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A7 40 TDI

Model

 
 

A7 40 TDI

 
 

V současné době nelze vypočítat přesnou spotřebu a hodnoty CO .

Celková cena 1 560 900,- *

2

Motor

   1968 cm3 Přední pohon S tronic 1 560 900,- *
    Výkon: 150 kW / 204 koní

 Spotřeba paliva: 0.0 - 4.5 l/100km
 Emise CO : 117 CO  g/km2 2

Vnější lakování

A2A2 Černá Brillant 0,- *

Potah

FZ  Potah:
 Vnitřní barva: černá

 Koberec: černá
 Přístrojová deska: černá

Ceny příslušenství jsou nezávazné, nekartelové a doporučené vč. DPH 21%, platné do odvolání. Prosím mějte na paměti, že případné nutné náklady na montážní práce a materiál nejsou v cenách obsaženy. Na základě 

omezení dle motoru či výbav nemusí být montáž požadovaného příslušenství u určitého vozu možná. O dostupnosti příslušenství pro vybraný model a termínu dodání se informujte u Vašeho dealera.

Pro aktuální informace o modernizovaných modelech nebo nabídce skladových vozů, prosím, kontaktujte svého nejbližšího prodejce nebo si vyberte svůj nový vůz z nabídky skladových vozů. Upozornění / výhrada k 

hodnotám spotřeby paliva a emisím CO2 Uvedené údaje o spotřebě a emisích byly zjištěny na základě měřících procedur předepsaných právními předpisy, nicméně se v současné době ověřují v následujícím smyslu: 

Počínaje 1. září 2017 jsou některé typy nových vozidel homologovány dle nového standardu WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure), realističtějšího testu hodnot spotřeby paliva a emisí CO2. 

Počínaje 1. září 2018 nahradí tento standard dosavadní standard NEDC (New European Driving Cycle). Vzhledem k realističtějším podmínkám standardu WLTP jsou hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 zjištěné při něm v 

mnoha případech vyšší než u standardu NEDC. V současné době jsme dle právních předpisů stále povinni uvádět hodnoty dle NEDC. V případě nových vozidel homologovaných dle standardu WLTP, jsou hodnoty zjištěné 

dle NEDC zpětně po přechodné období (do 2020) vypočítány z hodnot dle WLTP. Tyto hodnoty se mohou od katalogových hodnot nepatrně lišit. Tyto hodnoty jsou určeny výhradně jako pomůcka pro porovnání mezi 

různými typy vozidel. Dodatečná výbava vozu a příslušenství (např. vestavené díly, formáty pneumatik atd.) mohou měnit relevantní parametry vozidla jako hmotnost, valivý odpor a aerodynamiku a ve spojitosti s 

povětrnostními a dopravními podmínkami a individuálním stylem jízdy mohou ovlivnit spotřebu paliva, spotřebu elektrické energie a emise CO2 jakož i výkonnostní ukazatele vozidla. Nové hodnoty dle WLTP ani 

přepočtené na NEDC u vozidla dle této nabídky nejsou v tuto chvíli ještě známy. Prodejce, dovozce ani výrobce nenese žádnou odpovědnost za skutečnost, že se v budoucnu nově komunikované hodnoty (např. v době 

uzavření smlouvy či registrace vozidla) budou lišit. Počínaje 1. září 2018 nahradí tento standard NEDC (New European Driving Cycle) pro všechny vozy registrované jako osobní (M1), od 1. září 2019 i pro vozy s registrací 

jako nákladní (N1 / N2).
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Výbava

18" kovaná kola - 10ramenný turbínový
design

velikost 8Jx18
pneumatiky 225/55 R18

2zónová automatická klimatizace
rozdělené ovládání klimatizace pro stranu řidiče a 
spolujezdce
klimatizace zadního prostoru výdechy ve středové 
konzoli
odmrazovací průduchy pro přední a postranní skla
kombinovaný filtr znečištění a jemných prachových 
částic

5-dvéřová karoserie Sportback

Airbagy
- čelní airbag pro řidiče a spolujezdce, postranní airbagy 
pro přední sedadla, hlavové airbagy

Akustický parkovací asistent vpředu a
vzadu

akustická a optická podpora při parkování
ukazatel odstupu od překážky/okolních stojících vozů 
na horním displeji

Audi connect
3letá licence pro využívání služeb konektivity Audi 
connect
bližší informace k aktuální nabídce služeb Audi 
connect naleznete na www.audi.cz

Audi music interface
dva USB sloty pro nabíjení a datový přenos
umožňuje přehrání hudby z přenosného zařízení 
(smartphone, MP3 přehrávač aj.)

Audi pre sense basic
systém preventivních bezpečnostních opatření v 
kritických jízdních situacích
k preventivním bezpečnostním opatřením patří 
napnutí předních a zadních bezpečnostních pásů, 
úprava nastavení sedadel, zavření oken a 
panoramatického okna, zapnutí výstražných světel

Audi pre sense front
nepřetržitá kontrola provozu před vozidlem
v případě hrozícího střetu před jedoucím vozidlem 
(situační důvod nebo z důvodu nepřiměřené rychlosti)
systém je aktivní přibližně od 5 km/h;
chodce dokáže systém rozeznat do cca 85 km/h a 
vozidla do cca 250 km/h
při zjištění hrozícího střetu je řidič varován vizuálně, 
akusticky a hapticky;
v další fázi následuje automatické varovné přibrždění a 
posléze plné brždění
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Výbava

Bederní opěrka nastavitelná ve čtyřech
směrech

Bez kožené výbavy

Bezpečnostní šrouby kol s indikací
uvolnění

uvolnění šroubů kol možné pouze s dodaným 
nástavcem
v případě uvolnění šroubu proběhne upozornění na 
dotčené kolo v MMI a digitální přístrojové desce

Čalounění stropu ze světlé tkaniny

Dekorace lakovaná v optice šedá Grafit
přístrojová deska, část dveří a středová konzole bez 
krytu držáku nápojů - šedá Graphit

Elektricky ovládané víko zavazadlového
prostoru

Hlavice volící páky potažená kůží
barva kůže dle zvolené interiérové kombinace

Informační systém řidiče se 7" HD
displejem

Klíč - Keyless Go
bezklíčové spuštění a vypnutí motoru tlačítkem start
/stop na středovém panelu
odemykání a zamykání vozidla pomocí klíče
elektrické odjištění dveří zavazadlového prostoru

Klimatizovaná přihrádka spolujezdce
nastavení teploty dle nastavené teploty části 
spolujezdce dvou/čtyřzónové klimatizace

Koberečky vpředu a vzadu

Kontrola tlaku v pneumatikách
akustické a vizuální upozornění řidiče při ztrátě tlaku v 
pneumatikách v systému MMI a na digitální 
přístrojové desce

LED přední světlomety
LED denní, potkávací, poziční a dálková světla
statická LED směrová světla
statická LED světla do zatáček
světla do nepříznivého počasí
světla pro jízdu na dálnici a ve městě
osvětlení jízdní dráhy světlem s barvou podobnou 
dennímu světlu s nízkou spotřebou energie
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LED zadní světla se statickými LED
směrovými světly

Mild-hybrid soustava
pro 4válcové motory 12V soustava
pro 6válcové motory 48V soustava

MMI navigace s MMI touch response
navíc oproti MMI rádio plus:
navigační systém s 3D zobrazením budov
jednoduché ovládání infotainmentu hlasovým 
ovládám s rozpoznáním přirozené mluvy
kapacita až pro 10 mezicílů
připojení k internetu skrz vestavěný modul s podporou 
LTE/UMTS (nutná vlastní SIM karta s datovým 
tarifem)
WLAN hotspot pro připojení mobilních telefonů

MMI rádio plus s MMI touch response
dva dotykové displeje systému MMI (Multi Media 
Interface) k ovládání infotainmentu a funkcí vozu
horní 8,8"" displej (rozlišení 1280 x 720) pro ovládání 
navigace, médií a funkcí vozu
spodní 8,6"" displej (1280 x 640) pro ovládání 
klimatizace, komfortních funkcí a zadávání textu
oba displeje poskytují haptickou a akustickou odezvu
příjem AM / FM - čtečka paměťových karet
2 USB porty s datovou i nabíjecí funkcí
rozhraní Bluetooth pro telefonování i streamování 
hudby
8 reproduktorů s výkonem 80W"

Multifunkční kožený volant 4ramenný
bez pádel řazení
barva kůže dle zvolené interiérové kombinace

Nekuřácké provedení
12V zásuvka vpředu a vzadu

Označení modelu a technologie

Označení pohonu "quattro"

Pohon všech kol quattro se samosvorným
mezinápravovým diferenciálem

pro motorizaci 50 TDI

Prodloužená záruka výrobce 4 roky
prodloužení o 2 roky nad zákonnou záruku a max. do 
nájezdu 120 000 km

Progresivní řízení
proměnlivý převodový poměr řízení
zlepšená dynamika a jízdní komfort

Přední kotoučové brzdy 16"
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Sada na opravu pneumatik
s 12V kompresorem a lepícím prostředkem na 
pneumatiky
nejvyšší rychlost po provedené opravě 80 km/h

Standardní nárazníky

Standardní podvozek

Standardní sedadla vpředu
manuální podélné a výškové nastavení sedadla, 
nastavení sklonu opěradla, stehenní opěrky
manuální nastavení hlavových opěrek a výšky 
podavače bezpečnostního pásu
bederní opěra nastavitelná ve čtyřech směrech

Standardní sedadla vpředu - látka
- čalounění černá tkanina

manuální podélné a výškové nastavení sedadla, 
nastavení sklonu opěradla, stehenní opěrky
manuální nastavení hlavových opěrek a výšky 
podavače bezpečnostního pásu
bederní opěra nastavitelná ve čtyřech směrech

Tempomat

Uchycení dětské sedačky ISOFIX a Top
Tether pro zadní vnější sedadla

Upozornění opuštění jízdního pruhu
zabraňuje neúmyslnému vyjetí z jízdního pruhu skrze 
korigující zásahy do řízení
funkční v přibližném rozmezí 60 - 250 km/h

Vnější zpětná zrcátka elektricky
nastavitelná

vyhřívaná
s integrovaným LED směrovým světlem

Vnější zpětné zrcátko vpravo konvexní

Vnitřní zrcátko automaticky zatmavitelné

Vyhřívání sedadel vpředu

Vypínání airbagu spolujezdce

Zadní sedadla pro 2 cestující
opěradlo dělené a sklopné v poměru 40:20:40
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Zpětná parkovací kamera
zobrazení záběru zadní parkovací kamery v horním 
displeji systému MMI
dynamické zobrazení jízdní dráhy vozu
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Technické údaje

 Motor - typ  1968 Diesel

 Výkon    150 kW 204 koní

 Objem  1968 cm3

 Převodovka S tronic

 Pohon Přední pohon

 Počet dveří 5

 Počet sedadel 4

 Vlastní hmotnost 1700 kg

 Nejvyšší povolená celková hmotnost 2315 kg

 Spotřeba paliva 0.0 - 4.5 l/100km

 Emise CO22 117 CO  g/km2
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Moje financování

Audi Financial Services

V současné době nelze vypočítat přesnou spotřebu a hodnoty CO .2

  Stav 16.09.2018. Další informace k produktům naleznete na stránkách www.vwfs.cz
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Číslo nabídky

QR kód

AZCVKR Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce 
zobrazit Vaši nabídku a poradit Vám.

Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit 
platnost při produktových změnách.

Naskenujte QR kód a zobrazte si Vaši konfiguraci na 
Vašem mobilním telefonu či tabletu.

Vhodnou čtečku QR kódu naleznete v obchodech Apple 
Store nebo Google Play.


