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Audi Originálne príslušenstvo. 
Také individuálne ako vy.

Nie je žiadny limit pre skutočnú veľkosť. Audi Q7 vás neprevezie len z bodu A do bodu B – toto vozidlo s výnimočným 
výkonom, inovatívnou technológiu a materiálmi s precíznou povrchovou úpravou na vás urobí dojem pri každom 
otáčaní sa kolies. Vlastnosť, ktorá nepozná medze. Predovšetkým pri používaní produktov z radu Audi Originálne 
príslušenstvo, ktoré nám pomáhajú napĺňať naše prísľuby kvality deň čo deň. Pre vás to znamená výhodu prameniacu 
z na mieru šitých riešení, ktoré urobia dojem nielen vďaka ich dizajnu, ale aj funkčnosti. Koniec koncov vysoké 
kvalitatívne štandardy zohrávajú rovnako dôležitú rolu pre Audi Originálne príslušenstvo ako aj pre každé vozidlo 
značky Audi. Objavte aké ďalšie, na mieru šité, riešenia pre vás Audi Originálne príslušenstvo ešte chystá.

Sedí to len vtedy, keď to sedí perfektne. Objavte sortiment 
príslušenstva naskenovaním QR kódu pomocou vášho 
smartfónu alebo otvorením nasledujúceho linku vo vašom 
prehliadači: www.audi.com/imagespot. Náklady na 
pripojenie závisia od vašej zmluvy s mobilným operátorom.



Záťažový test počas tisícok 
kilometrov. Nič iné len 
dobré vibrácie.
Jazda po zlej ceste vo vašom Audi Q7? Žiadny problém, nie je sa čoho obávať. Dokonca ani vtedy, keď je vaše vozidlo vybavené 
napríklad nosičom bicyklov na ťažnom zariadení. Transportné riešenia z Audi Originálneho príslušenstva sú navrhnuté a testované 
v laboratóriách spoločnosti Audi presne pre takéto situácie. Hydropulzný test simuluje skutočnú cestu, a to použitím špeciálneho 
skúšobného zariadenia. Počas tohto testu podstupujú nielen celé vozidlo, ale aj namontované príslušenstvo záťažový test jazdy 
počas tisícok kilometrov na nekvalitných cestách. Všetky transportné riešenia z radu Audi Originálne príslušenstvo – ako napríklad 
nosič bicykla na ťažné zariadenie alebo základný nosič – úspešne absolvovali tieto testy spolu s mnohými inými testami 
s vynikajúcim výsledkom. To znamená, že na Audi Originálne príslušenstvo sa môžete spoľahnúť dokonca aj v náročnom teréne.



Audi Q7.
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Skutočná veľkosť nastavuje štandardy – niečo, čo Audi Q7 

dosahuje v mnohých ohľadoch. Zistite viac.

Len jedna z mnohých tvárí Audi Q7: športovosť. 

Osobne definovaná vami.

Zvýšenie vašej osobnej slobody – transportné riešenia 

zo sortimentu Audi Originálne príslušenstvo.

Infotainment ideálne prispôsobený vašim 

potrebám – komunikačné riešenia pre vaše 

Audi Q7.

Ak je rodina tým najdôležitejším vo vašom 

živote, rodinné produkty z radu Audi Originálne 

príslušenstvo sú pre vás tou najlepšou voľbou.

Zanecháva trvalo dobrý dojem:

celý rad zariadení pre zabezpečenie pohodlia 

a ochrany.

Šport a dizajn.

Preprava.

Komunikácia.

Rodina.

Komfort a ochrana.

Obsah 7
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Audi Q7 určuje štandardy v mnohých smeroch. Progresívny dizajn.
Neprekonateľný výkon. Inovatívna technológia. A okrem toho 
dynamika vytvorená silnými a efektívnymi motormi TFSI a TDI,
ktorá poteší. Výkon, ktorý dosahuje nové úrovne a poskytuje vám 
náskok na každej vašej ceste.

To však nestačí. Rozsiahly sortiment Audi Originálneho príslušenstva 
vám poskytuje možnosť presnejšie prispôsobiť vaše vozidlo Audi Q7 
vašim individuálnym potrebám. Na ďalších stranách objavíte spôsob 
ako môžete vyčariť osobitý vzhľad vášho Audi Q7.

Hodnoty týkajúce sa spotreby paliva a emisií CO₂ nájdete na strane 39.



01  Kolesá z ľahkých zliatin v 10-ramennom 
dizajne Talea, matná čierna*

Šport a dizajn 11

Viac ako len jednoducho 
individuálne: jedinečné.
Audi Q7 je typickým predstaviteľom technológie quattro v progresívnom vyhotovení. Silné a výrazné. Existuje len 
jeden skutočný štandard pre skutočnú veľkosť: vy. Vy si určujete vaše vlastné jedinečné nápady pre športový vzhľad – 
so športovou a dizajnovou výbavou z radu Audi Originálne príslušenstvo. Pre dosiahnutie tohto cieľa sú k dispozícii kolesá 
z ľahkých zliatin v 10-ramennom dizajne talea. Dizajn môže byť veľkolepý, dokonca aj pri najmenších detailoch: kovové 
čiapočky ventilov s vyrazeným logom Audi budú obdivované. Skutočná veľkosť je všade – siaha až do najmenších detailov.

Kolesá s výnimočným dizajnom. Vo veľkosti 9,5 J x 21 pre pneumatiky 285/40 R 21.

*  Váš Audi partner vám s radosťou poskytne presné informácie týkajúce sa 
dátumu uvedenia tohto produktu na trh.

Šport a dizajn



04

01

QR code

06

05

Štvordielna sada s praktickými držiakmi, umožňuje 
jednoduchú a čistú prepravu a skladovanie celých kolies. 
Vyrobené z umelej hmoty odolnej voči roztrhnutiu. Skrutky 
kolies sa môžu uložiť do vonkajších vreciek.

Pre zvýšený záber pneumatík na snehu a ľade.

Nerezová oceľ. Uľahčujú napríklad naloženie vecí do lyžiarskeho 
a batožinového boxu na streche. Gumené podložky znižujú riziko 
pošmyknutia. Každý nášľap má nosnosť do 200 kg.

Štyri kovové čiapočky ventilov s vyrazeným logom Audi 
poskytujú zvýšenú ochranu ventilu proti prachu, špine a vlhkosti. 
Dostupné pre gumené, kovové a hliníkové ventily.

 Špeciálne vyvinuté pre každý príslušný model značky Audi 
použitím najmodernejších materiálov. Analyzované 
v približne 50 testovacích postupoch. Štandardy použité 
počas testovania sú podstatne prísnejšie ako zákonné 
predpisy. Pri dodatočnej kúpe letných pneumatík alebo 
pri namontovaní zimných pneumatík Audi, dokážu Originálne 
pneumatiky zabezpečiť bežnú kvalitu značky Audi.

01 Vaky na kolesá

02 Snehové reťaze (nie sú vyobrazené)

05 Nášľapy

06 Čiapočky ventilov

03 Audi Originálne pneumatiky 
 (nie sú vyobrazené)

  

04  Kolesá z ľahkých zliatin v 5-ramennom 
dizajne Crena, žiarivá strieborná*

 Kompletné zimné kolesá, vhodné pre snehové reťaze. Vo veľkosti 
8 J x 20 pre pneumatiky 255/50 R 20. Maximálna povolená 
rýchlosť: 210 km/h. Trieda palivovej úspornosti: C; trieda 
priľnavosti na mokrej vozovke: C, trieda vonkajšieho hluku 
valenia:             73 dB.

*  Váš Audi partner vám s radosťou poskytne presné informácie 
týkajúce sa tohto produktu a jeho dátumu uvedenia na trh.

Naučte sa ako správne nasadiť reťaze. Jednoducho 
naskenujte QR kód pomocou smartfónu alebo 
otvorte nasledujúci link vo vašom prehliadači: 
www.audi.com/snowchains. Náklady 
na pripojenie závisia od vašej zmluvy s mobilným 
operátorom.



01   Lyžiarsky a batožinový box (300 l)*

Preprava

Veľkosť, na ktorej 
sa dá stavať.

Priestor vo vozidle Audi Q7 bol nanovo prepracovaný. Batožinový priestor je nielen štedrý, 
ale zároveň aj flexibilný – a v prípade potreby ho môžete ďalej rozšíriť. Vďaka transportným 
riešeniam zo sortimentu Audi Originálne príslušenstvo môžete značne zvýšiť kapacitu 
vozidla, a to len v niekoľkých krokoch.  Či sa jedná o ďalšiu batožinu, lyže, snowboardy, 
kajaky alebo bicykle – v každom prípade môžete využiť vašu osobnú slobodu a zobrať si 
so sebou čokoľvek pre vašu zábavu.

Preprava 15
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Nový dizajn značky Audi predstavujúci vylepšenú aerodynamiku 
vďaka športovejšiemu konceptu. Platinovo sivý strešný box 
so žiarivo čiernymi bočnými panelmi a chrómovým logom Audi 
pre vysokokvalitný vzhľad bez nitov. Boxy sú uzamykateľné a môžu 
sa otvoriť z oboch strán pre pohodlné naloženie a vyloženie. 
S vnútornou rúčkou pre zatvorenie boxu. S jednoduchou poistkou 
rýchlej akcie s obmedzovačom krútiaceho momentu. Umiestnené 
smerom k prednej časti vozidla poskytujú jednoduchší prístup 
k batožinovému priestoru. Dostupné v troch veľkostiach: 300 l 
(strana 15), 360 l  a 405 l. Môžu sa používať iba spolu 
so základným nosičom. Ďalšie informácie, ktoré vám pomôžu 
vybrať si správny strešný box, sa nachádzajú na strane 39.

Robustné, ale flexibilné. Tieto tašky sú vybavené nepremokavým 
dnom a nepremokavým okrajom v rozsahu 5 cm smerom hore. 
Ideálne pre úplné využitie strešných boxov značky Audi, keďže sa 
jednotlivé tašky môžu používať v rôznych kombináciách. Dostupné 
v troch veľkostiach: S (43 l), M (76 l) a L (82 l).

Pre skladovanie alebo prepravu základného nosiča a menších 
modulov strešného nosiča. Vyrobený z trvácnych materiálov, 
s viacerými popruhmi a bočným vreckom vhodným 
na nástroje alebo malé častice.

Pre jednoduchú prepravu až šiestich párov lyží alebo štyroch 
snowboardov. Uzamykateľný. Môže sa používať iba spolu 
so základným nosičom.

Pohodlný spôsob prepravy vašich lyži. Taška na lyže s prémiovým 
dizajnom ponúka priestor až pre štyri páry lyží alebo tri 
snowboardy.  Pomocou integrovaných pásov sa môže pripevniť 
k upínacím krúžkom v batožinovom priestore. Kolieskový systém 
uľahčuje nosenie tašky mimo vozidla.

Základný nosič pre rôzne druhy strešných nosičov, ako napríklad 
nosič bicyklov, nosič na kajak alebo lyžiarsky a batožinový box. 
Profil je vyrobený z eloxovaného hliníka. Základný nosič sa ľahko 
montuje a je uzamykateľný. Maximálne povolené zaťaženie strechy 
je 100 kg.

Lyžiarske a batožinové boxy

02 Tašky pre strešné boxy

04 Obal na strešný nosič (nie je vyobrazený)

05 Nosič lyží a snowboardov

06 Taška na lyže

07 Základný nosič pre strešné koľajnice

01 Lyžiarsky a batožinový box (405 l)

03 Lyžiarsky a batožinový box (360 l)

Objavte špeciálne vlastnosti tvaru a funkcie nového 
strešného boxu. Jednoducho naskenujte QR kód 
pomocou smartfónu alebo otvorte nasledujúci link 
vo vašom prehliadači: www.audi.com/luggagebox. 
Náklady na pripojenie závisia od vašej zmluvy 
s mobilným operátorom.
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Preprava 19

Pre kajaky určené pre jednu osobu, s hmotnosťou do 45 kg. Môže sa 
nakloniť pre jednoduché naloženie a zloženie. Nosič na kajak a elastický 
pás môžu byť zabezpečené samostatne. Môže sa používať iba spolu 
so základným nosičom.

Nosič bicyklov vyrobený zo špeciálne tvarovaného hliníkového profilu a lakovanej ocele 
umožňuje mimoriadne jednoduché pripevnenie bicykla k autu. Uzamykateľný. Maximálna 
nosnosť: 17 kg. Môže sa používať iba spolu so základným nosičom.

Nosič bicyklov (vhodný aj pre elektrické bicykle) pre maximálne dva bicykle a s maximálnou 
nosnosťou 60 kg*. Rovnaký kľúč môže byť použitý na uzamknutie bicyklov na nosiči 
a samotného nosiča bicyklov na vozidle. Posuvné popruhy pre kolesá poskytujú bezpečné 
držanie. Na otvorenie batožinového priestoru možno nosič bicyklov niekoľkými spôsobmi 
odklopiť. Nosič sa dá ľahko zložiť a uschovať v obale, v ktorom sa dodáva. Voliteľne je 
k dispozícii aj rozširujúca sada pre tretí bicykel.

Audi trailer assist pomáha vodičovi pri manévrovaní s prívesom počas cúvania. Príves sa 
ovláda pomocou otáčavého tlačidla MMI; spätná väzba na prívese a stav systému sa zobrazujú 
na displeji MMI; ťažné zariadenie obsahuje otáčavú guľovú hlavicu, ktorá sa ovláda pomocou 
tlačidiel v batožinovom priestore. Inteligentná otáčavá systémová zásuvka umožňuje plynulé 
ovládanie elektrického zariadenia v prívese alebo v karaváne počas jazdy. Stabilizácia prívesu 
elektronickým stabilizačným programom (ESP).

Ľahké používanie. Uzamykateľný. Vhodný pre bicykle s upínadlom 
pre rýchle uvoľnenie na prednom kolese. Maximálna nosnosť: 17 kg. 
Môže sa používať iba spolu so základným nosičom.

Vyrobený z eloxovaného matného hliníka, vybavené so skrutkami proti 
krádeži, kompletne predmontovaný. Nevhodný pre bicykle s delenou 
nápravou. Môže sa používať iba spolu s nosičom bicyklov s uchytením 
o prednú vidlicu.

01 Nosič na kajak 04 Nosič bicykla

05 Nosič bicyklov na ťažné zariadenie

06 Ťažné zariadenie vrátane Audi trailer assist (asistent pre príves)

02 Nosič bicyklov s uchytením o prednú vidlicu

03 Nosič bicyklov za predné koleso (nie je vyobrazený)

*  Pozrite si, prosím, informácie týkajúce sa maximálneho 
povoleného zaťaženia prívesu a celkovej hmotnosti vášho 
vozidla v priehradke vozidla.



 

Komunikácia

Komunikácia 21

Príjemné cestovanie
sa stane skutočnosťou.
Cíťte sa ako doma aj počas cestovania – pomocou komunikačných riešení v rámci Audi Originálneho 
príslušenstva. Tento sortiment zahŕňa produkty ako napríklad Audi Entertainment mobile, ktorý poskytuje 
cestujúcim na zadných sedadlách fantastický zážitok ako v kine. S Audi bezdrôtovým prístupom na internet 
môžete pripojiť vaše zariadenia k internetu pohodlne, rýchlo a bezdrôtovým spôsobom. K dispozícii sú 
pravidelné aktualizácie navigácie pre voliteľnú výbavu MMI. Navigácia vám pomôže, aby ste sa nestratili 
a aby ste boli zároveň obklopený mnohými spôsobmi zábavy. Ťažko by ste mohli byť viac uvoľnený pri 
dosiahnutí cieľa vašej cesty.

Tretia generácia Audi Entertainment mobile sľubuje prémiovú zábavu s výbornou kvalitou 
obrazu vďaku 10-palcovej dotykovej obrazovke, a to všetko v progresívnom dizajne Audi. 
Poskytuje možnosť prehrávania videí, fotografií, hier i hudby. Audi Entertainment mobile 
má softvér, ktorý sa dá intuitívne používať, s mnohými možnosťami pripojenia (SD, USB 
2.0, HDMI IN, atď.) a má vysokú úroveň funkčnosti. Po pripojení sa k Wi-fi hotspotu 
používatelia získavajú prístup k internetu. Zariadenie sa môže pripevniť vo vozidle 
k operadlám predných sedadiel, ale môže sa používať aj mimo vozidla. Predpoklad: 
príprava pre Rear Seat Entertainment vo vozidle.

* Presné informácie týkajúce sa dátumu uvedenia tohto produktu na trh vám s radosťou poskytne váš Audi partner.

01 Audi Entertainment mobile*
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Komunikácia 23

Sú ideálnym doplnkom pre Audi Entertainment mobile; sú kompatibilné 
s rôznymi produktmi Apple, ako napríklad iPad.  Ľahko sa zložia 
a prakticky skladujú v dodávanom puzdre. Nabíjacia batéria zabezpečí 
až 15 hodín zábavy.

Umožňuje prenos hudby a dát z rôznych mobilných telefónov 
a iných mediálnych prehrávačov na voliteľné Audi hudobné 
rozhranie. Tento adaptér sa môže používať prostredníctvom 
systému infotainment. Väčšina zariadení sa môže nabíjať cez 
USB adaptéry, a tým pádom sú ideálne pre používanie s Audi 
telefónnym boxom, ktorý je k dispozícii z výroby. USB adaptéry 
sú k dispozícii vo viacerých prevedeniach. Vysokokvalitné 
špirálové prevedenie bolo vyvinuté špeciálne pre Audi 
a zabezpečuje flexibilnosť a ľahké používanie adaptéra. Adaptér 
zaberá menej miesta ako bežné káble, nezachytáva sa a pritom 
poskytuje úžasnú slobodu pohybu a výnimočnú trvácnosť. 
Pre podrobnejšie informácie sa obráťte na vášho Audi partnera.

Pre uloženie hudby: ultrakompaktná a univerzálna SDHC pamäťová karta 
(16 GB), trieda 10. Dodáva sa v ochrannom puzdre.

Exkluzívne pamäťové zariadenie, ktoré vzhľadom pripomína skutočný kľúč 
k vozidlu Audi. Kľúč s kapacitou pamäte 8 GB. Špeciálna 90° poloha 
pre laptopy, vďaka ktorej sa zariadenie používa mimoriadne pohodlne. 
Vhodný pre všetky vozidlá vybavené USB pripojením alebo Audi hudobným 
rozhraním. Môže sa používať ako USB kľúč aj mimo vozidla.

01 Bluetooth slúchadlá 04 USB adaptér

02 SD karta Audi (nie je vyobrazená)

03 Audi USB pamäťový kľúč
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Zostaňte v kontakte so svetom, 
aj keď ste na ceste.
Žijeme v dobe nekonečných možností. S voliteľnou výbavou
Audi connect môžete stlačením jedného tlačidla digitálne 
preniesť tieto možnosti priamo do vášho vozidla Audi¹.

Okrem toho LTE teraz umožňuje prístup k tejto službe desaťkrát 
rýchlejšie ako predchádzajúci UMTS štandard. Funkcie sa môžu 
individuálne prispôsobiť vašim potrebám – a to všetko vďaka 
myAudi a službám vo vozidle, ktoré Audi connect podporuje. MMI 
sa môže používať na pohodlné vyhľadávanie akýchkoľvek bodov 
záujmu, ktoré chcete nájsť alebo zobraziť najnovšie správy, 
predpoveď počasia alebo dokonca aj e-maily. Použitím Wi-Fi 

hotspotu je táto funkcionalita dostupná aj cez laptop, tablet 
alebo iné mobilné zariadenia. Audi connect sa môže používať 
na mnohých miestach na celom svete – intuitívne, jednoducho 
a pohodlne.

Ak je vaše vozidlo vybavené MMI navigáciou, Audi connect sa 
dodáva automaticky, a to s možnosťou prístupu k službe na tri 
mesiace úplne bezplatne², čo vám umožňuje urobiť prvé kroky 
smerujúce do sveta Audi connect.

¹  Podrobnosti o technických požiadavkách, dostupnosti a používaní, 

ako aj právne informácie môžete získať od vášho Audi partnera 

alebo navštívením stránky www.audi.com/connect.

²  Voliteľný.

³  Google a logo Google sú registrované ochranné známky spoločnosti Google Inc.

⁴  Zadávanie destinácie prostredníctvom Google Maps vyžaduje účet na Google.

Pre úplný zážitok z Audi connect vám Audi Originálne príslušenstvo ponúka 
možnosť rozšíriť váš prístup na Audi connected infotainment services alebo 
reaktivovať ich kedykoľvek v budúcnosti po vypršaní prvotného 
trojmesačného obdobia používania.¹

· Navigácia s Google Earth™³ a Google Street View™³
· Vyhľadávanie bodu záujmu (POI) pomocou hlasového ovládania
· Zadávanie destinácie prostredníctvom myAudi alebo Google Maps™³, ⁴
· On-line dopravné informácie
· Ceny paliva
· Parkovacie informácie

· Letové informácie
· Cestovné informácie
· Počasie
· Správy on-line (individuálne)
· Prístup na Twitter
· Správy

• Audi connected infotainment services

• Audi connected infotainment services zahŕňajú:
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Rodina

Najmenšie veci často 
predstavujú najväčšie 
výzvy.

Audi Q7 je vozidlo značky Audi s najväčším priestorom pre deti, keďže je tam možné pohodlne pripevniť až šesť 
detských autosedačiek. Rodinné produkty z radu Audi Originálne príslušenstvo zabezpečujú, že sa pohodlie 
a bezpečnosť stavajú do popredia rovnako v prípade mladších pasažierov ako aj dospelých. Audi detské 
autosedačky sú nielen plne prispôsobené  vozidlu, ale spĺňajú aj najvyššie štandardy z hľadiska ergonomických 
vlastností. Výsledkom toho je, že jazda je rovnakou zábavou bez ohľadu na sedadlo, na ktorom sedíte, pretože 
všetky prekážky sú s ľahkosťou prekonané.

Poskytuje výborné pohodlie vďaka inteligentnému vedeniu bezpečnostných pásov. 
S nastaviteľnou výškou a šírkou operadla. Vykonávanie zmien pri nastavení veľkosti 
sedadla uľahčuje ilustračný panel. Vhodné pre deti s váhou od 15 do 36 kg 
(vo veku približne od 4 do 12 rokov).

01 Audi detská autosedačka youngster plus
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QR code

Na mieru šitá pre dizajn detských autosedačiek, ako aj interiér vozidla. Sedadlá 
vozidla sú chránené proti špine a potenciálnym otlačkom od detských 
autosedačiek. Zahŕňa dva praktické úložné vaky. Plne kompatibilná s Audi 
detskými autosedačkami, aj keď sa používa ISOFIX základňa.

Všetky detské autosedačky sú k dispozícii vo farebných kombináciách Misano 
červená/čierna a Titánová sivá/čierna. Použité materiály sú šetrné k pokožke, 
priedušné, odolné voči svetlu, odnímateľné, dajú sa prať a sú certifikované 
v súlade so štandardom Oeko-Tex® Náhradné pokrývky sú dostupné u vášho 
Audi partnera.

Môže sa používať v polohe otočenej v smere alebo v protismere jazdy. 
S nastaviteľným detským sedadlom, integrovaným bezpečnostným pásom 
a nastaviteľnou opierkou hlavy. Môže sa používať iba spolu s ISOFIX základňou. 
Vhodné pre deti s váhou od 9 do 18 kg (vo veku približne od 1 do 4 rokov.)

Jednoduchá inštalácia pre ISOFIX základňu (odporúča sa). Môže sa zaistiť 
použitím trojbodového pásu. Integrované bezpečnostné popruhy s 
plnohodnotným bezpečnostným pásom poskytujú lepšie držanie a dodávaná 
strieška chráni pred slnečným svetlom. S nastaviteľnou opierkou hlavy. 
Vhodné pre malé deti s váhou do 13 kg (približne do 12 mesiacov).

Bezpečnejšie pripevnenie pre Audi škrupinu a Audi detskú autosedačku. 
Možnosť rýchlej montáže a demontáže. Nastaviteľná podpora poskytuje lepšiu 
stabilitu. Poskytuje optimálnu úroveň ochrany pre dieťa. Poznámka: ISOFIX 
základňa je voliteľná pre škrupinu, ale je povinná pre detskú autosedačku.

01 Podložka pre detskú autosedačku

03 Farebné varianty detských autosedačiek

04 Audi detská autosedačka

05 Audi škrupina

02 ISOFIX základňa pre Audi škrupinu a Audi 
 detskú autosedačku (nie je vyobrazená)

Ďalšie informácie o inštalovaní detských sedačiek. 
Jednoducho naskenujte QR kód pomocou smartfónu 
alebo otvorte nasledujúci link vo vašom prehliadači: 
www.audi.com/childseatinstallation. Náklady 
na pripojenie závisia od vašej zmluvy s mobilným 
operátorom.



01 02

03

05

04

Praktické riešenie pre zabránenie zašpineniu operadla vášho vozidla. Dá sa 
jednoducho prať. Zabraňuje deťom poškodiť opierku predného sedadla, keď 
počas cestovania na zadných sedadlách kopú nohami. Okrem toho ponúka 
ďalší úložný priestor vo forme štyroch malých vreciek. Na mieru šitá a vhodná 
pre dizajn detských autosedačiek, podložku pod detskú autosedačku ako 
aj interiér vozidla. Nie je vhodné pre integrované opierky hlavy.

Volant (24 x 24 cm) predstavuje exkluzívny dizajn pre malých 
i veľkých pretekárov. Vybavený pískacím klaksónom pre ešte 
väčšiu zábavu.

Rob je vyrobený z vysokokvalitného plyšu, je odolný, 
mäkký a dá sa prať.

Upevňuje sa jednoducho suchým zipsom na opierku hlavy na zadnom 
sedadle. Dieťa, ktoré sedí v autosedačke proti smeru jazdy je pod dohľadom. 
Uhol pohľadu je nastaviteľný. Nie je vhodné pre integrované opierky hlavy.

Praktický produkt pre zahodenie smetí počas cesty, s vodeodolným 
vnútorným povrchom a kapacitou približne 5 litrov. Môže sa pripevniť 
na operadlo predných sedadiel. Jednoducho sa čistí. Môžu sa použiť 
a bezpečne vložiť aj štandardné vrecia na odpad.

01 Ochrana operadla

05 Audi plyšový volant

05 Plyšový „Gekón Rob“

02 Audi detské spätné zrkadlo

03 Odpadkový kôš
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Komfort
a ochrana

Najlepší spôsob ochrany 
je myslieť dopredu. 
Akékoľvek iné auto vám ledva poskytne toľko flexibilnosti a slobody pre vaše aktivity ako Audi Q7.
Či už cestujete obchodne alebo za zábavou, s rodinou, s priateľmi alebo s vaším štvornohým 
spoločníkom – nič sa nenecháva na náhodu. Pohodlie a ochrana výbavy z radu Audi Originálne 
príslušenstvo ponúka množstvo riešení úložného priestoru a chráni vaše vozidlo Audi Q7 pred mnohými 
stopami každodenného používania.

Praktická deliaca mriežka umožňuje rozdelenie 
batožinového priestoru (pozdĺžne a priečne) v rámci 
interiéru podľa želania, batožinový priestor je možné 
rozdeliť aj od stredu. Deliaca mriežka sa nasadzuje ľahko 
a pohodlne, bez potreby vŕtania.

01 Deliaca mriežka pre batožinový priestor
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01

03

05 06

07

Viac miesta pre obchodné nástroje. Vysokokvalitná obchodná taška vám 
ponúka viac úložného priestoru – približne 14 l, čo predstavuje dostatok 
miesta pre laptop do 15 palcov, ako aj pre ďalšie veci, ktoré potrebujete 
do kancelárie. Môže byť bezpečne pripevnená k zadnému alebo prednému 
sedadlu spolujazdca použitím trojbodového bezpečnostného pásu. Môže sa 
používať aj mimo vozidla ako atraktívna aktovka.

Organizovaný úložný priestor pre zadné nedelené sedadlo. Taška na zadné 
sedadlo vo vysokokvalitnom dizajne Audi s viacerými vnútornými vreckami 
zo sieťoviny, dodatočným úložným priestorom a celkovým objemom približne 
27 litrov ponúka množstvo priestoru pre rôzne veci, ktoré sú potrebné počas 
dlhej cesty. Ľahko sa zaistí použitím trojbodového pásu. Obsahuje 
protišmykový povrch v dolnej časti tašky.

Na bundy, saká alebo iné odevy. Upevňuje sa na predné 
opierky hlavy.

Pevný úložný priestor pre mnohé malé veci. Vysokokvalitný box na zadné 
sedadlo má objem približne 12 litrov  a vďaka nemu je cestovanie ešte 
pohodlnejšie. Môže sa upevniť na zadné nedelené sedadlo len pomocou 
niekoľkých krokov použitím štandardného trojbodového pásu. Obsahuje 
vrecko zo sieťoviny s vnútornými sťahovacími šnúrkami pre zabezpečenie 
obsahu vrecka.

S tlakom 16 barov poskytuje Espresso mobile skutočný zážitok z espressa 
s dokonalou krémovou penou. Sada zahŕňa 18 illy ESE kapsúl, dve 
nerozbitné šálky na espresso, mikrovláknovú utierku a elegantný obal. 
Pripojenie cez zapaľovač cigariet vo vnútri vozidla.

Praktická všestranná taška ponúka úložný priestor a pomáha 
udržiavať poriadok vo vozidle. Taška má objem približne 
11 litrov a môže sa upevniť na operadlo. Rúčky umožňujú 
jej používanie aj mimo vozidla.

01 Obchodná taška

02 Taška na zadné sedadlo (nie je vyobrazená)

03 Vešiak na šaty

05 Box na zadné sedadlo

06/07  Espresso mobile
04 Odkladacia taška (nie je vyobrazená)
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Na mieru šitá ochrana batožinového priestoru. Robustná a umývateľná.  
Lemovanie dookola zabraňuje tomu, aby tekutiny presakovali pod dno 
batožinového priestoru. K dispozícii pre 5-sedadlový variant modelu.

Pre všetky batožiny, ktoré zanechávajú stopy počas prepravy. Vložka je 
vyrobená z umelej hmoty a má vysoké okraje a robustný dizajn. Veľmi 
ľahko sa čistí. Široké drážky zabránia posunutiu nákladu. K dispozícii 
pre 5-sedadlový variant modelu.

Chráni batožinu pred posunutím. Pre upevnenie batožiny do náležitej 
polohy prostredníctvom bodov upevnenia v batožinovom priestore.

Priehľadná, takmer neviditeľná, vysoko výkonná ochranná fólia. 
Znižuje vplyvy spôsobené odlietajúcimi kamienkami a iným poškodením. 
Nasadzuje sa na prednú časť vozidla.

Na mieru šité. Ponúkajú zvýšenú ochranu proti ťažkému zašpineniu. 
Pripevnené k vozidlu použitím upevňovacích bodov na podlahe. S logom „Q7“.

Dokonalo sedí. Vyrobená z transparentnej fólie. Zvyšuje 
ochranu nárazníka pred poškodením pri nakladaní a vykladaní 
batožinového priestoru.

Šité na mieru veľkosti podlahy v Audi Q7. Vyrobené z odolného, husto 
tkaného velúru. So špeciálnou vrstvou na zadnej strane. Podlahové 
rohože sú pripevnené použitím bodov poskytnutých pre tento účel 
na podlahe vozidla. S logom „Q7“.

Vyrobené z vysoko odolnej umelej hmoty. Zabraňujú 
poškodeniu laku a znečisteniu v oblasti prahov a zadného 
spojlera. Dostupné ako dvojdielna sada pre montáž dopredu 
a/alebo dozadu.

01 Ochrana dna batožinového priestoru

02 Odkladacia priehradka

03 Sieťka na batožinu

04 Ochranná fólia na lak (nie je vyobrazená)

05 Gumené podlahové rohože 07 Ochrana nakladacej hrany (nie je vyobrazená) 

06 Prémiové textilné podlahové rohože 08 Lapače nečistôt (nie sú vyobrazené)
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Takmer úplná ochrana pred slnkom. Na mieru šitá dvoj alebo trojdielna 
sada pre bočné a zadné okno. Ľahká inštalácia a skladovanie.

Chráni veľké plochy pred špinou v zadnej časti. Všestranný systém 
s uzatváraním na zips umožňuje aj psom nastúpiť a vystúpiť z vozidla 
cez zadné dvere. Jednoducho a rýchlo sa pripevňuje. Odolné povrchy, 
vodeodolný kryt, ktorý sa môže aj prať.

Bezpečnostný postroj pre psy, ktorý zodpovedá zákonným požiadavkám. 
Vyrobený z vysoko odolných materiálov vrátane nylónu odolného proti 
roztrhnutiu a častí z nerezovej ocele. Špeciálne vystuženie zabraňuje 
tvorbe otlačkov. S reflexnými pásikmi v oblasti hrude. Môže sa používať 
ako postroj aj mimo vozidla.

Veľmi jasné svetlo presne tam, kde ho potrebujete a to vďaka flexibilnej 
silikónovej časti. Maximálna stabilita vo všetkých polohách. Pripojenie 
cez zapaľovač cigariet.

Špeciálne vyvinuté pre vysokokvalitné materiály použité pre konštrukciu 
vozidla. Vhodné pre viaceré aplikácie, a to buď vo vnútri vozidla alebo 
pre vonkajšiu starostlivosť – v závislosti od produktu.

Ideálne sedí, v antracitovej farbe s uvedeným logom Audi. Vyrobená 
z priedušného a antistatického materiálu. Pruhy zdôrazňujú tvar vozidla. 
Optimálna ochrana proti prachu a špine.

01 Systém slnečných clôn

04 Ochranný poťah zadných sedadiel

05 Bezpečnostný postroj pre psy

06 LED lampa na čítanie

02 Produkty starostlivosti o auto

03 Plachta na vozidlo (pre vnútorné použitie)
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Audi Q7 8,3–5,7 l/100 km 193–149 g/km

1,902 x 630 x 376 mm 1,756 x 826 x 376 mm 2,050 x 800 x 380 mm

4–6 5–7 5–7

3–4 4–5 4–5

175 cm 155 cm 190 cm

60 kg 75 kg 75 kg

.

Chceli by ste vedieť viac o Audi Q7? Ale samozrejme.
Môžete zažiť svet vášho Audi TT na stránke www.audi.com. Užite si vašu cestu objavov.

Technické informácie

Technické informácie 39

Lyžiarske a batožinové boxy

Hodnota emisií

Informácie o kolesách

Objem 300 l 360 l 405 l

Kombinovaná spotreba palivaModel Kombinované emisie CO₂

Vonkajšie rozmery (d x š x v)

Max. počet lyží

Max. počet snowboardov  

Max. dĺžka lyží

Max. povolená hmotnosť nákladu

Pozrite si nasledovné informácie týkajúce sa kolies: kolesá z ľahkých zliatin s nábehom na vysoko lesklú povrchovú úpravu alebo 
leštené, prípadne čiastočne leštené kolesá sa nesmú používať na zimných cestách. V dôsledku výrobného procesu povrch ráfikov nemá 
dostatočnú antikoróznu ochranu a vzniká riziko dlhodobého poškodenia kvôli cestnej soli alebo podobným materiálom.

Používanie lyžiarskeho a batožinového boxu obmedzuje rozsah otvárania zadných dvierok vozidla.

Informácie o spotrebe paliva, emisiách CO₂ a triedy efektívnosti pre sortimenty závisia od sady použitých pneumatík/kolies.
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