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2Audi Q7  »  Inhoud

De Audi Q7 is 
een karaktervolle 
verschijning en 
synoniem voor 
zelfverzekerdheid 
op de weg.  
Andere pluspunten 
zijn de royale 
interieurruimte 
en het comfort 
waarmee de 
inzittenden reizen.
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4Audi Q7  »  Exterieur

Aan de voorkant valt de 
octagonale singleframe-
grille op met verchroomde 
verticale spijlen. De dorpels 
benadrukken dat deze 
bolide ook van wanten weet 
als het asfalt plaatsmaakt 
voor ruiger terrein.



5Audi Q7  »  Exterieur

De optionele HD-matrix-ledkoplampen 
met Audi-laserlicht produceren voor elke 
situatie het juiste licht, zonder andere 
verkeersdeelnemers te benadelen. Het 
schijnt bijna twee keer zo ver als ledlicht. 



6Audi Q7  »  Exterieur

Maak het leven in de Audi Q7 nog 

aangenamer met optionele verwennerijen 

zoals het glazen panoramadak en laat het 

interieur baden in het licht.

Een ander highlight 

van deze grote SUV 

is de chroomstrip die 

de achterlichten met  

elkaar verbindt. 



7Audi Q7  »  Exterieur

Voor inladen en uitladen 
zijn optionele functies 
beschikbaar, zoals een 
achterklep die reageert 
op een voetzwaai onder 
de achterbumper.



8Audi Q7  »  Interieur

Geniet van de premium opties zoals de 
multizone airconditioning, de Bang & 
Olufsen geluidsinstallatie met 3D-sound 
en de instelbare interieurverlichting.



9Audi Q7  »  Interieur

Moeten er veel spullen mee?  

De maximale bagage-inhoud met neergeklapte 

achterbanken is een enorme 2.050 liter. 

Met de optionele derde 
zitrij wordt uw auto een 
volwaardige zevenzitter.



10Audi Q7  »   Infotainment en connectiviteiten

MMI navigatie plus met MMI touch response 
biedt toegang tot geavanceerde Audi connect 
onlinetoepassingen. Zoals het navigeren 
met Google Earth™-kaarten en realtime 
verkeersinformatie in de route te verwerken.



11Audi Q7  »   Infotainment en connectiviteiten

‘Voorsprong door techniek’ betekent ook 

een voorsprong in digitale techniek. Dat is 

duidelijk zichtbaar in het interieur, waarin twee 

grote touchscreens het centrale deel van het 

dashboard opsieren. 

Alles in één oogopslag, direct in het 

blikveld - de Audi virtual cockpit, een 

volledig digitaal instrumentenpaneel,  

is volledig op de bestuurder gericht.



12Audi Q7  »   Rijeigenschappen en assistentiesystemen

De Audi Q7 TFSI e is door 
zijn innovatieve plug-in 
hybridetechniek ideaal voor 
elk gezin dat in de directe 
omgeving elektrisch wenst 
te rijden.



13Audi Q7  »   Rijeigenschappen en assistentiesystemen

De surround-camera’s 
ondersteunen u tijdens 
in- en uitparkeren door 
de ruimte rondom het 
voertuig te simuleren.



14Audi Q7  »   Rijeigenschappen en assistentiesystemen

De vierwielbesturing maakt dat de auto stabiel blijft doordat de 

achterwielen bij lage snelheden tot zelfs vijf graden tegengesteld 

meesturen en op de snelweg in gelijke richting meesturen. 

Dankzij de actieve rolstabilisatie 
is de Audi Q7 wendbaar en 
nauwkeurig te plaatsen in de  
stad en in scherpe bochten. 



15Audi Q7  »  Lakkleuren en velgen

Unilakken

Metalliclakken

Pareleffectlakken

Barriquebruin metallic

Goodwoodgroen pareleffect

Pijlgrijs pareleffect

Merlin pareleffect

Sepangblauw pareleffect

Nimbusgrijs pareleffect

Zandbeige pareleffect

Paleisblauw pareleffect

Daytonagrijs pareleffect 

Floretzilver metallic

Carrarawit

Galaxisblauw metallic

Nachtzwart

Gletsjerwit metallic Navarrablauw metallic Orkazwart metallic Samoeraigrijs metallic Vikunjabeige metallic

Kies de lakkleur die uw persoonlijkheid het 

beste reflecteert. Zit uw tint er niet bij? 

Met Audi Exclusive lakkleuren kunt u 

iedere gewenste kleur kiezen.



16Audi Q7  »  Kleuren en velgen

Met Audi velgen onderstreept
u de eigen stijl en het karakter
van de Audi Q7.

Deze weergave toont slechts een selectie van het assortiment velgen. 

Kijk voor het volledige aanbod op audi.nl



17Audi Q7  »  Audi Originele Accessoires

In de originele Audi dakkoffers past, 

afhankelijk van het formaat, meer dan 

400 liter aan benodigdheden. Ideaal 

voor zomervakanties en als u op 

wintersport gaat. 

Met Audi Originele 
Accessoires kunt u 
allerhande extra’s 
aanschaffen die het 
gebruiksgemak van  
uw auto vergroten. 

Kijk voor het complete aanbod Audi Originele Accessoires  

op audi.nl/webshop
Scherp zonlicht en warmte worden buiten 

gehouden met de zonwering voor de Audi Q7.

Beveilig uw bagage in de bagageruimte en 

bescherm de inzittenden met de metalen 

scheidingswand.

Bescherm het interieur van uw Audi tegen 

vocht en vervuiling met de Audi All-weather 

voetmatten.



18Audi Q7  »  Audi Originele Accessoires

Het duurt nog jaren totdat de kinderen 

zelf gasgeven. In de tussentijd zorgen 

de Audi kinderzitjes ervoor dat de kids 

veilig en comfortabel meerijden. 

De Audi 22 inch lichtmetalen winterset is de 

perfecte combinatie van veiligheid en stijlvolle 

vormgeving.

Wanneer u een caravan bezit of vaak gebruik 

maakt van een aanhanger of fietsendrager, 

kunt u niet zonder trekhaak.

De instap-led projecteert de Audi-ringen op de 

bodem bij het openen van de voorportieren.

Kijk voor het complete aanbod Audi Originele Accessoires  

op audi.nl/webshop



19Audi Q7  »  4 jaar garantie

Uw Audi
heeft standaard
4 jaar garantie.

Een geruststellend idee.

Met de aankoop van een Audi kiest u voor 

een hoogwaardig technisch product waar 

u jaren mee vooruit kunt. Dat bewijzen 

wij graag en daarom heeft u op uw Audi 

maar liefst 4 jaar garantie. Zo hoeft u zich 

gedurende deze periode geen zorgen te 

maken over onverwachte reparatiekosten en 

kunt u onbezorgd genieten van uw Audi.

U kunt aanspraak doen op fabrieksgarantie 

zolang het onderhoud van de auto volgens de 

fabrieksvoorschriften is uitgevoerd. U kunt bij 

elke Audi Servicepartner binnen Nederland 

de garantiewerkzaamheden laten uitvoeren. 

De fabrieksgarantie blijft van kracht als de 

auto gedurende de garantietermijn wordt 

doorverkocht aan een opvolgende eigenaar. 

2 Jaar fabrieksgarantie

Als zich binnen de garantietermijn een defect 

voordoet als gevolg van een materiaal- en/

of fabricagefout, dan garandeert uw Audi-

dealer dat dit kosteloos wordt hersteld of 

vervangen. Wanneer een defect optreedt, 

dient u dit uiterlijk binnen één maand 

na constatering (en uiterlijk binnen de 

garantieperiode van de auto) van het gebrek 

per e-mail of schriftelijk kenbaar te maken 

aan uw Audi-dealer. De klacht moet tevens 

binnen de garantietermijn geconstateerd en 

gemeld zijn.

2 Jaar Extra Garantie

2 jaar Extra Garantie is van toepassing op 

nieuwe Audi auto’s die door Pon’s

Automobielhandel B.V. zijn geïmporteerd 

en die in Nederland te naam zijn gesteld. 

Extra Garantie is geldig gedurende een 

periode van 24 maanden, direct aansluitend 

op de eerste twee jaar fabrieksgarantie. 

Voor de Extra Garantie geldt wel een 

kilometerbeperking tot 100.000 km. 

Eventuele gebreken die ontstaan terwijl u in 

het buitenland bent, dienen eerst gemeld te 

worden bij uw Audi-dealer in Nederland. 

Omdat de 2 jaar Extra Garantie een specifieke 

toevoeging is voor de Nederlandse markt, 

dient u de reparatie eerst te betalen en de 

reparatiefactuur vervolgens in te dienen bij 

uw Audi-dealer in Nederland. Voorts zijn 

uitgezonderd de kosten voor reparaties die 

tot normale slijtage en onderhoud worden 

gerekend. De 2 jaar extra garantie is niet van 

toepassing op elektrische voertuigen van 

Audi. Op de elektrische voertuigen is 6 jaar 

onderhoud inclusief.

Bekijk de volledige garantie-  

voorwaarden op audi.nl of  

scan de QR-code. Benieuwd  

naar de resterende garantie  

op uw Audi? Neem hiervoor  

contact op met uw dealer. 



Audi Voorsprong door techniek

Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden.

Gemiddeld brandstofverbruik:

3,1 - 11,3 l/100 km, 32,3 - 8,9 km/l.

Elektriciteit: 25,2 – 23,8 kWh/100 km.

Gemiddelde CO2-emissie: 257 - 71 g/km.
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