Audi A7 Sportback plug-in hybrid
Beskatningsgrundlag

Priserne vist er vejledende og gældende ved levering i 2023.

A7 Sportback plug-in hybrid S line Edition
Gear

Ydelse

0-100 km/t

Forbrug

Elektrisk
rækkevidde

CO2

Halvårlig
CO2-ejerafgift

Pris

50 TFSI e quattro

7 trins S tronic

299 hk

6,3 sek

71,4 km/l

63 km

33 g/km

370 kr.

720.001 kr.

55 TFSI e quattro

7 trins S tronic

367 hk

5,7 sek

71,4 km/l

63 km

33 g/km

370 kr.

789.000 kr.

Model

Bilens forbrug er beregnet i overensstemmelse med den europæiske kørecyklus (WLTP) og testet i et laboratoriemiljø. Tallene er beregnet til at
sammenligne forskellige biler. Bilens reelle forbrug afviger derfor fra det oplyste. Forbrug til klimaanlæg og lignende indgår desuden ikke i oplysningerne
om forbrug. Forbrug, opladningstid og rækkevidde påvirkes bl.a. af kørestil, vejrforhold og tilvalg af udstyr, hvor især høj hastighed og lave temperaturer
reducerer rækkevidden. For mere information om WLTP - se www.audi.dk/wltp
De opgivne priser er inklusiv moms og leveringsomkostninger.
Beskatningsgrundlaget er baseret på oprettelse af erhvervsleasingaftale og er inkl. levering og ekskl. ejerafgift, miljøtillæg og brændstofforbrug.
Den oplyste beskatning er alene vejledende. De skattemæssige konsekvenser for bruger af køretøjet er Skandinavisk Motor Co. A/S og forhandleren
uvedkommende. Dette gælder både, hvor den oplyste beskatning ændres på grund af reglerne om genberegning af køretøjets afgiftspligtige værdi og i
tilfælde af, at skattemyndighederne ændrer det oplyste beskatningsgrundlag.
Genereret 04-12-2022 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

Audi A7 Sportback plug-in hybrid Standardudstyr
Udstyr markeret med "●" angiver inkluderet standardudstyr.

A7
Sportback
plug-in
hybrid
S line
Edition
Airbag til fører og forsædepassager med frakobling af forsædepassagerens airbag

Anhængertræk, forberedelse

Assistentpakke Tour
Assistentpakke Tour giver med mange funktioner endnu mere komfort på lange køreture og ved motorvejskørsel. Den adaptive kørselsassistent sammenfatter køassistent og
effektivitetsassistent. Indeholder: Adaptiv kørselsassistent (inkluderer adaptiv hastighedsassistent og vognbaneføringsassistent), hastighedsbegrænser, effektivitetsassistent,
undvigeassistent, drejeassistent, Audi pre sense front og og nødsituationsassistent

Audi connect Navigation & Infotainment Plus
- 3 år

Audi connect Nødopkald & Service inklusive bilstyring

Audi drive select

Audi music interface

Audi pre sense basic

Audi pre sense front

Audi smartphone interface
Gælder kun 50 TFSI e og 55 TFSI e.

Audi sound system

Audi virtual cockpit
Gælder kun 50 TFSI e og 55 TFSI e.

Automatisk nedblændeligt bakspejl

Blanke rudelister
Gælder ikke 55 TFSI e

Bluetooth interface

Bremsesadler foran, rødlakerede
18" Gælder kun 55 TFSI e

Audi A7 Sportback plug-in hybrid Standardudstyr
Udstyr markeret med "●" angiver inkluderet standardudstyr.
A7
Sportback
plug-in
hybrid
S line
Edition
Bremsesadler i bag, rødlakerede
17" Gælder kun 55 TFSI e

Brændstoftank (52 liter)
Gælder kun 50 TFSI e og 55 TFSI e.

Deaktivering af passagerairbag

Dekorindlæg i mørkt, matbørstet aluminium
Gælder kun 55 TFSI e og S line edition-modeller

Dæktrykkontrol

Elektrisk åbning og lukning af bagklap

El-justerbar lændestøtte - 4 vejs

Fartpilot inkl. fartbegrænser

Fjernlysassistent

Forberedelse til Functions-On-Demand (FOD)

Forlygtevaskeanlæg
Gælder kun 55 TFSI e og S line edition-modeller

Førstehjælpskasse med advarselstrekant og trafikveste

Gearknop i læder

HD Matrix LED forlygter
inkl. LED baglygter. Gælder kun 55 TFSI e og S line edition-modeller

Hækspoiler, elektrisk

Indstigningslister med aluminium-indlæg belyste foran og bag og med S logo foran
Gælder kun 55 TFSI e og S line edition-modeller

Isofixbeslag og Top Tether på bagsædet
Kun på yderpladser bag

Audi A7 Sportback plug-in hybrid Standardudstyr
Udstyr markeret med "●" angiver inkluderet standardudstyr.
A7
Sportback
plug-in
hybrid
S line
Edition
Isofixbeslag på passagersæde

Komfortklimaanlæg, 4 zoner
Gælder kun 50 TFSI e og 55 TFSI e.

Komfortmidterarmlæn foran

Kontrolknapper i sort glas-look inkl. udvidet aluminium

Lys- og regnsensor

Læder/Dinamica m/S line-prægning
Gælder kun 55 TFSI e og S line edition-modeller

MMI Navigation Plus med MMI touch response

Mode-3-ladekabel 11 kW
Ladekabel til opladning ved offentlige AC-ladestandere (type 2). Kablet forbinder ladestanderen med AC-ladetilslutningen på bilen og giver mulighed for en opladningseffekt på
op til 11 kW (3-faset, 16 A - gælder kun TFSI e og kan være begrænset af modellen). Længde: 4,5 m.

Optikpakke, sort højglans
Gælder kun 55 TFSI e

Parkeringshjælp plus

Parkeringsklimafunktion
Gælder kun 50 TFSI e og 55 TFSI e. Parkeringsklimafunktionen (standardudstyr) køler eller opvarmer ved behov kabinen, inden kørslen starter, så der opnås perfekt klimakomfort
allerede ved indstigningen. Parkeringsklimafunktionen kan programmeres eller aktiveres i MMI eller komfortabelt via smartphoneappen. Uanset om bilen oplades eller ej på det
pågældende tidspunkt. Ved oplåsning af bilen med nøglen med fjernbetjening kan der startes en "kort klimafunktion".

Pedaler og fodstøtte i aluminiums-look
Gælder kun 55 TFSI e og S line edition-modeller

Prestige Selection
Indeholder: HD Matrix LED forlygter (PX6) + Assistentpakke Parkering med parkeringsassistent (PCV) + Sidespejle, opv., el-klapbare og aut. nedbl. m/memory (6XL) + Forsæder,
el-indstillelige og førersæde m/memory (PV3) + Multifunktionssportslæderrat med skiftekn. varme (1XP) + Ratsøjle, el-indstillelig (2C7)

quattro

Radiomodtagelse, digital
DAB+ radio

S line eksteriør
Gælder kun 55 TFSI e og S line edition-modeller

Audi A7 Sportback plug-in hybrid Standardudstyr
Udstyr markeret med "●" angiver inkluderet standardudstyr.
A7
Sportback
plug-in
hybrid
S line
Edition
S line selection
Indeholder: S line sportspakke (WQS) + S line eksteriørpakke (PQD). Kan IKKE tilvælges sammen med farverne Sohobrun, Tyfongrå og Tritonblå.

S line sportspakke
Gælder kun 55 TFSI e og S line edition-modeller

S logo på rattet
Gælder kun 55 TFSI e og S line edition-modeller

Selealarm på for- og bagsæder

Sideairbags foran og hovedairbagsystem

Sidespejle i sort højglans
Gælder kun 55 TFSI e

Sidespejle, elopvarmelige

Sidespejlhuse i bilens farve

Splitbagsæde med 3 siddepladser
Opdeling 40-20-40 og midterarmlæn

Sportssæder foran
Gælder kun 55 TFSI e og S line edition-modeller

Sportsundervogn
Gælder kun 55 TFSI e og S line edition-modeller

Start-stop system

Sædevarme, foran

Tonede ruder, bag
Gælder kun 55 TFSI e

Tyverihæmmende hjulbolte med registrering af løst hjul

Vognbaneafvigelsesadvarsel

Værktøjssæt

Audi A7 Sportback plug-in hybrid Standardudstyr
Udstyr markeret med "●" angiver inkluderet standardudstyr.

Audi A7 Sportback plug-in hybrid Ekstraudstyr
De i parentes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved. "," skal
læses som "og". "/" skal læses som "eller". Udstyr markeret med "-" angiver udstyr, der ikke kan tilkøbes den valgte model.
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover påvirke
den grønne ejerafgift.
A7
Sportback
plug-in
hybrid
S line
Edition
42F

F14

F14 WQS

F15

F15 WQS

F73

F73 WQS

20" 5-eget dobbelt design (S-line)
20" Audi Sport støbte aluminiumsfælge, 5-dob belt-eget design, 8.5J x 20
Obs. dette udstyr kan påvirke bilens forbrug

20" Audi Sport støbte aluminiumsfælge, 5-dob belt-eget design, 8.5J x 20
Obs. dette udstyr kan påvirke bilens forbrug

20" Støbte aluminiumsfælge 5-eget dobbel t-eget V-design, 8.5J x 20
20" Støbte aluminiumsfælge 5-eget dobbel t-eget V-design, 8.5J x 20
Obs. dette udstyr kan påvirke bilens forbrug.

20" Støbte aluminiumsfælge, 5-eget turbine design, platinlook, diamant-skåret, 8.5J x 20
Obs. dette udstyr kan påvirke bilens forbrug

20" Støbte aluminiumsfælge, 5-eget turbine design, platinlook, diamant-skåret, 8.5J x 20
Obs. dette udstyr kan påvirke bilens forbrug

-

32.494 kr.

7.910 kr.

26.162 kr.

1.579 kr.

37.259 kr.

12.676 kr.

9PF

Adaptiv forrudevisker

5.700 kr.

YUH

Airbagafdækning i læder Audi exclusive (3HB)

6.322 kr.

VW0

Akustiske sideruder, for og bag

7.910 kr.

QQ1

Ambientebelysningspakke

5.055 kr.

QQ2

Ambientebelysningspakke plus

9.023 kr.

1D9

Anhængertræk inkl. Trailer assist (KA2/PCV/PCF)

1D4

PCM

PCV

Anhængertræk, svingbart
Anhængertrækket udløses elektrisk og skubbes på plads manuelt.

Assistentpakke City (6XK/6XL)
Indeholder: Vejkrydsassistent, vognbaneskiftadvarsel, udstigningsadvarsel, assistent til registrering af tværgående trafik bagved, Audi pre sense front, Audi pre
sense rear, Audi pre sense 360.

Assistentpakke Parkering med parkeringsassistent (6XE/6XF/6XK/6XL)
Indeholder: Parkeringsassistent plus (FT3) og 360 gr. omgivelseskamera (KA6)

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 04-12-2022 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

15.691 kr.

12.522 kr.

17.987 kr.

-

Audi A7 Sportback plug-in hybrid Ekstraudstyr
De i parentes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved. "," skal
læses som "og". "/" skal læses som "eller". Udstyr markeret med "-" angiver udstyr, der ikke kan tilkøbes den valgte model.
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover påvirke
den grønne ejerafgift.
A7
Sportback
plug-in
hybrid
S line
Edition
Assistentpakke Tour
PCC

Assistentpakke Tour giver med mange funktioner endnu mere komfort på lange køreture og ved motorvejskørsel. Den adaptive kørselsassistent sammenfatter
køassistent og effektivitetsassistent. Indeholder: Adaptiv kørselsassistent (inkluderer adaptiv hastighedsassistent og vognbaneføringsassistent),
hastighedsbegrænser, effektivitetsassistent, undvigeassistent, drejeassistent, Audi pre sense front og og nødsituationsassistent

2F1

Audi connect nøgle (PGB, QQ1/QQ2)

2.535 kr.

9ZE

Audi phone box

7.910 kr.

9ZV

Audi phone box light

4.743 kr.

4X9

Audi pre sense-bagsædepakke
Sikkerhedspakken indeholder: Sideairbags bagi + Selestrammere bagi + Selelåse med lys

-

11.405 kr.

9VS

B&O Premium Sound System med 3D lyd (QQ1/QQ2)

12.209 kr.

8RF

Bang &amp; Olufsen Advanced Sound System med 3D-lyd (QQ1/QQ2)

96.249 kr.

YVN

Betjeningselementer i Alcantara/læder inkl. ratkrans med farvet markering kl. 12

19.812 kr.

YVL

Betjeningselementer i Alcantara/læder, Audi exclusive

15.064 kr.

YVU

Betjeningselementer i læder, Audi exclusive

11.892 kr.

5MU

5MG

7TD

7TL

5MK

5TG

YTA

Dekorindlæg aluminum, fragment
Inkl. kopholderafdækning

Dekorindlæg brunt nødderodstræ, natur
Inkl. kopholderafdækning

Dekorindlæg i agatgråt birketræ natur
Inkl. kopholderafdækning

Dekorindlæg i gråbrunt asketræ natur
Inkl. kopholderafdækning

Dekorindlæg i kulfiberstruktur, Köper
Dekorindlæg, Aluminium mat børstet (WQS)
Inkl. kopholderafdækning

Dekorindlæg, træ, Audi exclusive

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 04-12-2022 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

6.950 kr.

12.209 kr.

12.209 kr.

12.209 kr.

11.892 kr.

-

17.427 kr.

Audi A7 Sportback plug-in hybrid Ekstraudstyr
De i parentes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved. "," skal
læses som "og". "/" skal læses som "eller". Udstyr markeret med "-" angiver udstyr, der ikke kan tilkøbes den valgte model.
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover påvirke
den grønne ejerafgift.
A7
Sportback
plug-in
hybrid
S line
Edition
Q0B

QU1

Digital TV med CI+ pay TV system og DAB (PNQ)
Digital TV og DAB
Uden CI

21.391 kr.

18.228 kr.

7D5

DVD-afspiller

1.889 kr.

7K3

Dæktrykskontrolsystem

4.743 kr.

YYB

Farvede syninger i rød

8X1

Forlygtevaskeanlæg

PV3

Forsæder, el-indstillelige og førersæde m/memory (6XF/6XL)

VC2

Garageportsåbner, HomeLink

11.562 kr.
4.898 kr.
3.959 kr.

HD Matrix LED forlygter
PX6

PXC WAA

inkl. dynamisk blinklys og forlygtevaskeanlæg. Endvidere omfatter HD Matrix LED forlygterne følgende funktioner: Dagskørelys, nærlys, fjernlys, positionslys,
blinklys, drejelys, vejrafhængigt lys, motorvejslys, statisk kurvelys i nærlysområdet, syntetisk kurvelys i fjernlysassistenten, automatisk og dynamisk
lyslængderegulering, vejkrydslys.

HD Matrix LED forlygter m/laserlys (WAA)
inkl. dynamisk blinklys og forlygtevaskeanlæg

-

19.630 kr.

Head-up display
KS1

9TG

Head-up-displayet projicerer kørselsrelevante informationer direkte i førerens synsfelt (kontrastfyldt flerfarvet visning). Projicerer efter ønske bestemte advarsler,
hastighed og andre relevante informationer fra assistentsystemer eller navigation direkte i førerens synsfelt og reducerer dermed den tid, hvor blikket fjernes fra
vejbanen. Anvendelse af head-up-displayet med solbriller med polariserende glas er kun mulig i begrænset omfang.

Indstignings-LED med projicering, foran
Forskellige designs: ved A-model: Audi ringe - ved S line eller S-model: S-logo med rød rombe.

22.015 kr.

1.977 kr.

7HB

Interiørelementer (øverst) i kunstlæder

7HD

Interiørelementer (øverst+nederst) i kunstlæder

12.209 kr.

7HF

Interiørelementer øverst og nederst i læder

22.015 kr.

YSJ

Interiørelementer øverst og nederst i læder Audi exclusive (7HF)

39.628 kr.

GB1

Intern styrekode ifm 9ZE (9ZE)

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 04-12-2022 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

6.636 kr.

0 kr.

Audi A7 Sportback plug-in hybrid Ekstraudstyr
De i parentes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved. "," skal
læses som "og". "/" skal læses som "eller". Udstyr markeret med "-" angiver udstyr, der ikke kan tilkøbes den valgte model.
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover påvirke
den grønne ejerafgift.
A7
Sportback
plug-in
hybrid
S line
Edition

9M9

Kabinevarmer m/fjernbetjening
Kan ikke tilkøbes til 50 TFSI e og 55 TFSI e.

24.581 kr.

4D3

Klimasæder foran (6XF/6XL, PS8, N5D, )

12.676 kr.

4D8

Klimasæder foran m/massagefunktion (6XF/6XL, PS8, N5D, )

24.581 kr.

Komfortklimaanlæg, 4 zoner
9AQ

Ekstra ift. 2 zoners: Temperaturindstilling og luftfordeling bagi med separat indstilling for venstre og højre side, luftdyser i B-stolpen, klimabetjeningspanel bagi
med touchbetjening, mulighed for effektiv klimazoneregulering i kraft af personregistrering, automatisk recirkulationsfunktion via luftsensor, regulering, der tager
højde for solens varmepåvirkning. Støv- og lugtabsorberende allergenfilter, udnyttelse af restvarme og personalisering. Kan ikke tilkøbes til 50 TFSI e og 55 TFSI e

12.676 kr.

PGB

Komfortnøgle, sensorstyret bagklap og tyverialarm (QQ1/QQ2)

20.902 kr.

PGC

Komfortnøgle, sensorstyret åbning samt elekt. bagklap (QQ1/QQ2)

13.297 kr.

GA2

Komfortparkeringsklimafunktion
Kan kun tilkøbes til 50 TFSI e og 55 TFSI e.

1.265 kr.

YXP

Loftbeklædning i Alcantara Audi exclusive (6NA, 8RF, 5XF, 3Y6, QQ1/QQ2)

2V9

Luftkvalitetspakke (9AQ)

N5W

Læderindtræk, Milano

14.259 kr.

N5D

Læderindtræk, Valcona (Q1D/PS8)

20.588 kr.

N0K

Læderindtræk. Valcona/Milano, perforeret (PS8,4D3/4D8)

20.588 kr.

YZ1

Læderinteriør, Valcona, Audi exclusive

51.529 kr.

N5K

Mikrofiber Dinamica, Frequenz/læderkombination

2ZQ

Multifunktionslæderrat, dobbelteget med skiftekn.

1.889 kr.

2ZM

Multifunktionslæderrat, dobbelteget med skiftekn. varme

4.898 kr.

1XW

Multifunktionssportslæderrat med skiftekn.

3.716 kr.

1XP

Multifunktionssportslæderrat med skiftekn. varme

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 04-12-2022 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

30.912 kr.
7.127 kr.

-

-

Audi A7 Sportback plug-in hybrid Ekstraudstyr
De i parentes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved. "," skal
læses som "og". "/" skal læses som "eller". Udstyr markeret med "-" angiver udstyr, der ikke kan tilkøbes den valgte model.
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover påvirke
den grønne ejerafgift.
A7
Sportback
plug-in
hybrid
S line
Edition
2PF

Multifunktionssportslæderrat med skiftekn., flad bund (WQS)

9R1

Natsynsassistent (8X1, 9AQ)

QE1

Opbevaringspakke

1.265 kr.

4ZD

Optikpakke, sort

9.490 kr.

4GR

Opvarmet forrude (9ZE)

9.333 kr.

YVZ

Panellister personaliserede Audi exclusive

23.778 kr.

3FB

Panoramaglastag

26.162 kr.

KA2

Parkeringshjælp, kamera bag

1G5

Pladsbesparende reservehjul
Kan ikke tilkøbes til 50 TFSI e og 55 TFSI e.

5.544 kr.
34.100 kr.

7.437 kr.

2.845 kr.

Prestige Selection
WAA

Indeholder: HD Matrix LED forlygter (PX6) + Assistentpakke Parkering med parkeringsassistent (PCV) + Sidespejle, opv., el-klapbare og aut. nedbl. m/memory (6XL)
+ Forsæder, el-indstillelige og førersæde m/memory (PV3) + Multifunktionssportslæderrat med skiftekn. varme (1XP - gælder ikke 55 TFSI e) + Ratsøjle, elindstillelig (2C7)

-

2C7

Ratsøjle, el-indstillelig (PV6/PV3/PS8, 6XF/6XL)

-

PCF WAA

PQD

WZ4

WQS

Remote assistentpakke Parkering med parkeringsassistent (PGB/PGC/PG2, QQ1/QQ2)
Indeholder: Remote parkeringsassistent plus (FT1) og 360 gr. omgivelseskamera (KA6)

S line eksteriørpakke
Kan IKKE tilvælges sammen med farverne Sohobrun, Tyfongrå og Tritonblå. Ved tilvalg af S line eksteriørpakke kan farven Daytonagrå vælges til almindelig
metallaks pris!

S line selection (obs forbrug!)
Indeholder: S line sportspakke (WQS) + S line eksteriørpakke (PQD). Kan IKKE tilvælges sammen med farverne Sohobrun, Tyfongrå og Tritonblå. Ved tilvalg af S
line eksteriørpakke kan farven Daytonagrå vælges til almindelig metallaks pris! Dette udstyr kan medføre ændring af bilens brændstofforbrug og pris.

S line sportspakke (obs forbrug!)
Dette udstyr kan medføre ændring af bilens brændstofforbrug og pris.

1.325 kr.

-

-

-

Q4Q

S sportssæder (WQS, N2R, PV3, 6XF/6XL)

16.086 kr.

GZ2

Servolukning af døre (QQ1/QQ2)

10.118 kr.

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 04-12-2022 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

Audi A7 Sportback plug-in hybrid Ekstraudstyr
De i parentes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved. "," skal
læses som "og". "/" skal læses som "eller". Udstyr markeret med "-" angiver udstyr, der ikke kan tilkøbes den valgte model.
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover påvirke
den grønne ejerafgift.
A7
Sportback
plug-in
hybrid
S line
Edition
YQN

Sideafdækninger i læder af typen Feinnappa Audi exclusive

4X4

Sideairbags bag

6XE

6XF

6XK

6XL

6FJ

Sidespejle, el. sammenklappelige, indstillige og opvarmlige
Sidespejl sænkes automatisk i passagersiden når bilen sættes i bakgear.

Sidespejle, el. sammenklappelige, indstillige og opvarmlige m/ memory (PV3/PV6/PS8)
Sidespejl sænkes automatisk i passagersiden når bilen sættes i bakgear.

Sidespejle, opvarmelige, el-klapbare og aut. nedblændelige
Sidespejl sænkes automatisk i passagersiden når bilen sættes i bakgear.

Sidespejle, opvarmelige, el-klapbare og aut. nedblændelige m/memory
Sidespejl sænkes automatisk i passagersiden når bilen sættes i bakgear.

Sidespejlhuse i sort højglans
Gælder ikke 55 TFSI e

15.691 kr.
6.950 kr.

3.959 kr.

3.959 kr.

5.544 kr.

-

1.668 kr.

YTQ

Sikkerhedsseler i sort med farvet kant Audi exclusive

23.778 kr.

YTO

Sikkerhedsseler, Audi exclusive

23.778 kr.

3Y6

Solskærm til bagrude

5XF

Solskærm, forskydelig

4ZP

Sort optikpakke inklusive Audi ringe i sort højglans

Q1D

1BE

CF6

CF6 WQS

4A4

Sportssæder foran (læderindtræk)
Med manuel indstilling af sædehøjden, sædets længderetning, sædehældningen, ryglænshældningen, hovedstøttehøjden og -afstanden samt selehøjden; med
markante sidestykker der giver ekstra sidestøtte i sving, udtrækkelig lårstøtte samt elektrisk 4-vejs-lændestøtte.

Sportsundervogn
Støbte aluminiumsfælge Audi Sport i 5-eget dobbeltdesign i mat titanlook, glanspolerede
8,5J x 20 Obs. dette udstyr kan ændre bilens forbrug.

Støbte aluminiumsfælge Audi Sport i 5-eget dobbeltdesign i mat titanlook, glanspolerede
8,5J x 20 Obs. dette udstyr kan ændre bilens forbrug.

Sædevarme foran og yderpladser bag (9AQ)

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 04-12-2022 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

2.199 kr.
951 kr.
12.676 kr.

-

6.636 kr.

37.259 kr.

12.676 kr.

6.015 kr.

Audi A7 Sportback plug-in hybrid Ekstraudstyr
De i parentes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved. "," skal
læses som "og". "/" skal læses som "eller". Udstyr markeret med "-" angiver udstyr, der ikke kan tilkøbes den valgte model.
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover påvirke
den grønne ejerafgift.
A7
Sportback
plug-in
hybrid
S line
Edition
QL5

Tonede ruder i bag

7.127 kr.

PG2

Tyverialarm

7.910 kr.

2Z0

Uden model- og teknologibetegnelse

2Z7

0M5

Uden teknologibetegnelse
Kan ikke tilkøbes til 50 TFSI e og 55 TFSI e.

Udvidet brændstoftank, 73 liter
Kan ikke tilkøbes til 50 TFSI e og 55 TFSI e.

0 kr.

0 kr.

1.730 kr.

7HE

Udvidet kunstlæderpakke

1BL

Undervogn med støddæmperregulering

UE8

USB-ladestik ved bagsæde, 2 stk

2.380 kr.

5ZC

Variable hovedstøtter til forsæderne

2.380 kr.

QR9

Vejskiltevisning, kamerabaseret

PCH

Vognbaneskiftadvarsel inklusive Audi pre sense rear, udstigningsadvarsel og assistent til registrering af tværgående trafik bagved
(6XE/6XF/6XK/6XL)

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 04-12-2022 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

5.544 kr.
17.891 kr.

-

14.259 kr.

Audi A7 Sportback plug-in hybrid Lakfarver
A7
Sportback
plug-in
hybrid
S line
Edition
Q0Q0

Audi exclusive speciallak

A2A2

Brillantsort

6Y6Y

Daytonagrå Perleeffekt

40.159 kr.

5U5U

Firmamentblå Metallak

13.321 kr.

L5L5

Floretsølv Metallak

13.321 kr.

2Y2Y

Gletsjerhvid Metallak

13.321 kr.

Z7Z7

Kronosgrå Metallak

13.321 kr.

0E0E

Mythossort Metallak

13.321 kr.

Y1Y1

Tangorød Metallak

13.321 kr.

6I6I

Ultrablå Metallak

13.321 kr.

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 04-12-2022 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

45.977 kr.
0 kr.

