Audi
Q7

380 192 PLN brutto
5 469 PLN/mc* netto

Lokalizacja: Porsche Kraków (Audi)

Ocena wg Autocentrum:

Zadzwoń: 12 226 08 94
Napisz: piamarket@porscheinterauto.pl

Numer oferty: 19491

INFORMACJE PODSTAWOWE: OSIĄGI:
Pojemność
silnika:
Rodzaj
nadwozia:
Skrzynia
biegów:
Rodzaj
paliwa:
Przebieg:
Rodzaj
napędu:
Liczba
drzwi:
Liczba
miejsc:
Kolor:
Rok produkcji:

2 967 cm3
kombi
automatyczna
diesel
5 km
4x4 (dołączany
automatycznie)
5
5
biały
2019

Moc:
Prędkość maksymalna
Przyspieszenie
[0-100km/h]:
Średnie spalanie:
Spalanie w mieście:
Spalanie w trasie:

286 KM
241 km/h
6.3 s
6.6 l/100
km
7.2 l/100
km
6.2 l/100
km

WYMIARY:
Szerokość:
Wysokość:
Długość:
Rozstaw osi:
Masa własna:
Masa całkowita:

1
1
5
2

968 mm
741 mm
052 mm
994 mm
2 145 kg
2 815 kg

WYPOSAŻENIE:
Audi phone box

Kierunkowskazy dynamiczne z tyłu

Fotele przednie z elektryczną regulacją i funkcją pamięci ustawień dla fotela kierowcy
(zawierają regulację podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa)

Klimatyzacja automatyczna

Kierownica skórzana z konturem sportowym 3-ramienna splaszczona na dole,
wielofunkcyjna, z lopatkami

Komputer pokładowy z wyświetlaczem kolorowym z funkcją optymalizacji zużycia
paliwa (system FIS)

Komfortowy klucz z zabezpieczeniem Safe, otwieraniem bagaznika sterowanym
czujnikiem z alarmem antywlamaniowym
Lusterka boczne ustawiane, podgrzewane i skladane elektrycznie, oba lusterka
przyciemniane autom. z funkcja pamieci

Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach

Koło zapasowe dojazdowe
Lakier uni
Lampy przednie LED

Naped na wszystkie kola

Lampy tylne LED

Ogrzewanie foteli przednich

Listwy ozdobne wokół szyb, srebrne

Osłony przeciwsłoneczne na przednią i boczną szybę (możliwa jednoczesna osłona z
przodu i z boku)

Listwy progowe, aluminiowe

Pakiet dla niepalących

Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane i składane ze zintegrowanymi
kieunkowskazami

Pakiet oświetlenia zewnętrznego i wnętrza Ambiente w technologii LED (możliwość
konﬁgurowania przez MMI)

Lusterka boczne w kolorze nadwozia

Pakiet sportowy S line - obręcze ze stopu metali lekkich, 5-ramienne z podwójnymi
ramionami (stylistyka S), rozmiar 9J×20, opony 285/45 R 20 - adaptive air suspension
sport - siedzenia sportowe, elektrycznie regulowane, z elektryczną, 4-kierunkową
regulacją podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla obu przednich siedzeń tapicerka S line z perforowanej Alcantary/skóry w kolorze czarnym z logo S na
oparciach przednich siedzeń - wnętrze, tablica rozdzielcza i podsuﬁtka w kolorze
czarnym; kontrastowy szew na tapicerce, sportowa kierownica, środkowy podłokietnik
i podparcia w drzwiach obszyte skórą, dywaniki obszyte skórą - górny panel aplikacji
dekoracyjnych ze szczotkowanego aluminium Sono, dolna aplikacja dekoracyjna
pokryta szarym lakierem chromowym - 3-ramienna, sportowa kierownica S line,
wielofunkcyjna plus, z funkcją zmiany przełożeń, obszyta czarną skórą (prawy i lewy
segment perforowany), z emblematem S line - gałka dźwigni zmiany biegów obszyta
czarną, perforowaną skórą - listwy progowe w drzwiach z emblematem S line - listwa
ochronna ze stali nierdzewnej na krawędzi bagażnika - emblemat S line na przednich
błotnikach - pedały i podparcie pod lewą nogę ze stali nierdzewnej

Oświetlenie wnętrza LED (lampki do czytania, oświetlenie konsoli, klamek, nóg, drzwi,
bagażnika)

Pakiet systemów wspomagajacych Miasto

Światła do jazdy dziennej LED z asystentem świateł drogowych i funkcją Coming Home

Podlokietnik srodkowy komfortowy z przodu

System automatycznej recyrkulacji powietrza

Poduszki powietrzne, boczne dla II rzędu siedzeń

System nagłośnienia Audi Sound System

Przyciemnione szyby tylne (szyby privacy)

System nawigacji satelitarnej MMI Navigation plus

Reﬂektory w technologii LED Matrix-Beam

System Start/Stop z systemem rekuperacji

Regulowane zaglówki dla przednich foteli

Szyby otwierane elektrycznie - przód i tył

System kontroli ciśnienia w oponach

Szyby termoizolacyjne w odcieniu zielonym

System nagłaśniający Bose Surround Sound z dźwiękiem 3D (19 głośników)

Tapicerka tkaninowa Cosmo

Szyba przednia laminowana

Tempomat

Tapicerka Alcantara perforowana z tłoczeniem S line w oparciach przednich foteli

Tylna kanapa, ze składanym oparciem w proporcji (35/30/35)

Tuner radiowy, cyfrowy

Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, przód

Zestaw naprawczy do opon

Uchwyty ISOFIX mocowanie fotelika dziecięcego na skrajnych siedzeniach tylnych z
mocowaniem Top

Zestaw narzędzi
Zmienna koncepcja podłogi bagażnika z systemem prowadnic i uchwytów
ABS
Airbag - 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód,
kurtyny powietrzne)
Alarm
Asystent świateł drogowych
Audi connect dla systemu nawigacji
Audi drive select - wybór trybu jazdy (comfort, eﬃciency, individual, auto, dynamic,
oﬀroad)
Audi Extensive - program serwisowy 3 lata/90 000 km
Audi parking system - czujniki parkowania - tył

Lusterko wewnętrzne z funkcją p/oślepieniową

Osłony p/słoneczne z podświetlanymi lusterkami
Podsuﬁtka tkaninowa
Podłokietnik przedni ze schowkiem
Popielniczka + zapalniczka
Relingi dachowe - aluminium anodowane
Roleta bagażnika
Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
Spryskiwacze lamp przednich
Śruby antykradzieżowe do kół

Wspomaganie układu kierowniczego
Wspomaganie unoszenia i opuszczania pokrywy bagażnika, elektryczne
Wykończenie wnętrza - górne w kolorze srebrnoszarym, aplikacje dolne w kolorze
antracytowym
Zamek centralny z pilotem
Zawieszenie dynamiczne
Zbiornik SCR 24 l (Adblue)
Złącze Bluetooth

Audi pre sense basic - systemy wspomagające bezpieczeństwo w celu zminimalizowa
skutków kolizji
Audi pre sense city - systemy wspomagające bezpieczeństwo na bazie kamery
rozpoznaje możliwość koliz
Czujnik ciśnienia w oponach
Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa dla foteli przednich i tylnych
Dywaniki podłogowe - przód i tył
Elektromechaniczny hamulec ręczny
Felgi aluminiowe 18 (5-ramienne) z ogumieniem 255/60
Fotele przednie z manualną regulacją wysokości
Immobilizer
Kierownica 4-ramienna wielofunkcyjna, skórzana z funkcją zmiany biegów

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Climatronic

Aluminiowe felgi

Tempomat

Bluetooth

Czujniki parkowania

BEZPIECZEŃSTWO:
ABS
Airbag - 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
Poduszki powietrzne, boczne dla II rzędu siedzeń

*Rata leasingu
Niniejsza informacja oraz kalkulacja dotyczy produktów Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Kalkulacja ma jedynie charakter
poglądowy i szacunkowy, oparta jest na wskazanych powyżej założeniach; zarówno wskazana cena produktu, jak i wyliczona rata leasingowa mogą ulec zmianie. Informacja nie stanowi gwarancji
dostępności produktu. Ostateczne warunki, w tym cenę i wysokość raty leasingowej, określa umowa.
Oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66. § 1 Kodeksu Cywilnego.

