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model poãet pfievodovka zdvihov˘ v˘kon spotfieba emise objednací Kã Kã
válcÛ objem, litry kW/k paliva* CO2** kódy bez DPH vã. DPH

Q7 4.2 FSI quattro 8 tiptronic 4,2 257/350 13,6–13,6 326–326 4LB 0EL 1 620 588,- 1 928 500,-

Q7 3.0 TDI quattro 1 6 tiptronic 3,0 171/233 10,5–10,5 282–282 4LB 0FL 1 293 697,- 1 539 500,-

Ceny Q7
sériová v˘bava

Audi Q7
airbag fiidiãe a spolujezdce, hlavov˘ airbag sideguard vãetnû boãních airbagÛ vpfiedu 
bezpeãnostní sloupek fiízení podélnû i v˘‰kovû nastaviteln˘
ãelní sklo s ‰ed˘m pruhem u horního okraje
dálkové ovládání centrálního zamykání
dekorace hedvábnû matné, ãerné
dûlicí síÈ v˘suvná mezi zavazadlov˘m prostorem a zadními sedadly 
de‰Èov˘ senzor
dynamick˘ podvozek 
elektrické ovládání oken vpfiedu i vzadu
elektronick˘ stabilizaãní program vãetnû brzdového asistentu
imobilizér
kola hliníková kovaná se sedmi otvory, velikost 7,5Jx18, s pneumatikami 235/60 R 18
komfortní automatická klimatizace
koÏen˘ ãtyfiramenn˘ volant
kryt zavazadlového prostoru 
management napûtí
mlhové svûtlomety
Multi Media Interface basic plus vãetnû 6,5palcového monochromatického displeje, integrovaného rádia, 11 reproduktorÛ a pfiehrávaãe CD
podéln˘ stfie‰ní nosiã v ãerném provedení 
potahy sedadel – tkanina Cosmo
rohoÏky vpfiedu a vzadu
sedadla vpfiedu – manuálnû podélnû a v˘‰kovû nastavitelná, manuálnû nastaviteln˘ sklon opûradla
servotronic
stál˘ pohon v‰ech kol quattro s asymetrick˘m dynamick˘m rozdûlením toãivého momentu
stfiední loketní opûrka vpfiedu
svûteln˘ senzor vãetnû funkce coming home/leaving home
tfietí opûrka hlavy vzadu vãetnû tfiíbodového samonavíjecího pásu na stfiedním sedadle vzadu 
ukazatel vnûj‰í teploty
upevnûní dûtské sedaãky Isofix na vnûj‰ích zadních sedadlech
vnûj‰í zpûtná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhfiívaná, asférické na stranû fiidiãe
zadní opûradlo dûlené a sklopné
zafiízení pro pfiepravu dlouh˘ch pfiedmûtÛ
zásuvka na 12 V v zavazadlovém prostoru 

Audi Q7 4.2 FSI quattro (navíc oproti modelu Audi Q7 3.0 TDI quattro):
informaãní systém fiidiãe s monochromatick˘m displejem
kapota zavazadlového prostoru automaticky ovládaná
kola hliníková kovaná se sedmi rameny, velikost 8Jx18, s pneumatikami 255/55 R 18
tempomat

* Spotfieba paliva je uvedena dle smûrnice 1999/100/ES, v l/100 km, celkem. První hodnota odpovídá pohotovostní váze vozu a váze fiidiãe. Druhá
hodnota odpovídá váze plnû vybaveného vozu a váze fiidiãe.

** Emise CO2 je uvedena v g/km, celkem. První hodnota odpovídá pohotovostní váze vozu a váze fiidiãe. Druhá hodnota odpovídá váze plnû vybave-
ného vozu a váze fiidiãe.
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objednací Kã Kã 
kódy bez DPH vã. DPH

Zvlá‰tní v˘bava Q7

04   05

Adaptivní svûtlo vãetnû xenonov˘ch svûtel Plus a denních potkávacích svûtel PXA/8K9 37 365,- 44 464,- ● ●
natáãivé ve smûru jízdy, slouÏí k osvûtlení zatáãek; svûtlomety s plynov˘mi v˘bojkami pro tlumená 
a dálková svûtla, vãetnû ostfiikovaãÛ svûtlometÛ, automatická dynamická regulace sklonu svûtlometÛ

Advanced key 4F2 28 963,- 34 465,- ● ●
systém kontroly oprávnûnosti pfiístupu a rozjezdu pro vozy vybavené automatickou pfievodovkou 
tiptronic pracující na principu v˘mûny dat mezi vozidlem a klíãem, klíã musíte mít pro otevfiení 
a nastartování vozidla u sebe, spu‰tûní a vypnutí motoru tlaãítkem start/stop na stfiedním panelu, 
zamykání vozidla zvenãí téÏ tlaãítkem na v‰ech madlech dvefií

Airbag

boãní airbagy vzadu 4X4 10 157,- 12 087,- ● ●
v opûradlech zadních sedadel

Alarm vãetnû kontroly vnitfiního prostoru, nezávislého zdroje napûtí a ochrany pfied odtaÏením 7AL 12 156,- 14 466,- ● ●

Audi parking system 7X1 11 014,- 13 107,- ● ●
akustick˘ parkovací systém v zadním nárazníku, usnadÀuje parkování akustick˘m signálem

Audi parking system plus 7X4 21 742,- 25 873,- ● ●
sledování odstupu vpfiedu a vzadu, usnadÀuje parkování akustick˘m signálem a optick˘m 
zobrazením v Multi Media Interface

Audi parking system advanced 2 7X8 35 611,- 42 377,- ● ●
sledování odstupu vpfiedu a vzadu, usnadÀuje parkování akustick˘m signálem, optick˘m zobrazením 
v Multi Media Interface a pfienosem obrazu prostoru za vozidlem na displej Multi Media Interface

Audi side assist 7Y1 15 949,- 18 979,- ● ●
asistent zmûny jízdního pruhu, kontroluje prostor za jedoucím vozidlem a informuje fiidiãe signálem ve 
vnûj‰ím zpûtném zrcátku, pokud se nachází vozidlo v mrtvém úhlu nebo se vozidlo blíÏí rychle zezadu

Dálkové ovládání garáÏov˘ch vrat VC1 6 649,- 7 912,- ● ●
ovládací tlaãítka integrovaná ve stfie‰ním modulu vpfiedu

Dekorace

hliník Marlin, stfiíbrn˘ 3 5TE bez pfiíplatku bez pfiíplatku ● ●
pro stfiední panel a obloÏení dvefií, obruby dekorací obloÏení dvefií s hliníkov˘m vzhledem

dfievo kofiene ofiechu, pfiírodní 3 5TS bez pfiíplatku bez pfiíplatku ● ●
pro stfiední panel a obloÏení dvefií, obruby dekorací obloÏení dvefií s hliníkov˘m vzhledem

dfievo olivové, béÏové 3 5MQ bez pfiíplatku bez pfiíplatku ● ●
pro stfiední panel a obloÏení dvefií, obruby dekorací obloÏení dvefií s hliníkov˘m vzhledem

dfievo Tamo, tmavû hnûdé 3 5TA bez pfiíplatku bez pfiíplatku ● ●
pro stfiední panel a obloÏení dvefií, obruby dekorací obloÏení dvefií s hliníkov˘m vzhledem

Designové pakety

designov˘ paket Basis 4 PEA 11 014,- 13 107,- ● ●
paket obsahuje hliníkov˘ vzhled v˘dechÛ vzduchu, obloÏení prostoru pro nohy a rohoÏky 
z koberce Fresco 

designov˘ paket kÛÏe 4 PEB 62 288,- 74 123,- ● ●
paket obsahuje potahy sedadel z kÛÏe Cricket, hliníkov˘ vzhled v˘dechÛ vzduchu, obloÏení 
prostoru pro nohy a rohoÏky z koberce Fresco

designov˘ paket kÛÏe plus 4 PEC 92 108,- 109 608,- ● ●
paket obsahuje potahy sedadel z kÛÏe Verano, ãalounûní loketních opûrek a madel dvefií z kÛÏe jemná 
Nappa, hliníkov˘ vzhled v˘dechÛ vzduchu, obloÏení prostoru pro nohy a rohoÏky z koberce Fresco

designov˘ paket kÛÏe plus vãetnû sportovních sedadel vpfiedu 4 PEE/PV1 139 302,- 165 769,- ● ●
paket obsahuje potahy sedadel z kÛÏe Verano, ãalounûní loketních opûrek a madel dvefií 
z kÛÏe jemná Nappa, hliníkov˘ vzhled v˘dechÛ vzduchu, obloÏení prostoru pro nohy a rohoÏky 
z koberce Fresco; paket dále obsahuje sportovní sedadla s v˘razn˘mi boãnicemi pro lep‰í boãní 
drÏení tûla v zatáãkách, elektricky podélnû nastavitelná sedadla, elektricky nastavitelnou v˘‰ku 
a sklon sedáku, elektricky nastaviteln˘ sklon opûradla, manuálnû nastavitelnou stehenní opûrku, 
elektricky nastavitelnou opûrku bederních obratlÛ vpfiedu

designov˘ paket kÛÏe plus vãetnû sportovních sedadel vpfiedu a pamûti pro sedadlo fiidiãe 4, 5 PEE/PV3 148 561,- 176 788,- ● ●

designov˘ paket kÛÏe plus vãetnû sportovních sedadel vpfiedu a pamûti pro pfiední sedadla 4, 5 PEE/PV6 154 518,- 183 876,- ● ●

designov˘ paket Sport 4 PED/PV1 86 314,- 102 714,- ● ●
paket obsahuje potahy boãnic sedadel a opûrek hlavy z kÛÏe, stfiední ãást sedákÛ a opûradel 
z Alcantary, v˘plnû dvefií z Alcantary, hliníkov˘ vzhled v˘dechÛ vzduchu, obloÏení prostoru 
pro nohy a rohoÏky z koberce Fresco; paket dále obsahuje sportovní sedadla s v˘razn˘mi 
boãnicemi pro lep‰í boãní drÏení tûla v zatáãkách, elektricky podélnû nastavitelná sedadla, 
elektricky nastavitelnou v˘‰ku a sklon sedáku, elektricky nastaviteln˘ sklon opûradla, manuálnû 
nastavitelnou stehenní opûrku, elektricky nastavitelnou opûrku bederních obratlÛ vpfiedu

designov˘ paket Sport vãetnû pamûti pro sedadlo fiidiãe 4, 5 PED/PV3 95 574,- 113 733,- ● ●

designov˘ paket Sport vãetnû pamûti pro pfiední sedadla 4, 5 PED/PV6 101 530,- 120 821,- ● ●

1 Model obsahuje filtr pevn˘ch ãástic.

2 V˘bavu lze objednat pouze v kombinaci s Multi Media Interface
(PMN) nebo navigaãním systémem s DVD (PNA).

3 V˘bavu lze objednat pouze v kombinaci s designov˘mi pakety 
(PEA, PEB, PEC, PED nebo PEE).

4 V˘bavu lze objednat pouze v kombinaci s dekoracemi hliník Marlin,
stfiíbrn˘ (5TE), dfievo kofiene ofiechu, pfiírodní (5TS), dfievo olivové,
béÏové (5MQ) nebo dfievo Tamo, tmavû hnûdé (5TA).

5 V˘bavu lze objednat pouze v kombinaci s vnûj‰ími zpûtn˘mi zrcátky
s pamûtí (6XF nebo 6XL).

6 V˘bavu lze objednat pouze v kombinaci s dekoracemi
dfievo kofiene ofiechu, pfiírodní (5TS), dfievo olivové,
béÏové (5MQ) nebo dfievo Tamo, tmavû hnûdé (5TA).

7 V˘bava obsahuje plnohodnotné rezervní kolo. 
Pfii souãasném objednání tfietí fiady sedadel (5KL) nebo
komfortních sedadel v druhé fiadû sedadel vãetnû tfietí
sady sedadel (5KY) bude v˘bava obsahovat
neplnohodnotné rezervní kolo.
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objednací Kã Kã 
kódy bez DPH vã. DPH

Zvlá‰tní v˘bava Q7
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Hlavice fiadicí páky, dfievûná 6 6Q3 2 896,- 3 446,- ● ●

Informaãní systém fiidiãe s monochromatick˘m displejem PI3 6 935,- 8 253,- ❍ ●
na displeji zobrazuje informace palubního poãítaãe, Auto-Check-Control, rádiov˘m signálem fiízen˘ch 
hodin a systému Multi Media Interface

Informaãní systém fiidiãe s barevn˘m displejem PI4 11 300,- 13 446,- – ●
na displeji zobrazuje informace palubního poãítaãe, Auto-Check-Control, rádiov˘m signálem fiízen˘ch 4 364,- 5 194,- ● –
hodin a systému Multi Media Interface

Kapota zavazadlového prostoru automaticky ovládaná 4E9 13 053,- 15 533,- ❍ ●

Kola a pneumatiky
vãetnû bezpeãnostních ‰roubÛ:

kola hliníková kovaná se sedmi rameny, velikost 8Jx18 7 PRF 14 195,- 16 893,- ❍ ●
s pneumatikami 255/55 R 18

kola hliníková litá s pûti dvojit˘mi paprsky, velikost 8,5Jx18 7 PRJ 19 988,- 23 786,- – ●
s pneumatikami 255/55 R 18 5 793,- 6 894,- ● –

kola hliníková litá se sedmi strukturovan˘mi rameny, velikost 8,5Jx19 8 PRY 39 119,- 46 551,- – ●
s pneumatikami 265/50 R 19 24 923,- 29 659,- ● –

kola hliníková litá s pûti dvojit˘mi paprsky, le‰tûná, dvoubarevná, velikost 9Jx20 8 PRM 68 081,- 81 016,- – ●
s pneumatikami 275/45 R 20 53 886,- 64 124,- ● –

kola hliníková kovaná se sedmi otvory, velikost 7,5Jx18 7, 9 CV4 bez pfiíplatku bez pfiíplatku ● ❍
s pneumatikami 235/60 R 18

terénní pneumatiky 235/60 R 18 HS6 4 364,- 5 194,- – ●
bez pfiíplatku bez pfiíplatku ● –

kontrolní systém tlaku vzduchu v pneumatikách 7K3 14 481,- 17 232,- ● ●

Komfortní automatická klimatizace ãtyfizónová 9AH 18 846,- 22 427,- ● ●
v˘bava navíc obsahuje samostatnû nastavitelnou teplotu a rozdûlení vzduchu vzadu vlevo a vzadu 
vpravo, v˘dechy vzduchu ve sloupku „C”, ovládání klimatizace pro zadní ãást na stfiedním panelu 
vzadu, funkce vzadu jsou nastavitelné i pfies pfiední ovládací panel

Komfortní stfiední loketní opûrka vpfiedu 6E6 4 651,- 5 535,- ● ●
dûlená pro fiidiãe a spolujezdce

Kontrastní lakování 10 VJ1 14 481,- 17 232,- ● ●
kontrastní lakování nárazníkÛ vpfiedu, nárazníkÛ vzadu a boãních prahÛ

Laky

metalické laky/laky s perleÈov˘m efektem *** 23 169,- 27 572,- ● ●

Multi Media Interface PMN 17 663,- 21 019,- ● ●
integrovaná koncepce ovládání, obsahuje terminál Multi Media Interface (s ovladaãem, ovládacími  
a funkãními tlaãítky)a displej Multi Media Interface (7palcov˘ barevn˘ displej s vysok˘m rozli‰ením)  
v pfiístrojové desce, roz‰ífiené rádio s dvojit˘m tunerem a mûniã CD (místo sériové CD mechaniky) 
v pfiístrojové desce

Navigaãní systémy

navigaãní systém s CD 11 PNS 40 832,- 48 591,- ● ●
obsahuje mûniã CD a CD-ROM pro âeskou republiku

navigaãní systém s DVD PNA 71 262,- 84 802,- – ●
obsahuje Multi Media Interface, informaãní systém fiidiãe s barevn˘m displejem a navigaãní DVD 64 327,- 76 549,- ● –
pro západní Evropu

pfiíjem televizního signálu 2 QV9 30 431,- 36 213,- ● ●
analogov˘ a digitální pfiíjem

pfiíjem televizního signálu a signálu rádia 2, 12 QU1 42 301,- 50 338,- ● ●
analogov˘ a digitální pfiíjem 

Nekufiácké provedení 9JA bez pfiíplatku bez pfiíplatku ● ●

Nezávislé topení/vûtrání s dálkov˘m ovládáním PK6 39 119,- 46 551,- ● ●

Ostfiikovaãe svûtlometÛ 8X1 8 689,- 10 340,- ● ●

Ochranná roleta proti slunci

manuální pro zadní okno 3Y1 3 468,- 4 126,- ● ●

manuální pro zadní okno a manuální pro zadní postranní okna 3Y3 6 363,- 7 573,- ● ●

Oznaãení modelu

bez oznaãení typu a objemu 2Z0 bez pfiíplatku bez pfiíplatku ● ●

bez oznaãení objemu 2Z7 bez pfiíplatku bez pfiíplatku ● ●

8 V˘bava obsahuje neplnohodnotné rezervní kolo.

9 Pro model Audi Q7 4.2 FSI quattro lze v˘bavu objednat pouze
v kombinaci s terénními pneumatikami 235/60 R 18 (HS6).

10 Pfii souãasném objednání vnûj‰ích barev bílá Calla (R6R6), zelená
Platan, metalíza (8M8M) nebo ‰edá Kfiemík, metalíza (Q4Q4) bude
kontrastní lakování v provedení svûtle stfiíbrná matná. Pfii
souãasném objednání ostatních vnûj‰ích lakÛ bude kontrastní
lakování v provedení ‰edá Platinum matná.

11 V˘bavu lze objednat pouze v kombinaci s navigaãním
systémem (PI3 nebo PI4). V˘bavu nelze objednat
v kombinaci s Multi Media Interface (PMN).

12 V˘bavu lze objednat pouze v kombinaci s dvojit˘mi skly
(VW8) nebo dvojit˘mi tónovan˘mi skly (4KS).
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Paket le‰tûn˘ch prvkÛ
paket obsahuje ozdobné li‰ky okolo oken v hliníkové optice a sloupek „B” v ãerném 4ZB 4 651,- 5 535,- ● ●
le‰tûném provedení

Paket osvûtlení QQ1 6 363,- 7 573,- ● ●
obsahuje osvûtlení prostoru dvefií pod vnûj‰ími zpûtn˘mi zrcátky, efektní osvûtlení stfiedního panelu, 
aktivní odrazky ve dvefiích vpfiedu a vzadu, osvûtlení prostoru pro nohy vpfiedu a vzadu, osvûtlení 
ve dvefiích vzadu, osvûtlení v˘dechÛ vzduchu v B-sloupcích a osvûtlení popelníku vzadu

Podéln˘ stfie‰ní nosiã

podéln˘ stfie‰ní nosiã z eloxovaného hliníku 3S1 2 611,- 3 107,- ● ●

Podvozky

adaptivní pneumatické pérování 13 1BK 72 691,- 86 502,- ● ●

regulace sklonu svûtlometÛ 14 8Q0 bez pfiíplatku bez pfiíplatku ● ●
pro adaptivní pneumatické pérování a sériové halogenové svûtlomety

Potah stropu z látky 15 6NQ 8 689,- 10 340,- ● ●
barva ãerná

Potah stropu z Alcantary PL7 40 547,- 48 251,- ● ●
vãetnû dvojit˘ch sluneãních clon potaÏen˘ch Alcantarou

Radiopfiijímaãe

systém reproduktorÛ BOSE Surround Sound 8RY 19 988,- 23 786,- ● ●

pfiíjem signálu rádia 12 QV3 11 870,- 14 125,- ● ●
analogov˘ a digitální pfiíjem 

mûniã CD 16 7A6 10 728,- 12 766,- ● ●
v pfiístrojové desce

mûkká bra‰na na CD 4W2 857,- 1 020,- ● ●
pro samostatné uloÏení aÏ 24 CD

Sedadla

upevnûní dûtské sedaãky Isofix PIH 2 325,- 2 767,- ● ●
pro sedadlo spolujezdce a vnûj‰í zadní sedadla, normované drÏáky pro bezpeãné a praktické 
uchycení dûtské sedaãky Isofix, vãetnû deaktivace airbagu spolujezdce, pfiíslu‰ná sedaãka bude 
nabídnuta v programu pfiíslu‰enství Audi

pfiední sedadla elektricky nastavitelná PV1 28 963,- 34 465,- ● ●
elektricky v˘‰kovû a podélnû nastavitelná sedadla, elektricky nastaviteln˘ sklon sedáku 
a opûradla, elektricky nastavitelná opûrka bederních obratlÛ vpfiedu

pfiední sedadla elektricky nastavitelná vãetnû pamûti pro sedadlo fiidiãe 5 PV3 38 222,- 45 484,- ● ●
elektricky v˘‰kovû a podélnû nastavitelná sedadla, elektricky nastaviteln˘ sklon sedáku 
a opûradla, elektricky nastavitelná opûrka bederních obratlÛ vpfiedu

pfiední sedadla elektricky nastavitelná vãetnû pamûti pro pfiední sedadla 5 PV6 44 177,- 52 570,- ● ●
elektricky v˘‰kovû a podélnû nastavitelná sedadla, elektricky nastaviteln˘ sklon sedáku 
a opûradla, elektricky nastavitelná opûrka bederních obratlÛ vpfiedu

opûrka bederních obratlÛ vpfiedu elektricky nastavitelná 7P1 7 547,- 8 981,- ● ●
s horizontálním a vertikálním nastavením 

vyhfiívání sedadel vpfiedu 4A3 10 157,- 12 087,- ● ●
pro sedadlo fiidiãe a spolujezdce, s vyhfiíváním sedákÛ, opûradel a boãnic

vyhfiívání sedadel vpfiedu a vzadu 4A4 20 274,- 24 126,- ● ●
pro sedadlo fiidiãe, spolujezdce a vnûj‰í zadní sedadla v druhé fiadû sedadel

druhá fiada sedadel manuálnû podélnû nastavitelná 5KA 3 468,- 4 126,- ● ●
pro zvût‰ení prostoru pro nohy nebo objemu zavazadlového prostoru

tfietí fiada sedadel s tkaninov˘mi potahy 17 5KL 20 274,- 24 126,- ● ●
dvû sedadla vzadu, dûlená a sklopná do roviny pro zaji‰tûní plochého dna zavazadlového 
prostoru, pro osoby do tûlesné v˘‰ky 1,60 m, s funkcí easy-entry a podéln˘m nastavením 
druhé fiady sedadel

tfietí fiada sedadel s koÏen˘mi potahy 18 5KL 28 391,- 33 785,- ● ●
dvû sedadla vzadu, dûlená a sklopná do roviny pro zaji‰tûní plochého dna zavazadlového 
prostoru, pro osoby do tûlesné v˘‰ky 1,60 m, s funkcí easy-entry a podéln˘m nastavením 
druhé fiady sedadel

komfortní sedadla v druhé fiadû sedadel s tkaninov˘mi potahy, vãetnû tfietí fiady sedadel 5KY 39 119,- 46 551,- ● ●
s tkaninov˘mi potahy 17

dvû komfortní samostatná sedadla ve druhé fiadû, dûlená a sklopná do roviny pro zaji‰tûní 
plochého dna zavazadlového prostoru, manuálnû podélnû nastavitelná a manuálnû nastaviteln˘ 
sklon opûradel, funkce easy-entry pro druhou fiadu sedadel, s velk˘m stfiedním panelem vzadu 
a v˘‰kovû nastavitelnou loketní opûrkou, pfiihrádkou a dvûma drÏáky nápojÛ

13 V˘bavu lze objednat pouze v kombinaci s regulací sklonu
svûtlometÛ (8Q0), adaptivními svûtly vãetnû xenonov˘ch svûtel
Plus s denními potkávacími svûtly (PXA/8K9) nebo xenonov˘mi
svûtly Plus s denními potkávacími svûtly (PX4/8K9).

14 V˘bavu lze objednat pouze v kombinaci s adaptivním pneumatick˘m
pérováním (PDK) a halogenov˘mi svûtlomety (série).

15 V˘bavu lze objednat pouze v kombinaci s ãern˘m (CA nebo CB)
nebo hnûd˘m (CC) interiérem.

16 V˘bavu nelze objednat v kombinaci s Multi Media Interface (PMN)
nebo navigaãním systémem s DVD (PNA).

17 V˘bavu nelze objednat v kombinaci s designov˘m
paketem kÛÏe (PEB), designov˘m paketem kÛÏe plus
(PEC), designov˘m paketem kÛÏe plus vãetnû
sportovních sedadel (PEE) nebo designov˘m paketem
Sport (PED).
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objednací Kã Kã 
kódy bez DPH vã. DPH

18 Pfii souãasném objednání v˘bavy designov˘ paket kÛÏe (PEB) 
bude potah sedadel z kÛÏe Cricket. Pfii souãasném objednání
v˘bavy designov˘ paket kÛÏe plus (PEC) bude potah sedadel 
z kÛÏe Verano. Pfii souãasném objednání v˘bavy designov˘ paket
kÛÏe plus vãetnû sportovních sedadel (PEE) bude potah sedadel
z kÛÏe Verano. Pfii souãasném objednání v˘bavy designov˘ paket
Sport (PED) bude potah sedadel v kombinaci Alcantara/kÛÏe.

19 V˘bavu lze objednat pouze v kombinaci s multifunkãním volantem
(2ZQ, 2ZM, 1XW nebo 1XX).

20 Adaptér na mobilní telefon je nutno objednat pfies pfiíslu‰enství 
Audi. Cena adaptéru není zapoãtena v kódu PT5. Informace
o kompatibilních mobilních telefonech obdrÏíte u prodejce Audi.

21 V˘bavu lze objednat pouze v kombinaci s elektricky nastaviteln˘mi
pfiedními sedadly s pamûtí pro sedadlo fiidiãe (PV3) nebo s elektricky
nastaviteln˘mi pfiedními sedadly s pamûtí pro pfiední sedadla (PV6).

22 V˘bavu lze objednat pouze v kombinaci s vnitfiním zpûtn˘m zrcátkem
automaticky zacloniteln˘m (4L6) nebo vnitfiním zpûtn˘m zrcátkem
automaticky zacloniteln˘m vãetnû digitálního kompasu (4L7).

● = k dodání jako zvlá‰tní v˘bava     ❍ = sériová v˘bava      – = nelze objednat

komfortní sedadla v druhé fiadû sedadel s koÏen˘mi potahy, vãetnû tfietí fiady sedadel 5KY 47 196,- 56 163,- ● ●
s koÏen˘mi potahy 18

dvû komfortní samostatná sedadla ve druhé fiadû, dûlená a sklopná do roviny pro zaji‰tûní 
plochého dna zavazadlového prostoru, manuálnû podélnû nastavitelná a manuálnû nastaviteln˘ 
sklon opûradel, funkce easy-entry pro druhou fiadu sedadel, s velk˘m stfiedním panelem vzadu 
a v˘‰kovû nastavitelnou loketní opûrkou, pfiihrádkou a dvûma drÏáky nápojÛ

Skla

tónovaná skla 4KF 11 136,- 13 252,- ● ●
skla jsou tónována od sloupku „B” dozadu

dvojitá skla VW8 18 846,- 22 427,- ● ●

dvojitá tónovaná skla 4KS 29 981,- 35 678,- ● ●
skla jsou tónována od sloupku „B” dozadu

Sloupek fiízení elektricky v˘‰kovû a podélnû nastaviteln˘ 2C7 11 300,- 13 446,- ● ●
automatické zasunutí pfii nastupování a vystupování

Sluneãní clony 5XH 1 468,- 1 748,- ● ●
dvojité, sklopné dopfiedu a do strany

Stfie‰ní okna

open sky system 3FU 53 600,- 63 785,- ● ●

Systém uchycení zavazadel 

paket odkládacích prostor PAC 2 611,- 3 107,- ● ●
paket obsahuje odkládací síÈky na opûradlech pfiedních sedadel, síÈ na zavazadla v zavazadlovém 
prostoru a odkládací síÈ na stranû zavazadlového prostoru

paket odkládacích prostor vãetnû manuálnû sklopn˘ch stolkÛ PAD 4 038,- 4 805,- ● ●
paket obsahuje manuálnû sklopné stolky na opûradlech pfiedních sedadel, síÈ na zavazadla 
v zavazadlovém prostoru a odkládací síÈ na stranû zavazadlového prostoru

rohoÏka na dnû zavazadlového prostoru 6SJ 2 896,- 3 446,- ● ●
kombinace guma/látka

manuálnû sklopné stolky QE4 2 611,- 3 107,- ● ●
na opûradlech pfiedních sedadel

kolejnicov˘ systém s variabilními uvazovacími oky v zavazadlovém prostoru 3GN 7 262,- 8 641,- ● ●
vãetnû fixaãní sady s teleskopickou tyãí a upevÀovacím pásem, pro individuální rozdûlení 
zavazadlového prostoru a pro upevnûní pfiedmûtÛ

TaÏné zafiízení

taÏné zafiazení, mechanické 1D2 22 313,- 26 552,- ● ●
odnímatelná a uzamykatelná kulová hlavice

taÏné zafiazení, elektrické 1D9 29 533,- 35 144,- ● ●
elektricky ovládaná kulová hlavice

Telefony

autotelefon sítû GSM vãetnû stfiední loketní opûrky vpfiedu 2, 19 PT3 31 287,- 37 231,- ● ●
duální telefon s hands free vãetnû bezdrátového sluchátka ve stfiední loketní opûrce a stfie‰ní 
antény pro optimální pfiíjem, ovládání pfies Multi Media Interface

pfiíprava pro zabudování mobilního telefonu vãetnû stfiední loketní opûrky vpfiedu 19, 20 PT5 20 274,- 24 126,- ● ●
zabudovaná do stfiední loketní opûrky vpfiedu, duální, obsahuje rozhraní Bluetooth 

hlasové ovládání 2, 19 QH1 12 727,- 15 145,- ● ●
nûmecky

hlasové ovládání 2, 19 QH3 12 727,- 15 145,- ● ●
anglicky

hlasové ovládání 2, 19 QH4 12 727,- 15 145,- ● ●
italsky

hlasové ovládání 2, 19 QH5 12 727,- 15 145,- ● ●
‰panûlsky

hlasové ovládání 2, 19 QH6 12 727,- 15 145,- ● ●
francouzsky

Tempomat 8T1 6 935,- 8 253,- ❍ ●

Vnûj‰í zpûtná zrcátka

elektricky sklopná 6XE 4 364,- 5 194,- ● ●

elektricky sklopná s pamûtí 21 6XF 4 364,- 5 194,- ● ●

automaticky zaclonitelná, vnûj‰í elektricky sklopná 22 6XK 9 259,- 11 019,- ● ●

automaticky zaclonitelná, vnûj‰í elektricky sklopná s pamûtí 21, 22 6XL 9 259,- 11 019,- ● ●
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objednací Kã Kã 
kódy bez DPH vã. DPH

23 V˘bavu nelze objednat v kombinaci s béÏov˘m interiérem (CH).

24 V˘bavu lze objednat pouze v kombinaci s vyhfiíváním sedadel
vpfiedu (4A3) nebo vyhfiíváním sedadel vpfiedu a vzadu (4A4).

● = k dodání jako zvlá‰tní v˘bava     ❍ = sériová v˘bava      – = nelze objednat

Vnitfiní zpûtné zrcátko

automaticky zaclonitelné 4L6 4 651,- 5 535,- ● ●

automaticky zaclonitelné vãetnû digitálního kompasu 4L7 7 547,- 8 981,- ● ●

Volanty

sportovní koÏen˘ volant s funkcí fiazení 23 1MU 6 078,- 7 233,- ● ●
tfiíramenn˘ design

multifunkãní koÏen˘ volant 2ZQ 6 405,- 7 621,- ● ●
ãtyfiramenn˘ design

multifunkãní koÏen˘ volant, vyhfiívan˘ 24 2ZM 11 871,- 14 127,- ● ●
ãtyfiramenn˘ design

multifunkãní sportovní koÏen˘ volant 23 1XW 9 300,- 11 068,- ● ●
tfiíramenn˘ design

multifunkãní sportovní koÏen˘ volant s funkcí fiazení 1XX 12 483,- 14 855,- ● ●
tfiíramenn˘ design

Xenonová svûtla Plus vãetnû denních potkávacích svûtel PX4/8K9 25 780,- 30 678,- ● ●
svûtlomety s plynov˘mi v˘bojkami pro tlumená a dálková svûtla, vãetnû ostfiikovaãÛ svûtlometÛ, 
automatická dynamická regulace sklonu svûtlometÛ

Zafiízení pro pfiepravu dlouh˘ch pfiedmûtÛ 3X2 5 221,- 6 213,- ● ●
vãetnû vaku na lyÏe
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