων προσπέρασης και των ορίων 

ταχύτητας, συμπεριλαμβανομένων προσωρινών ενδεί-

ξεων ταχύτητας (π.χ., πάνω από αυτοκινητοδρόμους). 

Εντός ορισμένων ορίων, το σύστημα αναγνωρίζει την 

αρχή και το τέλος αυτοκινητοδρόμων, δρόμων για την 

κυκλοφορία μηχανοκίνητων οχημάτων, κατοικημένων 

περιοχών, καθώς και περιοχές χωρίς πολύ κυκλοφορία 

και εμφανίζει το αντίστοιχο όριο ταχύτητας κίνησης. 

Επιπρόσθετα γίνεται μια αξιολόγηση ανάλογα με την 

κατάσταση σε βρεγμένο δρόμο, ομίχλη, λειτουργία 

 ρυμούλκησης [σε εργοστασιακά τοποθετημένα συστή-

ματα έλξης ρυμούλκας (κοτσαδόρους)] και σε όρια ταχύ-

τητας κίνησης ανάλογα με την ώρα της ημέρας. Αν ένα 

σήμα κυκλοφορίας βρίσκεται εκτός του οπτικού  πεδίου 

της κάμερας, αυτό διατίθεται από τα αποθηκευμένα 

 δεδομένα πλοήγησης του συστήματος πλοήγησης 

MMI Navigation plus με MMI touch. Η ένδειξη της ανα-

γνώρισης σημάτων κυκλοφορίας γίνεται αυτόματα στην 

οθόνη του οργάνου πολλαπλών λειτουργιών ή του 

Audi virtual cockpit, ενώ η διαμόρφωσή της είναι εφικτή 

μέσω του πολυλειτουργικού τιμονιού. Έως και 3 σήματα 

κυκλοφορίας μπορούν να εμφανιστούν αποκλειστικά ή 

μπορεί να εμφανιστεί η ισχύουσα την εν λόγω στιγμή 

ρύθμιση του ΚΟΚ ως πρόσθετη ένδειξη σε ένα άλλο σύ-

στημα (π.χ., την ψηφιακή ένδειξη ταχύτητας  κίνησης). 

Το σύστημα έχει καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα. Στο 

MMI υπάρχει επιπρόσθετα η δυνατότητα επιλογής μιας 

βασισμένης σε σήματα κυκλοφορίας προειδοποίησης σε 

περίπτωση υπέρβασης της αναγνωρισθείσας απαίτησης 

ταχύτητας. 

Audi active lane assist ¹

Yποστηρίζει τον οδηγό στην άνετη διατήρηση της 

λωρίδας κυκλοφορίας (περιοχή λειτουργίας από περ. 

60 έως το πολύ 250 km/h). Όταν το σύστημα είναι 

ενεργοποιημένο και έτοιμο προς λειτουργία και ο 

οδηγός δεν έχει βάλει φλας, τότε το σύστημα Audi 

active lane assist βοηθάει με απαλές, διορθωτικές 

επεμβάσεις στο τιμόνι να παραμείνει το όχημα εντός 

των αναγνωρισμένων γραμμών της λωρίδας 

κυκλοφορίας. Κατά τη διαδικασία αυτή ο οδηγός 

μπορεί να επιλέξει, αν θέλει διαρκή υποστήριξη ή μόλις 

λίγο πριν από την έξοδο από τη λωρίδα κυκλοφορίας 

(επιλογή χρονικού σημείου επέμβασης στο τιμόνι 

νωρίς/αργά). Επιπρόσθετα ο οδηγός μπορεί να επιλέξει 

τη λειτουργία δόνησης του τιμονιού. Συμπεριλαμβάνε-

ται η υποβοήθηση μεγάλης σκάλας φώτων. Σε 

συνδυασμό με το σύστημα MMI Navigation plus με 

MMI touch περιλαμβάνεται και η βασισμένη σε κάμερα 

αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας.

Πακέτο συστημάτων υποβοήθησης Περιήγησης¹, ²

▪  adaptive cruise control

▪  Σύστημα υποβοήθησης κυκλοφοριακής συμφόρησης³

▪  Audi active lane assist

▪  Αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας

▪  Υποβοήθηση μεγάλης σκάλας φώτων

▪  Προγνωστικό σύστημα υποβοήθησης απόδοσης και 

οικονομίας³

Το adaptive cruise control (ACC) παρέχει στην περιοχή 

ρύθμισης από περ. 0 έως 250 km/h μια αυτόματη ρύθ-

μιση της απόστασης. Το σύστημα, φρενάροντας και επι-

ταχύνοντας αυτόματα, διατηρεί την προεπιλεγμένη από-

σταση σε μεγάλο βαθμό σταθερή. Γι’ αυτόν τον σκοπό 

είναι διαθέσιμες 5 επιλέξιμες βαθμίδες απόστασης. 

Υπάρχει επίσηςδυνατότητα διαμόρφωσης της συμπερι-

φοράς επιτάχυνσης και ρύθμισης μέσω του Audi drive 

select. Η λειτουργία Stop&Go παρέχει τη δυνατότητα 

αυτόνομου φρεναρίσματος μέχρι την ακινητοποίηση και 

αυτοματοποιημένης επανεκκίνησης πορείας του αυτοκι-

νήτου κατ’ επιθυμία του οδηγού.

Από τα περ. 0 έως 60 km/h το σύστημα υποβοήθησης κυ-

κλοφοριακής συμφόρησης υποστηρίζει τον οδηγό στη 

δύναμη που πρέπει να εφαρμόσει για την περιστροφή του 

τιμονιού. Το σύστημα αναγνωρίζει εντός ορισμένων ορίων 

σημάνσεις λωρίδων κυκλοφορίας, κτίσματα στο περιθώ-

ριο του δρόμου, οχήματα στις γειτονικές λωρίδες κυκλο-

φορίας, καθώς και πολλαπλά προπορευόμενα οχήματα. 

Από αυτές τις πληροφορίες το σύστημα εξάγει ένα εικονι-

κό ίχνος πορείας (virtual driving path) και καθοδηγεί το 

όχημα μέσα σε αυτό. Εξαιτίας της πληθώρας των παραμέ-

τρων που λαμβάνονται υπόψη, το σύστημα υποβοήθησης 

κυκλοφοριακής συμφόρησης παρέχει τη δυνατότητα της 

κατά το δυνατόν άνετης και φυσικής οδήγησης σε κατα-

στάσεις κυκλοφοριακής συμφόρησης. Πάνω από τα περ. 

60 km/h, το Audi active lane assist υποστηρίζει τον οδη-

γό στη διατήρηση της λωρίδας κυκλοφορίας.

Σε συνδυασμό με το σύστημα πλοήγησης MMI 

Navigation plus με MMI touch και οθόνη Head-up, το 

adaptive cruise control εκτός αυτού αξιοποιεί τα δεδο-

μένα του προγνωστικού συστήματος υποβοήθησης από-

δοσης και οικονομίας για την προνοητική και προσαρ-

μοστική ρύθμιση της ταχύτητας κίνησης, ακόμη και 

όταν δεν υπάρχει προπορευόμενο όχημα. Γι’ αυτόν τον 

σκοπό το σύστημα αξιοποιεί τις αποθηκευμένες στα δε-

δομένα πλοήγησης πληροφορίες σχετικά με ακτίνες 

στροφής (υποβοήθηση στροφών), εισόδους κατοικημέ-

νων περιοχών και όρια ταχύτητας κίνησης (υποβοήθη-

ση τήρησης ορίων ταχύτητας). Το σύστημα υποστηρίζε-

ται από τις πληροφορίες της βασισμένης σε κάμερα 

αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας που περιλαμβάνε-

ται επίσης. Το προγνωστικό σύστημα υποβοήθησης 

απόδοσης και οικονομίας, εκτός αυτού, ελέγχει στοχευ-

μένα τις φάσεις ρολαρίσματος και αυτοώθησης, προά-

γοντας έτσι έναν τρόπο οδήγησης με τον οποίο γίνεται 

εξοικονόμηση καυσίμου, ακόμη και κατά τη λειτουργία 

adaptive cruise control.

Το Audi pre sense front συμπληρώνει το Audi pre sense 

city με την προειδοποίηση σύγκρουσης, και τη μερική 

ή πλήρη επιβράδυνση σε όλη την περιοχή ταχυτήτων 

 κίνησης έως τα περ. 250 km/h. Το σύστημα υποβοήθη-

σης αποφυγής εμποδίων υποστηρίζει τον οδηγό κατά τη 

διάρκεια μιας κρίσιμης διαδικασίας αποφυγής εμποδίου 

μέσω υποστηρικτικής ροπής τιμονιού. 

Γι’ αυτόν τον σκοπό, με βάση την απόσταση, το πλάτος, 

καθώς και την εγκάρσια μετατόπιση του προπορευόμε-

νου οχήματος προσδιορίζεται ένα ίχνος πορείας αποφυ-

γής. Το σύστημα υποβοήθησης αποφυγής εμποδίων 

ενεργοποιείται μόλις το σύστημα αναγνωρίζει μια επα-

πειλούμενη σύγκρουση και ο οδηγός ξεκινά τον ελιγμό 

αποφυγής εμποδίου. Η υποβοήθηση στο στρίψιμο ανα-

γνωρίζει εντός των ορίων του συστήματος, κατά το στρί-

ψιμο προς τα αριστερά, τα αντίθετα κινούμενα οχήματα 

στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Όταν το σύστημα κα-

τά τη διαδικασία του στριψίματος αναγνωρίζει μια κρί-

σιμη κατάσταση, γίνεται αυτόματη επέμβαση του συ-

στήματος στα φρένα. Το σύστημα είναι ενεργό, μόλις ο 

οδηγός βάλει το φλας και η ταχύτητα κίνησης του δικού 

σας οχήματος είναι στην περιοχή ανάμεσα στα περ. 

2 έως 10 km/h.

Ο χειρισμός του adaptive cruise control πραγματοποιεί-

ται μέσω ξεχωριστού χειριστηρίου στο τιμόνι. Το 

Audi pre sense front μπορεί να απενεργοποιηθεί μέσω 

του μενού MMI-Car.
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| Συστήματα στάθμευσης | Δυναμική της οδήγησης/Φρένα

Φώτα Σχεδίαση Τιμόνια/Χειριστήρια όργανα Άνεση Infotainment Audi connect Συστήματα υποβοήθησης Τεχνολογία/Ασφάλεια Επέκταση εγγύησης Audi

Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης¹

Αναζητεί μέσω αισθητήρων υπερήχων κατάλληλες θέσεις 

στάθμευσης κατά μήκος του δρόμου και υποστηρίζει κατά 

την είσοδο και την έξοδο από τη θέση στάθμευσης με σχε-

δόν αυτόνομους ελιγμούς. Για τις κάθετες θέσεις στάθ-

μευσης γίνεται υπολογισμός της κατάλληλης διαδρομής 

παρκαρίσματος, για τις κατά μήκος θέσεις στάθμευσης 

της κατάλληλης διαδρομής εισόδου και εξόδου από/στις 

θέσεις στάθμευσης. Ο οδηγός πρέπει να πατάει γκάζι και 

φρένο, καθώς και να επιτηρεί τη διαδικασία στάθμευσης. 

Η ένδειξη περιβάλλοντος χώρου μπορεί, ανάλογα με τη 

γωνία του τιμονιού, να προειδοποιεί για πλευρικά εμπό-

δια. Υποστηρίζεται η διαδικασία στάθμευσης με πολλά 

στάδια. Κατ’ επιλογή διατίθεται επιπρόσθετα με κάμερα 

οπισθοπορείας ή κάμερες περιβάλλοντος χώρου. Ενεργο-

ποίηση μέσω ενός πλήκτρου στην κεντρική κονσόλα

Υποβοήθηση στάθμευσης πίσω¹

Υποστηρίζει τη στάθμευση προς τα πίσω με ηχητική 

ένδειξη της απόστασης από αναγνωρισμένο αντικείμενο 

που βρίσκεται πίσω από το αυτοκίνητο. Μέτρηση μέσω 

αισθητήρων υπερήχων, οι οποίοι είναι διακριτικά 

ενσωματωμένοι στον προφυλακτήρα. Ενεργή όταν είναι 

επιλεγμένη η όπισθεν

Βοήθεια στάθμευσης plus¹

Ηχητική και οπτική βοήθεια στάθμευσης εμπρός και πί-

σω, βοηθά κατά τη στάθμευση και την εκτέλεση ελιγ-

μών. Ένδειξη στην οθόνη του MMI. Μέτρηση μέσω αι-

σθητήρων υπερήχων διακριτικά ενσωματωμένων στους 

προφυλακτήρες. Κατ’ επιλογή διατίθεται επιπρόσθετα 

με κάμερα οπισθοπορείας ή κάμερες περιβάλλοντος 

χώρου. Η ενεργοποίηση γίνεται με επιλογή της όπισθεν, 

μέσω ενός πλήκτρου στην κεντρική κονσόλα, καθώς και 

αυτόματα, μόλις η απόσταση από ένα αντικείμενο που 

ανιχνεύθηκε είναι μικρότερη από 90 cm. 

Κάμερα οπισθοπορείας¹

Απεικόνιση της περιοχής πίσω από το αυτοκίνητο στην 

οθόνη του ΜΜΙ, με δυναμικά στοιχεία ένδειξης για την 

υπολογισμένη ανάλογα με τη γωνία του τιμονιού 

λωρίδα κυκλοφορίας. Βοηθητικές γραμμές και γραμμές 

καθοδήγησης, καθώς και απεικόνιση των σημείων 

αλλαγής διεύθυνσης κατά τη στάθμευση σε κατά μήκος 

θέσεις στάθμευσης. Κάμερα οπισθοπορείας διακριτικά 

ενσωματωμένη στη χειρολαβή του καπό του χώρου 

αποσκευών. Ενεργοποίηση με επιλογή της όπισθεν ή 

μέσω ενός πλήκτρου στην κεντρική κονσόλα. Μπορούν 

να επιλεγούν 2 είδη λειτουργίας (εγκάρσια στάθμευση, 

και, σε περίπτωση που υπάρχει εργοστασιακά 

τοποθετημένος κοτσαδόρος, λειτουργία ρυμούλκας).

Πακέτο συστημάτων υποβοήθησης Στάθμευσης¹

▪  Κάμερες περιβάλλοντος χώρου

▪  Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης

Οι 4 ευρυγώνιες κάμερες περιβάλλοντος χώρου 

καλύπτουν όλη την περιοχή στον άμεσο περίγυρο του 

οχήματος και παρέχουν τη δυνατότητα πληθώρας 

διαφορετικών απόψεων για ακόμη πιο άνετη εκτέλεση 

ελιγμών:

▪  Προβολή κάμερας οπισθοπορείας: με βοηθητικά 

στοιχεία για την εγκάρσια στάθμευση, καθώς και τη 

σύνδεση ρυμούλκας (σε περίπτωση που υπάρχει 

εργοστασιακά τοποθετημένος κοτσαδόρος)

▪  Πανοραμική προβολή εμπρός και πίσω: Η προβολή 

σχεδόν 180° παρέχει τη δυνατότητα άνετης εξόδου 

από θέσεις στάθμευσης με στενότητα χώρου, 

εισόδους σε αυλές ή δύσκολα εποπτεύσιμες 

διασταυρώσεις

▪  Εικονική κάτοψη: Οι εικόνες των 4 καμερών 

συνδυάζονται σε μια εικονική κάτοψη (πανοραμική 

προβολή). Παρέχει τη δυνατότητα ακριβέστερης 

εκτέλεσης ελιγμών και τοποθέτησης του οχήματος

Ενεργοποίηση με επιλογή της όπισθεν (κάμερες 

περιβάλλοντος χώρου) ή μέσω ενός πλήκτρου στην 

κεντρική κονσόλα (σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης) 

adaptive air suspension

Ρυθμίζει αυτόματα το επίπεδο και την απόσβεση του 

αυτοκινήτου μέσω ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενης 

πνευματικής ανάρτησης με αδιαβάθμητα προσαρμοζό-

μενο σύστημα απόσβεσης και στους 4 τροχούς. 

Συμπεριλαμβανομένης ρύθμισης επιπέδου και 

χαμηλώματος του πίσω μέρους του οχήματος για 

ευκολότερη φόρτωση. Ρύθμιση των 5 διαφορετικών 

καταστάσεων/λειτουργιών (auto, comfort, dynamic, 

allroad, lift/offroad) μέσω του συστήματος MMI. Σε 

συνδυασμό με το σύστημα πλοήγησης MMI Navigation 

plus με MMI touch συμπεριλαμβανομένης ένδειξης 

γωνίας κλίσης

adaptive air suspension sport

Διαθέτει πιο σκληρή απόσβεση και επιτρέπει μια 

sport-δυναμική έως άνετη ρύθμιση της ανάρτησης. 

Χαμηλώνει το επίπεδο του οχήματος στο χαμηλό 

επίπεδο κατά 15 mm σε σύγκριση με την adaptive air 

suspension

Audi drive select

Ρύθμιση των χαρακτηριστικών του αυτοκινήτου στις 

διαθέσιμες λειτουργίες auto, comfort, dynamic, 

efficiency (από 272 hp) , allroad, offroad ή lift/offroad, 

καθώς και individual μέσω προσαρμογής της 

υποβοήθησης συστήματος διεύθυνσης, των 

χαρακτηριστικών του κινητήρα ή των χαρακτηριστικών 

καμπυλών αλλαγής ταχυτήτων (προαιρετικά) και 

ρύθμισης άλλων προαιρετικών εξοπλισμών. Στη 

λειτουργία efficiency ο κινητήρας, το κιβώτιο 

ταχυτήτων, ο κλιματισμός, καθώς και το προαιρετικό 

adaptive cruise control και το σύστημα ρύθμισης 

σταθερής ταχύτητας τίθενται σε μια βελτιωμένη όσον 

αφορά στην κατανάλωση, βασική ρύθμιση. 

Δυναμική ανάρτηση

Μπροστινός άξονας 5 συνδέσμων με σύστημα 

διεύθυνσης που βρίσκεται εμπρός και ανεξάρτητη 

ανάρτηση τροχών. Εγκάρσιο ψαλίδι από αλουμίνιο, 

καθώς και υποπλαίσιο (γέφυρα) και αντιστρεπτική 

ράβδο. Πίσω άξονας 5 συνδέσμων με μπάρα που 

βρίσκεται πίσω και ανεξάρτητη ανάρτηση τροχών, 

καθώς και υποπλαίσιο (γέφυρα) και αντιστρεπτική 

ράβδο

¹ Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι: Τα συστήματα λειτουργούν μόνο εντός συγκεκριμένων ορίων και μπορούν να υποστηρίζουν τον οδηγό. Η ευθύνη και η απαιτούμενη προσοχή στην 

οδική κυκλοφορία παραμένουν στον οδηγό. ² Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα στην εκάστοτε χώρα. ³ Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με οθόνη Head-up.
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| Δυναμική της οδήγησης/Φρένα

Σύστημα τετραδιεύθυνσης

Αυξάνει τη δυναμική της οδήγησης και την οδηγική άνεση μέσω μιας πρόσθετης δυνατότητας διεύθυνσης του πίσω 

άξονα. Στην περιοχή των χαμηλών ταχυτήτων κίνησης αυτό διακρίνεται από την αυξημένη ευελιξία και ικανότητα 

ελιγμών του οχήματος. Εξαιτίας της αντίθετης γωνίας διεύθυνσης του πίσω άξονα σε σχέση με τον μπροστινό άξονα 

μειώνεται η διάμετρος του κύκλου στροφής και το πλάτος του ίχνους πορείας. Στην περιοχή των υψηλών ταχυτήτων 

κίνησης μέσω κινήσεων διεύθυνσης της ίδια φοράς στον μπροστινό και πίσω άξονα βελτιώνεται η απόκριση του 

συστήματος διεύθυνσης, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η δυναμική της οδήγησης και η σταθερότητα του οχήματος. Το 

σύστημα τετραδιεύθυνσης υποστηρίζει τις διαδικασίες στάθμευσης και εκτέλεσης ελιγμών του συστήματος 

υποβοήθησης στάθμευσης και του συστήματος υποβοήθηση ρυμούλκας. Συνολικά, το σύστημα τετραδιεύθυνσης 

επιτρέπει την εύκολη εκτέλεση ελιγμών, μια sport οδηγική συμπεριφορά, καθώς και ευχερή και άνετη συμπεριφορά 

του συστήματος διεύθυνσης.

Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας (ESC)

Το σύστημα ρύθμισης πέδησης φροντίζει για αυξημένη 

σταθερότητα μέσω των βασικών λειτουργιών ABS, EBV, 

ESC, ASR και EDS και για μεγαλύτερη πρόσφυση μέσω 

επεμβάσεων στον έλεγχο του κινητήρα και στο σύστημα 

πέδησης του οχήματος, ανάλογα με την κατάσταση. 

Μέσω offroad detection γίνεται από το προσαρμοζόμε-

νο ABS βελτιστοποίηση των επιδόσεων πέδησης, 

ανάλογα με το οδόστρωμα/έδαφος. Εκτός δρόμου η 

λειτουργία ESC Offroad διασφαλίζει την αυξημένη 

πρόσφυση και βελτιστοποιημένες σταθεροποιητικές 

επεμβάσεις. Η λειτουργία HDC υποστηρίζει τον οδηγό 

σε δύσκολες κατωφέρειες. Το σύστημα αναγνωρίζει 

αυτόματα τους τοποθετημένους φορείς οροφής και 

προσαρμόζει ανάλογα τις λειτουργίες ESC. Ο 

συντονισμός και η υλοποίηση όλων των απαιτήσεων 

επιβράδυνσης, συγκράτησης και στάθμευσης των 

συστημάτων υποβοήθησης γίνεται κεντρικά στο 

σύστημα ρύθμισης πέδησης.

Ανάκτηση ενέργειας πέδησης (recuperation)

Παρέχει τη δυνατότητα εξοικονόμησης καυσίμου μέσω 

ανάκτησης ενέργειας πέδησης: Μετατροπή της 

κινητικής ενέργειας σε αξιοποιήσιμη ηλεκτρική 

ενέργεια, μέσω αύξησης της τάσης της γεννήτριας κατά 

τη διάρκεια μιας φάσης ρολαρίσματος ή πέδησης και 

αποφόρτιση της γεννήτριας όταν το αυτοκίνητο 

επιταχύνει και πάλι

Σύστημα Start-Stop

Βοηθά στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και της 

εκπομπής CO₂, σβήνοντας αυτόματα τον κινητήρα κατά 

την ακινητοποίηση του οχήματος, π.χ., στα φανάρια. Η 

διαδικασία επανεκκίνησης ξεκινά ήδη με την απελευθέ-

ρωση του πεντάλ φρένων. Μπορεί να απενεργοποιηθεί 

ανά πάσα στιγμή μέσω ενός πλήκτρου

quattro®

Μόνιμη τετρακίνηση με ασύμμετρη-δυναμική κατανομή 

ροπής από το κεντρικό διαφορικό με αυτόματο 

κλείδωμα και επιλεκτικό ανά τροχό έλεγχο της ροπής. 

Το ενσωματωμένο στον ηλεκτρονικό έλεγχο ευστάθειας 

(ESC) σύστημα κατανέμει τις κινητήριες ροπές σε όλους 

τους τροχούς, ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης μέσω 

στοχευμένων επεμβάσεων στο σύστημα πέδησης. Κατά 

την κίνηση σε στροφές αναλαμβάνει ενεργά την 

εκτέλεση αντίθετων κινήσεων, όταν απαιτείται. Αυτό 

σημαίνει καλύτερη πρόσφυση και δυναμική στις 

στροφές, καθώς και ακριβέστερη και πιο ουδέτερη 

οδηγική συμπεριφορά (λιγότερη υποστροφή). 

Επιπρόσθετα βελτιώνεται η ευελιξία κατά τη διεύθυνση 

του αυτοκινήτου.

tiptronic

8-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων με δυναμικό 

πρόγραμμα επιλογής ταχυτήτων (DSP) και sport 

πρόγραμμα. Κατ’ επιλογήν χειροκίνητος χειρισμός από 

τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων του δερμάτινου 

πολυλειτουργικού τιμονιού ή με σύντομη πίεση στον 

επιλογέα ταχυτήτων

| Τεχνολογία/Ασφάλεια

Οι βασικοί εξοπλισμοί και οι προαιρετικοί εξοπλισμοί για το συγκεκριμένο μοντέλο αναφέρονται στο ευρετήριο από τη σελίδα 98 και μετά. 
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Εξοπλισμοί

Φώτα Σχεδίαση Τιμόνια/Χειριστήρια όργανα Άνεση Infotainment Συστήματα υποβοήθησης Τεχνολογία/Ασφάλεια Επέκταση εγγύησης Audi

* Σήμα κατατεθέν του Συνδέσμου της Αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA).

Audi TDI clean diesel

Επιπρόσθετα στον βασικό εξοπλισμό με τον καταλύτη 

και το φίλτρο σωματιδίων Diesel, τα μοντέλα με το 

σύστημα TDI clean diesel εμφανίζουν χαμηλότερες 

εκπομπές καυσαερίων μέσω ενός συστήματος 

διαχείρισης καυσαερίων. Αυτή η τεχνολογία μειώνει 

αισθητά τα οξείδια του αζώτου, μέσω της έγχυσης 

μικρών ποσοτήτων του βιολογικά αποδομήσιμου 

πρόσθετου AdBlue®* στη ροή των καυσαερίων και της 

διάσπασής τους στον καταλύτη οξειδίων αζώτου 

(καταλύτη DeNOx) σε άζωτο και νερό. Συμπλήρωση του 

ξεχωριστού ρεζερβουάρ AdBlue σύμφωνα με την 

εμφανιζόμενη υπόδειξη στην οθόνη του οργάνου 

πολλαπλών λειτουργιών. Συνιστάται, η πλήρωση του 

AdBlue να γίνεται από Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες 

Audi.

Στήριγμα παιδικού καθίσματος ISOFIX και Top Tether

Τυποποιημένο σύστημα στερέωσης για την εύκολη 

στερέωση παιδικών καθισμάτων ISOFIX. Συμπεριλαμ-

βανομένου πρόσθετου σημείου στερέωσης σε όλες τις 

θέσεις πίσω καθισμάτων και ηλεκτρικής παιδικής 

ασφάλειας για τις πίσω πόρτες.

Τα συνιστώμενα παιδικά καθίσματα θα τα 

προμηθευτείτε από τους Εξ. Συνεργάτες Audi.

Προεγκατάσταση παιδικού καθίσματος ISOFIX για το 

κάθισμα του συνοδηγού

με διακόπτη απενεργοποίησης του αερόσακου 

συνοδηγού και ξεχωριστές ηλεκτρικές παιδικές 

ασφάλειες για τις πίσω πόρτες
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Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον κατάλογο 

 αξεσουάρ Audi Q7, στην ιστοσελίδα www.audi.gr και 

στους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

Γνήσια Αξεσουάρ Audi.
Εξατομικευμένα σαν τη ζωή σας.

Έτσι φτάνετε δυναμικά από το σημείο Α στο σημείο Β. Και στη συνέχεια με ενθουσιασμό όλο και παραπέρα. Με το 

Audi Q7 σας αυτό είναι σίγουρο εκ των προτέρων. Διότι, μεταξύ άλλων, ανταποκρίνεται σε πολλές προσωπικές απαιτήσεις 

από το Α ως το Ω. Χάρη στα Γνήσια Αξεσουάρ Audi. Προϊόντα, τα οποία σας εμπνέουν συνεχώς στο να βάζετε νέους 

στόχους και προορισμούς. Και εκπληρώνουν καθημερινά εκ νέου όλες μας τις υποσχέσεις ποιότητάς. Επωφεληθείτε 

από τις λύσεις με ακριβή προσαρμογή, οι οποίες πείθουν με τη σχεδίαση και τη λειτουργικότητά τους. Διότι η 

δημιουργικότητα στην εξέλιξη και οι υψηλές προδιαγραφές στην παραγωγή, παράλληλα με έναν μεγάλο αριθμό 

διαδικασιών ελέγχου, αποτελούν εξίσου αποφασιστικούς παράγοντες στα Γνήσια Αξεσουάρ Audi, όπως σε κάθε Audi. 

Ανακαλύψτε ποιες ιδέες κρύβουν τα Γνήσια Αξεσουάρ Audi που είναι κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Μερικά 

εξαιρετικά παραδείγματα θα βρείτε εδώ, ενώ περισσότερες πληροφορίες για την πλήρη γκάμα θα βρείτε στους 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

Audi

Γνήσια Αξεσουάρ

Q7
Αξεσουάρ Audi Q7

 Ζάντες αλουμινίου χυτές σε σχέδιο 10 βραχιόνων Talea, 

σε ματ μαύρο χρώμα

Μια ζάντα με εξαιρετικό σχέδιο. Στη διάσταση 9,5 J x 21 

για ελαστικά μεγέθους 285/40 R 21. 
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Γνήσια Αξεσουάρ Audi

Audi Entertainment mobile

Το Audi Entertainment mobile της τρίτης γενιάς υπόσχεται με την οθόνη αφής 10 ιντσών άριστη ψυχαγωγία σε εξαιρετική 

ποιότητα εικόνας – και σε νεωτεριστική σχεδίαση Audi. Παρέχει μια εξαιρετική σκηνή για videos, φωτογραφίες, παιχνίδια 

και μουσική. Λογισμικό με διαισθητικό χειρισμό, συμπεριλαμβανομένων πολυάριθμων δυνατοτήτων σύνδεσης (SD, USB 

2.0, HDMI-IN, κ.λπ.) και υψηλής λειτουργικότητας. Η σύνδεση με ένα WLAN Hotspot επιτρέπει την πρόσβαση στο διαδί-

κτυο. Η συσκευή μέσα στο όχημα μπορεί να τοποθετηθεί στις πλάτες των μπροστινών καθισμάτων ή να χρησιμοποιηθεί 

εκτός του οχήματος. Προϋπόθεση: Προετοιμασία για σύστημα ψυχαγωγίας πίσω καθισμάτων (Rear Seat Entertainment).

Κουτιά για ski και μπαγκαζιέρες

Νέα σχεδίαση Audi με βελτιωμένη αεροδυναμική χάρη σε επίπεδη, sport εμφάνιση. Διαθέσιμα στα χρώματα γκρι 

Platinum με λαμπερή μαύρη πλευρική διαχωριστική λεπίδα και σε λαμπερό μαύρο, αντίστοιχα με χρωμιωμένους 

κύκλους της Audi. Με υψηλής ποιότητας εμφάνιση, χωρίς πριτσίνια. Ασφαλιζόμενα με κλειδαριά και ανοιγόμενα και 

από τις δύο πλευρές για άνετη φόρτωση και εκφόρτωση. Με εσωτερική λαβή για το κλείσιμο της μπαγκαζιέρας. Απλό 

σύστημα ταχείας στερέωσης με περιορισμό ροπής σύσφιγξης. Χάρη στην προωθημένη θέση, παρέχει τη δυνατότητα 

καλύτερης πρόσβασης στον χώρο αποσκευών. Διατίθεται σε 3 μεγέθη: 300 l, 360 l και 405 l.

Θήκες μπαγκαζιέρας οροφής (χωρίς εικ.)

Ανθεκτικές και ταυτόχρονα ευέλικτες. Επιπρόσθετα, 

υδατοστεγής πάτος με υδατοστεγή υπερυψωμένη ακμή 

ύψους 5 cm. Με διάφορους συνδυασμούς των 

μεμονωμένων θηκών, κατάλληλες για τη βέλτιστη 

εκμετάλλευση των μπαγκαζιέρων οροφής της Audi. 

Διατίθεται σε 3 μεγέθη: S (43 l), M (76 l) και L (82 l).

Βασικός φορέας

Βασικός φορέας για διάφορες ειδικές κατασκευές 

μεταφοράς στην οροφή, όπως βάση στήριξης ποδηλάτων, 

σχάρα καγιάκ ή κιβώτιο αποσκευών και σκι. Το προφίλ 

αποτελείται από ανοδιωμένο αλουμίνιο. Ο βασικός 

φορέας τοποθετείται εύκολα και έχει δυνατότητα 

κλειδώματος. Μέγιστο επιτρεπόμενο συνολικό βάρος 

βασικού φορέα, επιπλέον εξαρτημάτων και φορτίου 

100 kg.

Υφασμάτινα πατάκια Premium και λαστιχένια πατάκια  

Κομμένα και ραμμένα στις διαστάσεις του δαπέδου 

του Audi Q7. Τα πατάκια στερεώνονται εμπρός 

πάντα στα προβλεπόμενα γι’ αυτό σημεία στο 

δάπεδο του αυτοκινήτου. Με επιγραφή Q7.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναγράφονται στη σελίδα 94.
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Κάλυμμα δαπέδου χώρου αποσκευών

Διαμορφωμένο με ψηλά πλαϊνά πλαστικό ένθετο, ανθεκτικής κατασκευής και εύκολο στον καθαρισμό. Ιδανικό για 

όλες τις αποσκευές, οι οποίες κατά τη μεταφορά συχνά αφήνουν σημάδια. Οι φαρδιές αυλακώσεις εμποδίζουν το 

γλίστρημα του φορτίου. Διαθέσιμο για το 5-θέσιο.

Διαχωριστικό πλέγμα

Τα διαχωριστικά πλέγματα (εγκάρσια και κατά μήκος) αποτελούν πρακτική βοήθεια για τον διαχωρισμό του χώρου 

αποσκευών από τον υπόλοιπο εσωτερικό χώρο, καθώς και για τη διαμήκη διαίρεσή του, ανάλογα με τις ανάγκες σας. 

Το διαχωριστικό πλέγμα τοποθετείται άνετα και απλά, δηλαδή, χωρίς τη διάνοιξη οπών.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναγράφονται στη σελίδα 94.
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Γνήσια Αξεσουάρ Audi

Πίσω κουτί

Σταθερή δυνατότητα αποθήκευσης για διάφορα μικροαντικείμενα. Το υψηλής ποιότητας πίσω κουτί με χωρητικότητα 

περ. 12 λίτρων κάνει τα ταξίδια ακόμη πιο άνετα. Στερεώνεται με την εργοστασιακή ζώνη ασφαλείας 3 σημείων με 

λίγες μόνο κινήσεις πάνω στον πάγκο των πίσω καθισμάτων. Συμπεριλαμβάνεται τσάντα διχτυού και ιμάντες έλξης στο 

εσωτερικό για τη στερέωση του περιεχομένου.

Παιδικό κάθισμα Audi

Δυνατότητα χρήσης με κατεύθυνση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Με ρυθμιζόμενη επιφάνεια καθίσματος, 

 ενσωματωμένη ζώνη ασφαλείας τύπου τιράντας, καθώς και προσαρμοζόμενο προσκέφαλο. Αποσπώμενη, υφασμάτινη 

επένδυση που μπορεί να πλυθεί, διαπνέουσα και φιλική προς το δέρμα, πιστοποιημένη σύμφωνα με το  πρότυπο 

 Oeko-Tex® Standard 100. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με βάση ISOFIX. Κατάλληλο για παιδιά από 

9 έως 18 kg (περ. 12 μηνών έως 4 ετών). Διατίθενται επίσης: Παιδικό κάθισμα Audi youngster plus, κατάλληλο για 

 παιδιά από 15 έως 36 kg (περ. από 4 έως 12 ετών) και βρεφικό κάθισμα Audi, κατάλληλο για βρέφη μέχρι 13 kg (περ. 

12  μηνών). Όλα τα παιδικά καθίσματα διατίθενται στα χρώματα κόκκινο Misano/μαύρο και γκρι Titanium/μαύρο.

Προστατευτικό πλάτης καθίσματος (χωρίς εικ.)

Πρακτική προστασία της πλάτης του καθίσματος του 

οχήματός σας από ρύπανση. Ξεπλένεται εύκολα. 

Χρησιμεύει επίσης ως προστασία από κλωτσιές 

συνεπιβαινόντων παιδιών και παρέχει χάρη σε 4 μικρές 

θήκες πρόσθετο χώρο αποθήκευσης. Προσαρμοσμένο στη 

σχεδίαση των παιδικών καθισμάτων, του υποθέματος 

παιδικών καθισμάτων, καθώς και όλου του εσωτερικού 

του οχήματος. Όχι για ενσωματωμένα προσκέφαλα.

Υπόθεμα παιδικού καθίσματος (χωρίς εικ.)

Προσαρμοσμένο στη σχεδίαση των παιδικών καθισμάτων, 

καθώς και στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Τα καθίσματα 

του αυτοκινήτου προστατεύονται από ρύπανση, καθώς 

και από ενδεχόμενα αποτυπώματα από τα παιδικά 

καθίσματα. Με 2 πρακτικές θήκες αποθήκευσης. 

Δυνατότητα τοποθέτησης με όλα τα παιδικά καθίσματα 

Audi, ακόμη και με σύνδεση ISOFIX.

Βάση ISOFIX (χωρίς εικ.)

Για καλύτερη στήριξη του βρεφικού καθίσματος Audi και 

του παιδικού καθίσματος Audi. Για γρήγορη εξαγωγή και 

τοποθέτηση. Για πρόσθετη σταθερότητα φροντίζει η 

ρυθμιζόμενη βάση στήριξης. Βελτιστοποιεί την 

αποτελεσματικότητα της προστασίας για το παιδί. 

Υπόδειξη: Για το βρεφικό κάθισμα η βάση ISOFIX είναι 

προαιρετική, ενώ για το παιδικό κάθισμα απαιτείται 

υποχρεωτικά.
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Μοντέλο Audi Q7 2.0 TFSI quattro

(252 hp)

Audi Q7 3.0 TFSI quattro

(333 hp)

Audi Q7 ultra 3.0 TDI quattro

(218 hp)¹⁰

Audi Q7 3.0 TDI quattro

(272 hp)¹⁰

Τύπος κινητήρα 4-κύλινδρος σε σειρά βενζινοκινητήρας με άμεσο 

ψεκασμό βενζίνης, Turbo και σύστημα Audi valvelift

6-κύλινδρος βενζινοκινητήρας τύπου V με άμεσο 

ψεκασμό βενζίνης και μηχανική μονάδα 

υπερπλήρωσης

6-κύλινδρος πετρελαιοκινητήρας τύπου V με 

σύστημα ψεκασμού Common-Rail και 

υπερσυμπίεση καυσαερίων Turbo

6-κύλινδρος πετρελαιοκινητήρας τύπου V με 

σύστημα ψεκασμού Common-Rail και 

υπερσυμπίεση καυσαερίων Turbo

Κυβισμός σε cm³ 

(βαλβίδες ανά κύλινδρο)

1.984 (4) 2.995 (4) 2.967 (4) 2.967 (4)

Μέγιστη ισχύς¹ σε hp σε σ.α.λ. 252/5.000–6.000 333/5.500–6.500 218/3.250–4.750 272/3.250–4.250

Μέγιστη ροπή σε Nm σε σ.α.λ. 370/1.600–4.500 440/2.900–5.300 500/1.250–3.000 600/1.500–3.000

Μετάδοση κίνησης

Είδος μετάδοσης κίνησης Μόνιμη τετρακίνηση quattro® Μόνιμη τετρακίνηση quattro® Μόνιμη τετρακίνηση quattro® Μόνιμη τετρακίνηση quattro®

Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων 8-τάχυτο tiptronic 8-τάχυτο tiptronic 8-τάχυτο tiptronic 8-τάχυτο tiptronic

Βάρος/Όγκος 5-θέσιο 7-θέσιο 5-θέσιο 7-θέσιο 5-θέσιο 7-θέσιο 5-θέσιο 7-θέσιο

Απόβαρο² σε kg 1.985 2.050 2.045 2.105 2.070 2.135 2.070 2.135

Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος σε kg 2.680 2.855 2.740 2.910 2.765 2.940 2.765 2.940

Επιτρ. βάρος οροφής/

φορτίο στήριξης σε kg

100/115 (100/140⁴) 100/115 (100/140⁴) 100/115 (100/140⁴) 100/115 (100/140⁴) 100/115 (100/140⁴) 100/115 (100/140⁴) 100/115 (100/140⁴) 100/115 (100/140⁴)

Επιτρ. βάρος ρυμούλκησης³ σε kg

χωρίς φρένα

σε κλίση 12 %

σε κλίση 8 %

750

2.000

2.000

750

2.000

2.000

750 

2.700 (3.500⁴)

2.700 (3.500⁴)

750

2.800 (3.500⁴)

2.800 (3.500⁴)

750 

2.700 (3.500⁴)

2.700 (3.500⁴)

750 

2.800 (3.500⁴)

2.800 (3.500⁴)

750 

2.700 (3.500⁴)

2.700 (3.500⁴)

750 

2.800 (3.500⁴)

2.800 (3.500⁴)

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου 

περίπου σε l

75 75 85 85 75 75 75 75

Επιδόσεις/Κατανάλωση⁵

Μέγιστη ταχύτητα κίνησης σε km/h 233 233 250 250 216 216 234 234

Επιτάχυνση 0–100 km/h σε δευτ. 6,9 7,1 6,1 6,3 7,1 7,3 6,3 6,5

Είδος καυσίμου Super αμόλυβδη βενζίνη ROZ 95⁶ Super αμόλυβδη βενζίνη ROZ 95⁶ Diesel χωρίς θείο⁷ Diesel χωρίς θείο⁷

Κατανάλωση καυσίμου⁸, ⁹ σε l/100 km 

εντός πόλεως

εκτός πόλεως

μεικτός κύκλος

9,0–8,8

7,0–6,5

7,8–7,3

9,1–8,9

7,0–6,5

7,8–7,4

9,7–9,4

7,2–6,8

8,1–7,7

10,0–9,6

7,3–6,9

8,3–7,9

6,4–6,1

5,7–5,1

6,0–5,5

6,6–6,3

5,9–5,3

6,2–5,7

6,5–6,2

5,8–5,4

6,1–5,7

6,7–6,4

6,0–5,6

6,2–5,9

Εκπομπές CO₂⁸, ⁹ σε g/km

μεικτός κύκλος 181–169 182–170 189–179 193–183 157–144 161–148 159–149 163–153

Πρότυπο καυσαερίων EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6
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Ευρετήριο

Τεχνικά στοιχεία Διαστάσεις Συστάσεις σχεδίασης Βασικοί/Προαιρετικοί εξοπλισμοί

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 ή της μέγιστης ταχύτητας κίνησης.

³  Με αυξανόμενο υψόμετρο μειώνεται αναγκαστικά και 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  Τα στοιχεία αναφέρονται σε αυτοκίνητα με προαιρετικά διαθέσιμη adaptive air suspension/adaptive 

air suspension sport.

⁵  Στοιχεία για την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO₂ που αφορούν σε φάσμα τιμών, σε εξάρτηση από το 

χρησιμοποιούμενο σετ ελαστικών/τροχών.

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

απλή αμόλυβδη χωρίς θείο βενζίνη ROZ 91 κατά DIN EN 228 με μικρή μείωση της ισχύος. 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 Diesel χωρίς θείο κατά DIN EN 590. Εάν δεν είναι διαθέσιμο: 

Diesel κατά DIN EN 590. 

⁸  Οι αναφερόμενες τιμές υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες μέτρησης. Τα στοιχεία δεν 

αναφέρονται σε συγκεκριμένο αυτοκίνητο και δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς, αλλά χρησιμεύουν 

αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς σύγκρισης μεταξύ των διαφόρων τύπων αυτοκινήτων.

⁹  Η κατανάλωση καυσίμου και η εκπομπή CO₂ ενός αυτοκινήτου δεν εξαρτώνται μόνο από την αποτελεσματική 

εκμετάλλευση του καυσίμου από το όχημα, αλλά επηρεάζονται και από τον τρόπο οδήγησης και από άλλους μη 

τεχνικούς παράγοντες. Το CO₂ είναι το αέριο το οποίο ευθύνεται πρωτίστως για το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

¹⁰  Πλήρωση του ξεχωριστού ρεζερβουάρ του πρόσθετου AdBlue® σύμφωνα με την ένδειξη στην οθόνη του οργάνου 

πολλαπλών λειτουργιών.

Σημαντική παρατήρηση

Ιδιαιτερότητες των ζαντών: Οι γυαλισμένες 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 πάθει μόνιμη ζημιά από αλάτι για το ξεπάγωμα των 

δρόμων ή παρόμοια υλικά.

Μέγεθος 

ελαστικών

Κατηγορία

εξοικονόμησης 

καυσίμου

Κατηγορία 

πρόσφυσης σε 

υγρό οδόστρωμα

Κατηγορία του 

εξωτερικού 

θορύβου κύλισης

Θερινά ελαστικά 235/65 R 18 C Α 71

255/60 R 18 E–C Α 72

255/55 R 19 E–C B 71

285/45 R 20 C B 71

285/40 R 21 C B 71

Χειμερινά ελαστικά 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

Offroad Ιδιότητες 6-κύλινδρα μοντέλα

Γωνία αναρρίχησης σε % 60

Απόσταση από το έδαφος σε mm 210/245*

Γωνία προσέγγισης σε °εμπρός

   πίσω

23,1/25,4*

14,4/22,1*

Γωνία ράμπας σε ° 13,1/20,9*

Διέλευση μέσα από νερό σε mm 500/535*

Η παραγγελία ενός συγκεκριμένου ελαστικού δεν είναι δυνατή. Σχετικά με τα προσφερόμενα στη χώρα σας ελαστικά 

μπορείτε να ενημερωθείτε από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi. 

Κατατάξεις παραμέτρων ελαστικών

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

οδόστρωμα και της κατηγορίας του εξωτερικού θορύβου κύλισης για τα διάφορα μεγέθη ελαστικών του Audi Q7.

*  Τα στοιχεία αναφέρονται σε αυτοκίνητα με προαιρετικά διαθέσιμη adaptive air suspension/adaptive air suspension sport.
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Διαστάσεις σε χιλιοστά.

 Στοιχεία διαστάσεων για απόβαρο αυτοκινήτου. 

Όγκος χώρου αποσκευών σε l: 295/770/1.955 (δεύτερη τιμή: με αναδιπλωμένη 3η σειρά καθισμάτων.

Τρίτη τιμή: με αναδιπλωμένη πλάτη πίσω καθισμάτων και φόρτωση μέχρι τον ουρανό του αυτοκινήτου). 

Διάμετρος κύκλου στροφής περ. 12,4 m.

* Μέγιστη ελευθερία κεφαλής. ** Πλάτος χώρου αγκώνων. *** Πλάτος χώρου ώμων.

Διαστάσεις σε χιλιοστά.

 Στοιχεία διαστάσεων για απόβαρο αυτοκινήτου. 

Όγκος χώρου αποσκευών σε l: 890/2.075 (δεύτερη τιμή: με αναδιπλωμένη πλάτη πίσω καθισμάτων και φόρτωση 

μέχρι τον ουρανό του αυτοκινήτου). 

Διάμετρος κύκλου στροφής περ. 12,4 m.

* Μέγιστη ελευθερία κεφαλής. ** Πλάτος χώρου αγκώνων. *** Πλάτος χώρου ώμων.
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Ευρετήριο

Τεχνικά στοιχεία Διαστάσεις Συστάσεις σχεδίασης Βασικοί/Προαιρετικοί εξοπλισμοί

Θα αρέσετε σίγουρα: 
Οι συστάσεις σχεδίασης για το δικό σας Audi Q7.

Ένα Audi είναι το άθροισμα πολλών συστατικών μερών. Τα οποία με τη σειρά τους είναι διαθέσιμα σε πολλές παραλλαγές. Εξωτερικά χρώματα, επενδύσεις καθισμάτων, 

Διακοσμητικά στοιχεία: Υπάρχουν πολυάριθμες δυνατότητες συνδυασμού. Για να σας διευκολύνουμε στην επιλογή σας, οι σχεδιαστές μας έλεγξαν και αξιολόγησαν όλους 

τους συνδυασμούς – και τους συνόψισαν σε έναν εποπτικό πίνακα. Αφήστε μας να σας εμπνεύσουμε.

Αγαπημένη σχεδίαση Σύσταση σχεδίασης Με δυνατότητα συνδυασμού Χωρίς δυνατότητα συνδυασμού Ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις ανά χώρα. Για το ποιοι εξοπλισμοί είναι διαθέσιμοι ως βασικοί ή ως 

προαιρετικοί στη χώρα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στους τοπικούς Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi. Μια επιλογή των εξοπλισμών περιγράφεται λεπτομερέστερα από τη σελίδα 46 και μετά.

Εξωτερικά χρώματα Επάνω/κάτω διακοσμητικά στοιχεία
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Ταμπλό επάνω/καθίσματα
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Μαύρο/μαύρο

Μαύρο/καφέ Nougat

Μαύρο/καφέ Cedar

Μαύρο/γκρι Rock

Γκρι Granite/γκρι Rock

Καφέ Criollo/μπεζ Pistachio

Γκρι Granite/καφέ Murillo

Μαύρο/γκρι Rotor
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Σ
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Ζάντες/Ελαστικά 62

Ζάντες αλουμινίου χυτές 18 ιντσών σε σχέδιο 10 ακτίνων³

Ζάντες αλουμινίου σφυρήλατες 18 ιντσών σε σχέδιο 5 βραχιόνων⁴

Ζάντες αλουμινίου χυτές 19 ιντσών σε σχέδιο 5 ακτίνων V

Ζάντες αλουμινίου χυτές 19 ιντσών σε σχέδιο 5 ακτίνων-αστέρι 

Ζάντες αλουμινίου χυτές 19 ιντσών Audi Sport σε σχέδιο 7 διπλών ακτίνων, 

με επιγραφή RS

Ζάντες αλουμινίου χυτές 20 ιντσών σε σχέδιο 10 ακτίνων-αστέρι,

ανθρακί αντίθεσης, μερικώς γυαλισμένες⁵

Ζάντες αλουμινίου χυτές 20 ιντσών σε σχέδιο 5 παράλληλων ακτίνων 

(S-Design)²

Ζάντες αλουμινίου χυτές 20 ιντσών Audi Sport σε σχέδιο 10 ακτίνων Y
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Γραμμές και πακέτα 54

Εξωτερικό πακέτο S line

Sport πακέτο S line

Audi design selection καφέ Murillo

Απλά χρώματα 60

Λευκό Carrara

Μαύρο

Μεταλλικά χρώματα 60

Λευκό Glacier μεταλλικό

Ασημί Floret μεταλλικό

Μπεζ Karat μεταλλικό

Καφέ Argus μεταλλικό

Μπλε Ink μεταλλικό

Γκρι Graphite μεταλλικό

Μαύρο Orca μεταλλικό

Εξωτερικά χρώματα περλέ 61

Μπλε Sepang περλέ¹, ²

Γκρι Daytona περλέ²

Χρώμα με εφέ κρυστάλλων 61

Λευκό Tofana με εφέ κρυστάλλων

Ειδικά εξωτερικά χρώματα 61

Ειδικά εξωτερικά χρώματα Audi exclusive

Βασικός εξοπλισμός Προαιρετικός εξοπλισμός Βασικός/Προαιρετικός εξοπλισμός ανάλογα με το μοντέλο

Ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις ανά χώρα. Για το ποιοι εξοπλισμοί είναι διαθέσιμοι ως βασικοί ή ως προαιρετικοί στη χώρα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στους τοπικούς Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

Μια επιλογή των εξοπλισμών περιγράφεται λεπτομερέστερα από τη σελίδα 46 και μετά
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Ευρετήριο

¹ Για την ακριβή ημερομηνία διάθεσης παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi. ² Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με το εξωτερικό πακέτο S line ή το sport πακέτο S line. 

³ Βασικός εξοπλισμός για το Q7 3.0 TDI και 2.0 TFSI (252 hp). ⁴ Βασικός εξοπλισμός για το Q7 3.0 TFSI (333 hp). ⁵ Προσέξτε τις ιδιαιτερότητες σχετικά με τις ζάντες στη σελίδα 95.
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Ζάντες αλουμινίου χυτές 20 ιντσών Audi Sport σε σχέδιο 5 βραχιόνων Offroad 

σε όψη Titanium, γυαλισμένες⁵

Ζάντες αλουμινίου σφυρήλατες 21 ιντσών σε σχέδιο 5 βραχιόνων Turbo, 

ανθρακί αντίθεσης, μερικώς γυαλισμένες⁵

Ζάντες αλουμινίου χυτές 21 ιντσών Audi Sport σε σχέδιο 5 διπλών ακτίνων, με 

επιγραφή RS

Ζάντες αλουμινίου χυτές 21 ιντσών Audi Sport σε σχέδιο 5 διπλών ακτίνων σε 

όψη ματ Titanium, γυαλισμένες, με επιγραφή RS⁵

Χειμερινές ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών σφυρήλατες σε σχέδιο 5 βραχιόνων 

Χειμερινές ζάντες αλουμινίου χυτές 19 ιντσών σε σχέδιο 5 ακτίνων-αστέρι

Χειμερινές ζάντες αλουμινίου χυτές 20 ιντσών σε σχέδιο 10 ακτίνων-αστέρι

Χειμερινές ζάντες αλουμινίου χυτές 20 ιντσών σε σχέδιο 5 παράλληλων 

ακτίνων (S-Design)²
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Αντικλεπτικά μπουλόνια ασφαλείας

Σετ επισκευής ελαστικών

Ρεζέρβα ανάγκης

Ένδειξη ελέγχου πίεσης ελαστικών

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών

Εργαλεία αυτοκινήτου

Γρύλος αυτοκινήτου

Καθίσματα 64

Κανονικά καθίσματα εμπρός

Sport καθίσματα εμπρός

Καθίσματα εξατομικευμένου περιγράμματος εμπρός

Υφασμάτινοι και δερμάτινοι εξοπλισμοί 66

Υφασμάτινος εξοπλισμός Initial

Δερμάτινος εξοπλισμός Cricket

Συνδυασμός Alcantara/δέρματος

Δερμάτινος εξοπλισμός Valcona

Συνδυασμός δέρματος/δερματίνης

Πακέτα δέρματος 66

Πακέτο δέρματος

Πακέτο εκτεταμένης δερμάτινης επένδυσης

Πλήρες πακέτο δερμάτινου εξοπλισμού

Δερμάτινος εξοπλισμός (πακέτο 1) σε δέρμα Valcona Audi exclusive

Δερμάτινος εξοπλισμός (πακέτο 2) σε δέρμα Valcona Audi exclusive

Δερμάτινος εξοπλισμός (πακέτο 2) σε Alcantara/δέρμα Valcona Audi exclusive

Δερμάτινος εξοπλισμός (πακέτο 3) σε δέρμα Valcona Audi exclusive

Δερμάτινος εξοπλισμός (πακέτο 4) σε δέρμα Valcona Audi exclusive

Δερμάτινος εξοπλισμός (πακέτο 4) σε Alcantara/δέρμα Valcona Audi exclusive

Τεχνικά στοιχεία Διαστάσεις Συστάσεις σχεδίασης Βασικοί/Προαιρετικοί εξοπλισμοί 

Q7_TD72_2015_09.indd   99 24.11.15   12:28



100

Σ
ελ

ίδ
α

Q
7

Επενδύσεις καθισμάτων για κανονικά καθίσματα εμπρός 68

Μαύρο ύφασμα Initial

Μαύρο¹ δέρμα/δερματίνη

Καφέ¹ Nougat δέρμα/δερματίνη

Γκρι¹ Rock δέρμα/δερματίνη

Μπεζ¹ Pistachio δέρμα/δερματίνη

Μαύρο¹ δέρμα Cricket

Γκρι¹ Rock δέρμα Cricket

Μπεζ¹ Pistachio δέρμα Cricket

Επενδύσεις καθισμάτων για sport καθίσματα εμπρός 68

Μαύρο Alcantara/δέρμα

Γκρι Rock Alcantara/δέρμα

Διάτρητο Alcantara/δέρμα μαύρο με ραφές αντίθετης απόχρωσης⁴

Μαύρο δέρμα Valcona

Μαύρο δέρμα Valcona με ραφές αντίθετης απόχρωσης²

Καφέ Cedar δέρμα Valcona

Γκρι Rock δέρμα Valcona

Γκρι Rotor δέρμα Valcona με ραφές αντίθετης απόχρωσης²

Δερμάτινοι εξοπλισμοί Audi exclusive
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Άνεση καθισμάτων 67

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα μπροστινά καθίσματα

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα μπροστινά καθίσματα, με λειτουργία μνήμης για το κάθισμα του οδηγού

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα μπροστινά καθίσματα, με λειτουργία μνήμης για τα δύο μπροστινά καθίσματα

Θέρμανση καθισμάτων εμπρός

Θέρμανση καθισμάτων εμπρός και πίσω

Αερισμός καθισμάτων εμπρός

Λειτουργία μασάζ εμπρός

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός

Κεντρικό υποβραχιόνιο Comfort εμπρός

Προσκέφαλα εμπρός

Προσκέφαλα μεταβλητής ρύθμισης για τα μπροστινά καθίσματα

Πίσω καθίσματα 67

Πλάτη πίσω καθισμάτων, αναδιπλούμενη διαιρεμένη

Πίσω καθίσματα plus

3η Σειρά καθισμάτων 

Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω

Εσωτερική επένδυση ουρανού 67

Εσωτερική επένδυση ουρανού σε ύφασμα 

Εσωτερική επένδυση ουρανού σε μαύρο ύφασμα

Εσωτερική επένδυση ουρανού σε Alcantara

Εσωτερική επένδυση ουρανού σε μαύρο Alcantara

Βασικός εξοπλισμός Προαιρετικός εξοπλισμός

Ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις ανά χώρα. Για το ποιοι εξοπλισμοί είναι διαθέσιμοι ως βασικοί ή ως προαιρετικοί στη χώρα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στους τοπικούς Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

Μια επιλογή των εξοπλισμών περιγράφεται λεπτομερέστερα από τη σελίδα 46 και μετά
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Τεχνικά στοιχεία Διαστάσεις Συστάσεις σχεδίασης Βασικοί/Προαιρετικοί εξοπλισμοί 

¹ Σε συνδυασμό με αερισμό καθισμάτων εμπρός το δέρμα των μπροστινών καθισμάτων και των εξωτερικών πίσω καθισμάτων είναι διάτρητο. ² Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με το sport πακέτο S line. 

³ Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με Audi design selection. ⁴ Διατίθεται σε συνδυασμό με επάνω διακοσμητικά στοιχεία σε γυαλιστερό μαύρο, γκρι ασημί λάκα Diamond ή βουρτσισμένο αλουμίνιο Sono. 

⁵ Διατίθεται σε συνδυασμό με επάνω διακοσμητικά στοιχεία σε γυαλιστερό μαύρο, ή βουρτσισμένο αλουμίνιο Sono. ⁶ Συστατικό στοιχείο προβολέων Xenon plus ή προβολέων LED.
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Επενδύσεις καθισμάτων για καθίσματα εξατομικευμένου περιγράμματος εμπρός 68

Διάτρητο μαύρο δέρμα Valcona

Διάτρητο καφέ Cedar δέρμα Valcona

Διάτρητο γκρι Rock δέρμα Valcona

Διάτρητο μπεζ Pistachio δέρμα Valcona

Διάτρητο καφέ Murillo δέρμα Valcona, με ραφές αντίθετης απόχρωσης σε γκρι Granite³

Δερμάτινοι εξοπλισμοί Audi exclusive

Επάνω/κάτω διακοσμητικά στοιχεία  70

Γκρι ασημί βαφή Diamond/ανθρακί γυαλιστερό

Βουρτσισμένο αλουμίνιο Sono/ανθρακί γυαλιστερό

Βουρτσισμένο αλουμίνιο Sono/γκρι Slate²

Γκρι ασημί βαφή Diamond/καφέ Terra ξύλο καρυδιάς

Γκρι ασημί βαφή Diamond/γκρι ξύλο βελανιδιάς

Μαύρο γυαλιστερό/καφέ Terra ξύλο καρυδιάς

Μαύρο γυαλιστερό/γκρι ξύλο βελανιδιάς

Μαύρο γυαλιστερό/ξύλο καρυδιάς Beaufort
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Βουρτσισμένο αλουμίνιο Sono/καφέ Terra ξύλο καρυδιάς

Βουρτσισμένο αλουμίνιο Sono/γκρι ξύλο βελανιδιάς

Βουρτσισμένο αλουμίνιο Sono/ξύλο καρυδιάς Beaufort

Βουρτσισμένο αλουμίνιο Sono/φυσικό σκούρο καφέ ξύλο πλατάνου³

Κάτω διακοσμητικά στοιχεία Audi exclusive 71

Χρυσό Modrone ξύλο Audi exclusive⁴

Φυσικό σκούρο καφέ ξύλο Tamo Audi exclusive⁴

Μπρονζέ Vavona ξύλο Audi exclusive⁴

Ξύλο μελιάς Fine grain Nougat Audi exclusive⁴

 Ξύλο βελανιδιάς Sepia Audi exclusive⁴

Καφέ Nutmeg Fine grain ξύλο μυρτιάς Audi exclusive⁴

Μαύρο αλουμίνιο/ξύλο Beaufort Audi exclusive⁵

Μαύρη λάκα Piano Audi exclusive⁴

Προβολείς 72

Xenon plus 

Προβολείς LED

Προβολείς Matrix LED της Audi

Σύστημα καθαρισμού προβολέων⁶

Υποβοήθηση μεγάλης σκάλας φώτων

Αισθητήρας φωτός/βροχής

Πίσω φώτα LED

Πίσω φώτα LED με δυναμικό φλας
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Τιμόνια/Χειριστήρια όργανα  74

Δερμάτινο τιμόνι 4 ακτίνων με χειριστήρια πολλαπλών λειτουργιών Plus και χειριστήρια 

αλλαγής ταχυτήτων

Δερμάτινο τιμόνι 4 ακτίνων με χειριστήρια πολλαπλών λειτουργιών Plus και χειριστήρια 

αλλαγής ταχυτήτων, συμπεριλαμβανομένης θέρμανσης τιμονιού

Sport δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων με χειριστήρια πολλαπλών λειτουργιών Plus και χειριστήρια 

αλλαγής ταχυτήτων

Sport δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων με χειριστήρια πολλαπλών λειτουργιών Plus και χειριστήρια 

αλλαγής ταχυτήτων, συμπεριλαμβανομένης θέρμανσης τιμονιού

Sport Kontur δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων, επίπεδο στο κάτω μέρος, με χειριστήρια πολλαπλών 

λειτουργιών Plus και χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων³

Ηλεκτρική ρύθμιση τιμονιού

Λαβή επιλογέα ταχυτήτων σε δέρμα

Χειριστήρια όργανα σε δέρμα Audi exclusive

Καθρέπτες  75

Εξωτερικοί καθρέπτες με ενσωματωμένο φλας σε τεχνολογία LED

Εξωτερικοί καθρέπτες, επιπρόσθετα με λειτουργία μνήμης

Εξωτερικοί καθρέπτες, επιπρόσθετα αυτόματα αντιθαμβωτικοί και από τις δύο πλευρές

Εξωτερικοί καθρέπτες, επιπρόσθετα αυτόματα αντιθαμβωτικοί και από τις δύο πλευρές, 

με λειτουργία μνήμης

Εσωτερικός καθρέπτης, χειροκίνητα αντιθαμβωτικός

Εσωτερικός καθρέπτης, αυτόματα αντιθαμβωτικός

Σύστημα οροφής 75

Πανοραμική γυάλινη οροφή

Τζάμια 75

Θερμομονωτικά τζάμια, πράσινα φιμέ ηχομονωτικό μπροστινό παρμπρίζ

Κλιματιζόμενο Comfort/ηχομονωτικό μπροστινό παρμπρίζ, χωρίς σύρμα αντίστασης, θερμαινόμενο

Κλιματιζόμενα Comfort/ηχομονωτικά τζάμια
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Εσωτερικός φωτισμός  73

Εσωτερικός φωτισμός σε τεχνολογία LED

Πακέτο φωτισμού

Ατμοσφαιρικός φωτισμός

Σχεδίαση εξωτερικού  73

Αναγραφή μοντέλου/επιγραφή

Ενιαία τραπεζοειδής μάσκα Audi Singleframe

Αμάξωμα ελαφριάς κατασκευής με χρήση διαφόρων κραμάτων

Ενιαίο εξωτερικό χρώμα

Ποδιές προφυλακτήρα, άβαφες/πρόσθετα εξαρτήματα σε πλαστικό σε ανθρακί, σαγρέ

Ράγες οροφής από ανοδιωμένο αλουμίνιο

Ράγες οροφής σε μαύρο

Αεροτομή οροφής

Απολήξεις εξάτμισης

Πακέτο αλουμινίου

Πακέτο αλουμινίου μαύρο Titanium Audi exclusive

Σχεδίαση εσωτερικού  74

Προστασία ακμής φόρτωσης σε πλαστικό

Προστασία ακμής φόρτωσης σε ανοξείδωτο χάλυβα

Επενδύσεις μαρσπιέ με επένδυση αλουμινίου

Επενδύσεις μαρσπιέ με επιγραφή S line¹

Πατάκια Audi exclusive

Μοκέτα και πατάκια Audi exclusive²

Βασικός εξοπλισμός Προαιρετικός εξοπλισμός

Ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις ανά χώρα. Για το ποιοι εξοπλισμοί είναι διαθέσιμοι ως βασικοί ή ως προαιρετικοί στη χώρα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στους τοπικούς Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

Μια επιλογή των εξοπλισμών περιγράφεται λεπτομερέστερα από τη σελίδα 46 και μετά

Q7_TD72_2015_09.indd   102 24.11.15   12:28



Ευρετήριο

Σ
ελ

ίδ
α

Q
7

Κλιματιζόμενα Comfort/ηχομονωτικά τζάμια και τζάμια Privacy (φιμέ τζάμια)

Τζάμια Privacy (φιμέ τζάμια)

Διπλό ηλιοσκιάδιο

Αντηλιακό ρολό

Ηλιοσκιάδια

Κλιματισμός  76

Αυτόματος κλιματισμός άνεσης 2 ζωνών

Αυτόματος κλιματισμός άνεσης 4 ζωνών 

Θέρμανση/αερισμός σε στάση

Ιονιστής εμπρός και πίσω

Συστήματα κλειδώματος  77

Ασύρματο κλειδί τηλεχειρισμού

Καπό χώρου αποσκευών με ηλεκτρικό άνοιγμα και κλείσιμο

Πλήκτρο Start-Stop κινητήρα

Κλειδί άνεσης συμπεριλαμβανομένης ελεγχόμενης από αισθητήρα απασφάλισης της πόρτας χώρου 

αποσκευών

Κλειδί άνεσης με ελεγχόμενο από αισθητήρα ξεκλείδωμα του χώρου αποσκευών, 

συμπεριλαμβανομένου ηλεκτρικού καλύμματος χώρου φόρτωσης

Αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού

Χειριστήριο γκαραζόπορτας (HomeLink)

Ηλεκτρική υποβοήθηση κλεισίματος θυρών

Θήκη/Μεταφορά 77

Θήκες συμπεριλαμβανομένων διχτυών στην πλάτη των μπροστινών καθισμάτων

Ποτηροθήκη

Διαχωριστικό δίχτυ

Ηλεκτρικό κάλυμμα χώρου φόρτωσης
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Κάλυμμα χώρου αποσκευών, πτυσσόμενο

Κάλυμμα διπλής όψης

Κρίκοι πρόσδεσης

Σύστημα οδηγών με σετ σταθεροποίησης

Πακέτο μη καπνιστών

Πακέτο καπνιστών

Σύστημα έλξης ρυμούλκας (κοτσαδόρος) με υποβοήθηση ρυμούλκας

Όργανα πολλαπλών λειτουργιών/Όργανα ενδείξεων 78

Σύστημα πληροφόρησης οδηγού με έγχρωμη οθόνη

Audi virtual cockpit

Συστήματα ραδιοφώνου/πλοήγησης 78

MMI® Radio

MMI® ραδιόφωνο plus

MMI® Navigation plus με MMI touch

Πηγές ήχου/Video 79

1 Audi tablet²

2 Audi tablet²

Audi tablet συμπεριλ. συστήματος ψυχαγωγίας πίσω καθισμάτων (Rear Seat Entertainment)²

Προετοιμασία για σύστημα ψυχαγωγίας πίσω καθισμάτων (Rear Seat Entertainment)²

DVD-Changer

Ψηφιακή ραδιοφωνική λήψη

Ψηφιακή τηλεοπτική λήψη

Δέκτης τηλεόρασης και ψηφιακή λήψη ραδιοφώνου (DAB)

¹ Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με το εξωτερικό πακέτο S line ή το sport πακέτο S line. ² Σχετικά με την ακριβή ημερομηνία διάθεσης παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi. 

³ Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με το sport πακέτο S line.

Τεχνικά στοιχεία Διαστάσεις Συστάσεις σχεδίασης Βασικοί/Προαιρετικοί εξοπλισμοί 
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Ηχοσυστήματα 80

 Ηχοσύστημα Bang & Olufsen Advanced Sound System με τρισδιάστατο ήχο

Ηχοσύστημα Bose με τρισδιάστατο ήχο

Ηχοσύστημα Audi sound system

Τηλέφωνο 81

Θύρα Bluetooth

Audi phone box

mySmartphone 81

Audi smartphone interface

Πρόσβαση σε φωνητικό χειρισμό smartphone

Audi connect 81

Audi connect

Audi connect κλήση ανάγκης & Service

Συστήματα υποβοήθησης  85

Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης

Σύστημα ρύθμισης σταθερής ταχύτητας

Ρυθμιζόμενος περιοριστής ταχύτητας

Σύστημα υποβοήθησης νυχτερινής ορατότητας

Βοήθεια στάθμευσης πίσω

Βοήθεια στάθμευσης Plus

Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης

Κάμερα οπισθοπορείας

Πακέτο συστημάτων υποβοήθησης Στάθμευσης

Audi pre sense basic

Audi pre sense city

Audi side assist με προειδοποίηση αποβίβασης και Audi pre sense rear
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Πακέτο συστημάτων υποβοήθησης City

Αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας βασισμένη σε κάμερα

Audi active lane assist

Πακέτο συστημάτων υποβοήθησης Περιήγησης 

Οθόνη Head-up

Δυναμική της οδήγησης/Φρένα  87

Audi drive select

Δυναμική ανάρτηση 

adaptive air suspension

adaptive air suspension sport

quattro®

tiptronic

Ηλεκτρομηχανικό υποβοηθούμενο σύστημα διεύθυνσης

Σύστημα τετραδιεύθυνσης

Σύστημα πέδησης

Ηλεκτρομηχανικό φρένο στάθμευσης

Τεχνολογία/Ασφάλεια  88

Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS)

Ρύθμιση αντιολίσθησης τροχών (ASR)

Ηλεκτρονικό μπλοκάρισμα διαφορικού (EDS)

Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας (ESC)

Ρεζερβουάρ καυσίμου (75 l) με πρόσθετο ρεζερβουάρ AdBlue 12 l¹

Ρεζερβουάρ καυσίμου (85 l) με πρόσθετο ρεζερβουάρ AdBlue 24 l²

Ρεζερβουάρ καυσίμου (85 l)³

Ανάκτηση ενέργειας πέδησης (recuperation)

Σύστημα Start-Stop

Βασικός εξοπλισμός Προαιρετικός εξοπλισμός

Ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις ανά χώρα. Για το ποιοι εξοπλισμοί είναι διαθέσιμοι ως βασικοί ή ως προαιρετικοί στη χώρα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στους τοπικούς Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

Μια επιλογή των εξοπλισμών περιγράφεται λεπτομερέστερα από τη σελίδα 46 και μετά
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Ευρετήριο

¹ Βασικός εξοπλισμός για Q7 3.0 TDI. ² Διατίθεται μόνο για Q7 3.0 TDI. ³ Βασικός εξοπλισμός για Q7 3.0 TFSI. ⁴ Για την ακριβή ημερομηνία διάθεσης παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τους Εξουσιοδοτημένους Εμπόρους Audi. 

⁵ Προσέξτε τις ιδιαιτερότητες σχετικά με τις ζάντες στη σελίδα 95.
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Audi TDI clean diesel

Αερόσακοι

Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός και σύστημα αερόσακων κεφαλής

Πλευρικοί αερόσακοι πίσω

Ενσωματωμένο σύστημα προσκεφάλων (Audi backguard)

Κολώνα τιμονιού ασφαλείας

Έλεγχος πρόσδεσης ζώνης ασφαλείας

Στήριγμα παιδικού καθίσματος ISOFIX και Top Tether

Προεγκατάσταση παιδικού καθίσματος ISOFIX για το κάθισμα του συνοδηγού

Διακόπτης απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού

Φαρμακείο

Προειδοποιητικό τρίγωνο

Εξοπλισμός του εικονιζόμενου Audi Q7 (σελ. 4–29):

Εξωτερικό χρώμα: Μπλε Sepang περλέ⁴

Ζάντες: Ζάντες αλουμινίου σφυρήλατες σε σχέδιο 5 βραχιόνων Turbo, ανθρακί αντίθεσης, μερικώς γυαλισμένες⁵

Επενδύσεις καθισμάτων: Καφέ Cedar δέρμα Valcona

Επάνω διακοσμητικό στοιχείο: Βουρτσισμένο αλουμίνιο Sono

Κάτω διακοσμητικό στοιχείο: Γκρι ξύλο βελανιδιάς

Τεχνικά στοιχεία Διαστάσεις Συστάσεις σχεδίασης Βασικοί/Προαιρετικοί εξοπλισμοί 
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Η γοητεία της Audi βιώνεται ποικιλοτρόπως. Στις ψηφια-

κές εκθέσεις Audi City στο Βερολίνο, στο Λονδίνο και στο 

Πεκίνο για παράδειγμα, έχετε ψηφιακή πρόσβαση σε όλα 

τα μοντέλα σε πραγματικό μέγεθος και πραγματικό χρόνο. 

Φυσικά αξίζει τον κόπο και η επίσκεψη σε μια από τις 

 μεγάλες εκθέσεις αυτοκινήτου. Εδώ η Audi παρουσιάζει 

πάντα τα νέα μοντέλα της, παρέχοντας μια προοπτική 

σχετικά με το πώς διαμορφώνεται το μέλλον με το μότο 

“Vorsprung durch Technik” (“Πρωτοπορία μέσω τεχνολο-

γίας”). Όποιος θέλει να δει πώς αυτό υλοποιείται ήδη σή-

μερα από την Audi, μπορεί να αποκτήσει μια εικόνα με το 

online αφιέρωμα “Vorsprung durch Technik” στην ιστοσε-

λίδα www.audi.com. Μια ματιά στο παρελθόν, όμως, 

αξίζει επίσης τον κόπο: Στο Audi museum mobile στο 

Ingolstadt η ιστορία συμβαδίζει με την υψηλή τεχνολο-

γία. Συνολικά 130 ιστορικά εκθέματα και υπερσύγχρονες 

μορφές παρουσίασης συνθέτουν μια γεμάτη ένταση συμ-

βίωση. Εκτός αυτού, στο Audi driving experience έχετε 

την ευκαιρία να αποκτήσετε συναρπαστικές και πολυποί-

κιλες οδηγικές εμπειρίες με τρέχοντα μοντέλα της Audi. 

Εδώ η γνήσια οδηγική απόλαυση συνδυάζεται με χρήσιμα 

μαθήματα. Γι’ αυτό φροντίζει μια ομάδα ειδικά εκπαιδευ-

μένων και άκρως εξειδικευμένων εκπαιδευτών, οι οποίοι 

με πρακτικές συμβουλές σας βοηθούν να βελτιώσετε τις 

οδηγικές σας ικανότητες. Πρόσφατα και στο Audi driving 

experience center στο Neuburg, κοντά στο Ingolstadt. 

Εκεί υπάρχει μια κυκλική διαδρομή μήκους έως και 

3,4 km με απαιτητικούς συνδυασμούς στροφών, μια δυ-

ναμική επιφάνεια 30.000 m² και μια διαδρομή εκτός 

δρόμου (Offroad Parcours) για μοντέλα Q.

Η εμπειρία Audi

Ανακαλύψτε
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