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Mallikoodi

Malli

Mallin tarkennin

Moottori

Teho

Toimintamatka

Akkukapasiteetti

Kulutus

kW (hv)

sähköllä¹

kWh

EU-yhd.

CO2

Vaih- Istuin-

-päästö teisto paikka-

Autoetu
Vapaa

Käyttö-

Hinta €

Arvioitu

Arvioitu

Sis. ALV 24%

autovero €*

kokonais-

km (WLTP yhd.)

Brutto / Netto

l/100km

g/km**

luku

autoetu

etu

Ilman autoveroa

4MGCY3

Q7

Business S line 55 TFSI e quattro tiptronic

3.0 V6

280 (381)

47

17,9 / 14,4

2,6 /9,7***

58

A8

5

1430

1265

83 420

3 445,09

86 865,09

4MGCZ3

Q7

Business S line 60 TFSI e quattro tiptronic

3.0 V6

340 (462)

47

17,9 / 14,4

2,6 / 9,7***

58

A8

5

1530

1365

90 330

3 731,37

94 061,37

Q7 Business S line TFSI e Plug-in hybrid -mallien vakiovarusteina mm. seuraavat varusteet:
Matrix LED -ajovalot, sis. ajovalojen pesimet ja dynaamiset etu- takavilkut
Urheilullinen mukautuva ilmajousitus, Adaptive Air Suspension Sport
MMI Navigointi plus -järjestelmä
Korkearesoluutioiset kosketusnäytöt (ylempi näyttö 10,1" alempi näyttö 8,6")
Audi virtuaalimittaristo
Audi Sound System
Nopeusrajoitustunnistin
Audi Smartphone Interface -järjestelmä
Audi connect safety & service -järjestelmä ²
Seisontailmastointi
Latausjärjestelmä "Compact"
Akustinen ja optinen pysäköintijärjestelmä edessä ja takana
Peruutuskamera
3-puolainen nahalla päällystetty monitoimiohjauspyörä plus
Sähkösäätöiset etuistuimet
Trend-nahkaverhoilu (nahka/keinonahkaverhoilu)
Takaistuin Plus
Lämmitettävät takaistuimen reunapaikat
Audi pre sense basic -järjestelmä
Audi pre sense eteen -järjestelmä
Automaattisesti himmentyvä taustapeili
Kaistaltapoistumisvaroitin
Sähkötoimisesti avautuva ja sulkeutuva tavaratilan luukku
S line etu- ja takapuskurit
S line merkit etuolokasuojissa
Alumiiniset etu- ja takaovien kynnyslistat, valaistut, S logo etuovien kynnyslistassa
Pyöränkaaret ja sivuhelmat korinväriset
Kiiltolistat sivuikkunoiden ympärillä ja kiiltävät kattokaiteet
Alumiinivanteet 5-puolainen "Star" design, koko 8.5J x 19, renkaat 255/55 R19

Q7 Business S line 60 TFSI e Plug-in hybrid -mallissa vakiovarusteina lisäksi tai sijasta seuraavat varusteet:
Musta Optiikka -paketti
Mustat ulkopeilien kotelot
Mustat kattokaiteet
Urheiluistuimet edessä
Frequenz Alcantara/nahkaverhoilu S logolla
Musta sisäkatonverhoilu
Tumma harjattu alumiini-somistelistat
LED- sisäänastumisvalo etu- ja takovissa
Punaisiksi maalatut jarrusatulat
Alumiinivanteet 10-puolainen "Star" design, koko 9.0J x 20, renkaat 285/45 R20

Osa lisävarusteista vaikuttavat auton CO2-päästöarvoon, polttoainekulutukseen sekä autoveron määrään.
Arvioitu autovero on laskettu hinnastossa WLTP päästömittaustavan mukaan kunkin mallin vakiovarusteilla.
¹ Audi Q7 TFSI e -mallien WLTP -testimenetelmän mukainen toimintasäde vakiovarusteilla on sähköllä ajettaessa noin 47 km riippuen tehoversiosta.
Ajoneuvon kulutus ja toimintamatka on määritelty maailmanlaajuisesti yhtenäistetyn testimenetelmän (WLTP) mukaisesti. Ilmoitettu WLTP-kulutus ja -toimintamatka saattavat vaihdella
olennaisestikin riippuen mm. kuljettajan ajotavasta, akkukapasiteetista, lataamisen säännöllisyydestä, sähkövarusteiden käytöstä, mahdollisen lisälämmittimen käytöstä, ulkolämpötilasta,
sääolosuhteista, matkustajien ja kuorman määrästä, valitusta ajoprofiilista tai tieprofiilista. Ajoneuvon latausteho ja -aika voivat vaihdella olennaisestikin ilmoitetusta ohjearvosta.
Latausteho ja -aika riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, akuston lämpötilasta ja peräkkäisten latausten tiheydestä.
² myCarManager lisenssi voimassa 3 vuotta, myService lisenssi voimassa 10 vuotta
* Lopullinen autovero määräytyy Tullin tekemän autoveropäätöksen mukaan.
** WLTP testimenetelmä. Lopullinen CO2 g/km, jonka perusteella autovero määräytyy ilmoitetaan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksessa (COC-todistus).
*** Yhdistetty kulutus ajettaessa hybrid-käytöllä / polttomoottorilla akun ollessa tyhjä.
Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään. Hinnat vapaasti tuontisatamassa sisältäen mallistoerittelyn mukaiset varusteet.
Myynti: Audi-jälleenmyyjät
Maahantuoja: K Auto Oy

hinta € *

