Audi RS 7 Sportback
RS 7 Sportback
Model

Gear

Ydelse

0-100 km/t

Forbrug

CO2

Halvårlig
ejerafgift

Pris

4,0 TFSI quattro

8 trins Tiptronic

600 hk

3,6 sek

8,1 km/l

279 g/km

4.260 kr.

2.305.990 kr.

Priserne vist er gældende ved levering i 2021.
Forbrugsangivelser er baseret på WLTP (www.audi.dk/wltp)
Lær din Audi at kende (www.audi.dk/lær-din-Audi-at-kende)
De opgivne priser er inklusiv moms og leveringsomkostninger. De oplyste priser er vejledende og gældende for 2021 ved nuværende
registreringsafgift.
Genereret 16-04-2021 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

Audi RS 7 Sportback Standardudstyr
Udstyr markeret med "●" angiver inkluderet standardudstyr.

RS 7 Sportback

Audi RS 7 Sportback 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.
Prisen er udregnet med udgangspunkt i 150% afgift.
RS 7
Sportback

56U

9PF

6I6

22" aluminiumsfælge i 5-eget V-design, Sorte, Audi Sport
Obs. dette udstyr kan påvirke bilens forbrug.

Adaptiv forrudevisker
Adaptiv kørselsassistent inkl. nøds.ass (PCC)
Den adaptive kørselsassistent samler de tre systemer adaptive cruise control, Audi active lane assist med styretidspunktet "Tidligt" og
køassistenten

47.778 kr.

7.808 kr.

10.835 kr.

3HB

Airbagafdækning i farvemæssigt tilpasset læder fra Audi exclusive, læderbetrukket førerairbag

5.423 kr.

YUH

Airbagafdækning i læder Audi exclusive (3HB)

8.660 kr.

PCM

PCV

Assistentpakke City (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
Indeholder: Parkeringsassistent plus (FT3) og 360 gr. omgivelseskamera (KA6)

21.700 kr.

27.748 kr.

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.

27.238 kr.

2F1

Audi connect nøgle (PGB, QQ1/QQ2)

3.473 kr.

UF8

Audi music interface for og bag

3.260 kr.

9ZE

Audi phone box

9ZV

Audi phone box light

4X9

Audi pre sense-bagsædepakke

7J3

Audi virtual cockpit plus med RS grafik

9VS

B&O Premium Sound System med 3D lyd

8RF

Bang & Olufsen Advanced Sound System med 3D-lyd

YVN

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

27.140 kr.

YVL

Betjeningselementer i Alcantara/læder, Audi exclusive

20.635 kr.

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 16-04-2021 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

10.835 kr.
6.498 kr.
15.623 kr.
3.260 kr.
16.725 kr.
131.848 kr.

Audi RS 7 Sportback 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.
Prisen er udregnet med udgangspunkt i 150% afgift.
RS 7
Sportback
YVQ

Betjeningselementer i Alcantara/læder, Audi exclusive

20.635 kr.

YRB

Betjeningselementer i læder, Audi exclusive

16.290 kr.

YVU

Betjeningselementer i læder, Audi exclusive

20.635 kr.

YTY

Broderet RS-logo til forsæder, Audi exclusive (PEH)

YSQ

Bundbeklædning og måtter, Audi exclusive

PQA

Carbon-pakke

7TL

5MK

Dekorindlæg i gråbrunt asketræ natur
Inkl. kopholderafdækning

Dekorindlæg i kulfiber højglans
Instrumentbord og armlæn i vævet kulfiberstruktur + Midterkonsol i sort pianolak, inkl. dæksel til kopholdere + Detaljer i aluminiumoptik

7.595 kr.
41.033 kr.
101.003 kr.

7.170 kr.

16.290 kr.

5TG

Dekorindlæg i mørkt, matbørstet aluminium

YTA

Dekorindlæg, træ, Audi exclusive

23.873 kr.

Q0B

Digital TV med CI+ pay TV system og DAB

38.648 kr.

QU1

Digital TV og DAB
Uden CI

0 kr.

34.313 kr.

7D5

DVD afspiller

6Y4

Forhøjelse af topfart (280 km/h)

32.573 kr.

4GR

Forrude, opvarmet og akustisk (9ZE)

12.785 kr.

VC2

Garageportsåbner, HomeLink

PXC

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

2.588 kr.

5.423 kr.

52.115 kr.

Head-up display
KS1

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.

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 16-04-2021 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

30.375 kr.

Audi RS 7 Sportback 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.
Prisen er udregnet med udgangspunkt i 150% afgift.
RS 7
Sportback
YSI

Interiørelementer nederst i læder Audi exclusive (7HF)

20.635 kr.

7HF

Interiørelementer øverst og nederst i læder

13.428 kr.

YSJ

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

54.285 kr.

9M9

Kabinevarmer m/ fjernbetjening

34.738 kr.

4D3

Klimasæder foran (N5D/PEH, PS8)

17.365 kr.

4D8

Klimasæder foran m/massagefunktion (N5D/PEH, PS8)

33.673 kr.

PS8

Komfortforsæder (N5D, 4D3/4D8)

17.583 kr.

PGB

Komfortnøgle, sensorstyret åbning af bagklap og tyverialarm

18.215 kr.

9JC

Lightere og askebægre

YXP

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

42.345 kr.

YSK

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

64.085 kr.

6NA

Loftbeklædning i sort Alcantara, Audi exclusive (8RF, 3Y6)

37.578 kr.

6NJ

Loftbeklædning i stof

2V9

Luftkvalitetspakke

N5D

Læderindtræk, Valcona (PS8, 4D3/4D8)

20.635 kr.

N0K

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

20.635 kr.

YZ1

Læderinteriør, Valcona, Audi exclusive

70.588 kr.

4ZP

Modelbetegnelse og Audi ringe i sort højglans (PQA/PA6)

6.498 kr.

1XP

Multifunktionssportslæderrat med skiftekontakter og varme

4.115 kr.

YTU

Måtter Audi exclusive til RS-modeller

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 16-04-2021 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

1.303 kr.

0 kr.
9.763 kr.

14.953 kr.

Audi RS 7 Sportback 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.
Prisen er udregnet med udgangspunkt i 150% afgift.
RS 7
Sportback
5ZC

Nakkestøtter til forsæder, indstillige (PS8, N5D, 4D3/4D8)

9R1

Natsynsassistent

PQZ

Optikpakke, Aluminium matt

YVZ

Panellister personaliserede Audi exclusive

32.573 kr.

3FB

Panoramaglastag

35.838 kr.

KA2

Parkeringshjælp, kamera bag

10.188 kr.

PEH

RS sportssæder foran, perforeret Valcona læder med kubemønster og ventilation

38.010 kr.

PEG

RS-designpakke grå (PEH)

41.245 kr.

PEF

RS-designpakke rød (PEH)

41.245 kr.

PA2

RS-Dynamikpakke

106.403 kr.

PA3

RS-Dynamikpakke Plus (PC6/PC8/PC9)

128.153 kr.

PC6

RS-Keramiskebremser med antracitgrå bremsesadler

184.640 kr.

PC8

RS-Keramiskebremser med blå bremsesadler

195.478 kr.

PC9

RS-Keramiskebremser med røde bremsesadler

195.478 kr.

2MC

RS-Sportsundervogn plus med Dynamic Ride Control (DRC)

27.140 kr.

PC7

RS-Stålbremser med røde bremsesadler

10.835 kr.

GZ2

Servolukning af døre

13.860 kr.

YQN

Sideafdækninger i læder af typen Feinnappa Audi exclusive

21.495 kr.

4X4

Sideairbags bag

9.520 kr.

6FJ

Sidespejle i sort højglans (PA6/PQA/4ZP, PA6/PQA)

2.285 kr.

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 16-04-2021 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

3.260 kr.
46.713 kr.
4.328 kr.

Audi RS 7 Sportback 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.
Prisen er udregnet med udgangspunkt i 150% afgift.
RS 7
Sportback

6XL

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

2.163 kr.

6FQ

Sidespejlhuse i Carbon (PA6/PQA/4ZP, PA6/PQA)

6FA

Sidespejlhuse lakeret i bilens farve

YTQ

Sikkerhedsseler i sort med farvet kant Audi exclusive

32.573 kr.

YTO

Sikkerhedsseler, Audi exclusive

32.573 kr.

3Y6

Solskærm til bagrude

PA6

Sort optikpakke "RS"

YVA

Stylingpakke, Jet grå-Havblå, Audi exclusive (PEH, 7HF)

52F

Støbte aluminiumsfælge i 5-eget V-strukturdesign i sort højglans, glanspolerede, 10,5 J x 22 med 285/30 R 22-dæk,
Audi Sport

19.440 kr.
0 kr.

3.013 kr.
18.470 kr.
160.308 kr.

49.953 kr.

Obs - dette udstyr kan medføre ændring i forbruget!

52D

52E

Støbte aluminiumsfælge i 5-eget V-strukturdesign, 10,5 J x 22 med 285/30 R 22-dæk, Audi Sport
Obs - dette udstyr kan medføre ændring i forbruget!

Støbte aluminiumsfælge i 5-eget V-strukturdesign, mat titanlook, glanspolerede, 10,5 J x 22 med 285/30 R 22-dæk,
Audi Sport

43.410 kr.

49.953 kr.

Obs - dette udstyr kan medføre ændring i forbruget!

4A4

Sædevarme foran og yderpladser bag

8.240 kr.

QL5

Tonede ruder, bag

9.763 kr.

2Z0

Uden model- og teknologibetegnelse

QR9

Vejskiltevisning, kamerabaseret

QR9 PCC

Vejskiltevisning, kamerabaseret (PCC)

PCB

Vognbaneafvigelses-advarsel, vejskiltegenkendelse og nødsituationsassistent (6I6)

PCH

Vognbaneskiftadvarsel inklusive Audi pre sense rear, udstigningsadvarsel og assistent til registrering af tværgående
trafik bagved

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 16-04-2021 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

0 kr.
4.328 kr.
0 kr.
4.328 kr.

21.700 kr.

Audi RS 7 Sportback Lakfarver
De viste udstyrspriser er beregnet med 0% afgift.

RS 7
Sportback
Q0Q0

Audi exclusive speciallak

62.983 kr.

6Y6Y

Daytonagrå Perleeffekt

18.248 kr.

L5L5

Florettsølv Metallak

18.248 kr.

2Y2Y

Gletsjerhvid Metallak

18.248 kr.

O0O0

Lakfarve med mateffekt Audi exclusive

0E0E

Mythossort Metallak

T3T3

Nardogrå

2D2D

Navarreblå Metallak

18.248 kr.

R5R5

Sebringsort krystaleffekt

34.738 kr.

Y1Y1

Tangorød Metallak

18.248 kr.

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
Genereret 16-04-2021 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.

125.978 kr.
18.248 kr.
0 kr.

