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Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej. 

Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą.

Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym 

na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej.

Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 

Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.

Stylistyka
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N o w o c z e s n y 

język  d e s i g n u 

j e s t 

u n i w e r s a l n y .

Nowe A7 Sportback to ucieleśnienie sportowej elegancji oraz awangardowej 

i progresywnej stylistyki. To perfekcyjna forma sportowego charakteru 

i elegancji efektownie podkreślona klasyczną stylistyką quattro. Doskonały 

dowód, że można pozostać wiernym ideałom, definiując je całkowicie od nowa.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej.

Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 

Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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Stylistyka
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Nic nie  pozostaje 

dłużej  w pamięci 

n iż  pierwsze 

wrażenie.



Stylistyka i funkcjonalność w nowym świetle. Doskonałe pod względem 

żywotności reflektory LED i pas diod z tyłu nadwozia jako wyposażenie 

standardowe. Na życzenie innowacyjne reflektory HD Matrix LED z dynamiczną 

animacją włączenia i wyłączenia funkcji Coming home/Leaving home oraz 

dodatkowo ze światłami laserowymi Audi. Pozostań pod wyjątkowym wrażeniem 

nie tylko podczas jazdy.
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Światła

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej.

Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 

Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej.

Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 

Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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Ś w i a t ł o 

n a  m i a r ę .

Widzieć i być widzianym – to warunek bezpiecznej jazdy po zmroku. Bezpieczeństwo 

skutecznie wspierają nowe, opcjonalne reflektory HD Matrix LED ze zmiennym 

rozdziałem światła. Zapewniają one precyzyjne oświetlenie jezdni, a jednocześnie 

są wysoce oszczędne i długotrwałe. Inteligentne kamery rozpoznają otoczenie 

i optymalnie dopasowują oświetlenie. Światło drogowe LED zostaje podzielone 

na poszczególne segmenty, które w zależności od sytuacji włączają się i wyłączają 

lub przyciemniają, dzięki czemu kierujący pojazdami z naprzeciwka nie są oślepiani. 

Światła
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Światła

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej.

Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 

Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej.

Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 

Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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Ko m u n i k a c j a 

n a  n a j w y ż s z y m 

p o z i o m i e .

W nowym Audi A7 Sportback czeka na Ciebie rewolucyjna koncepcja obsługi: 

MMI touch response. Funkcjami Infotainment i poprawiającymi komfort 

możesz sterować łatwo i intuicyjnie jak na smartfonie, a dzięki haptycznej 

reakcji zwrotnej także bez kontroli wzrokowej. Do sterowania systemami 

służą dwa centralnie ulokowane ekrany dotykowe o wielkości 10,1 i 8,6 cala. 

Zastąpiły one tradycyjne pokrętła i przyciski.



Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej.

Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 

Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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17

K i e r u j 

w ł a s n y m 

g ł o s e m .

W nowym Audi A7 Sportback kierowca może obsługiwać funkcje samochodu 

za pomocą głosu. Umożliwia to opcjonalny asystent mowy, który słucha, 

odpowiada i wykonuje niektóre z funkcji. Polecenia można wydawać, mówiąc 

w sposób naturalny, bez konieczności używania wyuczonych przez system pojęć.

Wyposażenie wnętrza
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Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej.

Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 

Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.

Wyposażenie wnętrza
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Wyposażenie wnętrza

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej.

Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 

Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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Twoja 

pr ywatna 

st refa  komfor tu .

Zapraszamy do miejsca przepełnionego lekkością, przestronnością i miłością 

do detali. Miejsca, w którym poczujesz się swobodnie i w którym odpoczniesz. 

Nawet wtedy, gdy siedzisz w fotelu pasażera.
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Wyposażenie wnętrza

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej.

Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 

Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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P r z y s z ł o ś ć 

w  z a s i ę g u  r ę k i .

Samochód, który w wielu dziedzinach interpretuje na nowo znane standardy 

i który swoją stylistyką zachwyca od pierwszego spojrzenia. Nowe Audi 

A7 Sportback budzi podziw dynamiką i efektywnością, a jego nowoczesne 

technologie, rewolucyjna koncepcja obsługi oraz cyfrowe połączenie 

z Internetem i otaczającym światem zwiastują nową erę w motoryzacji. 

Ten model jest dowodem na to, że przewaga dzięki technice stworzona została 

dla mobilności jutra.
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Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej.

Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 

Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ 

podane są na stronie 56 i kolejnej.

Niektóre przedstawione lub opisane 

elementy wyposażenia dostępne są 

za dopłatą. Szczegółowe informacje 

o wyposażeniu standardowym 

i dodatkowym na www.audi.pl 

lub u Partnerów Audi.

Inteligentne technologie Audi 
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Inteligentne 

technologie 

Audi.

Kolejny krok ku pełnej realizacji naszej wizji autonomicznych samochodów. 

W nowym Audi A7 Sportback już dzisiaj możesz sprawdzić, jak będzie 

wyglądać przyszłość mobilności. Na życzenie z nowoczesnymi systemami 

wspomagającymi i funkcjami zautomatyzowanej jazdy, wspierającymi kierowcę. 

Dla jeszcze większego komfortu i fascynującego poczucia obcowania 

z technologiami przyszłości.

Prosimy pamiętać: systemy pracują tylko w granicach swoich możliwości i wspierają kierowcę, 

jednak kierowca nadal pozostaje odpowiedzialny za swoje reakcje za kierownicą.
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Kt o  w y b i e r a 

A u d i , 

m a  w i ę c e j  c z a s u 

n a  to, 

co najważniejsze.

Przewidywanie – jedna z najskuteczniejszych metod pozwalających jeździć 

bezpiecznie i spokojnie. Nowe, opcjonalne systemy wspomagające, dbające 

o utrzymanie pasa ruchu, prędkości i odległości od innych pojazdów potrafią 

przewidywać sytuacje na drodze. W czasie jazdy wspierać Cię będzie adaptacyjny 

asystent jazdy, asystent efektywności, asystent omijania przeszkód i asystent skrętu.

Prosimy pamiętać: systemy pracują tylko w granicach swoich możliwości i wspierają kierowcę, 

jednak kierowca nadal pozostaje odpowiedzialny za swoje reakcje za kierownicą.
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Inteligentne technologie Audi

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej.

Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 

Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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Najlepsza 

obsługa 

jest zawsze 

dyskretna.

Funkcje samochodu i Infotainment na najwyższym poziomie. 

Sterowanie w najprostszy z możliwych sposobów. Wszystko dzięki 

obsłudze, która jest tak intuicyjna, że prawie jej nie zauważysz. 

Teraz możesz w pełni oddać się przyjemności, jaką jest prowadzenie 

nowego Audi A7 Sportback.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej.

Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 

Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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01  Wirtualny kokpit Audi 

z 12,3-calowym, kolorowym 

ekranem wyświetlającym 

także mapy 

02  Przyciski obsługowe w optyce czarnego szkła z czujnikami 

zbliżeniowymi i haptycznym feedbackiem oraz rozszerzony 

pakiet elementów w optyce aluminium

03  MMI Navigation plus z MMI touch response 

do szybkiej i intuicyjnej obsługi

Najważniejsze cechy
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Komfort 

ma nowy wymiar.

Dobre samopoczucie w podróży to kwestia odpowiedniej atmosfery 

– w nowym Audi A7 Sportback możesz stworzyć ją sam. Na przykład 

wybierając opcjonalny panoramiczny dach szklany, dzięki któremu wnętrze 

będzie jaśniejsze i będzie dawało poczucie przestronności. Doskonałą jakość 

powietrza gwarantuje opcjonalny pakiet Air Quality¹, obejmujący jonizator 

i system zapachowy. Dostępna na życzenie 4-strefowa klimatyzacja 

automatyczna umożliwia ustawienie indywidualnej temperatury dla każdego 

miejsca siedzącego szybko i efektywnie. To efekt zastosowania 

personalizacji, funkcji rozpoznawania pasażerów i inteligentnej regulacji 

z wykorzystaniem czujników.
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Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ 

podane są na stronie 56 i kolejnej.

Niektóre przedstawione lub opisane 

elementy wyposażenia dostępne są 

za dopłatą. Szczegółowe informacje 

o wyposażeniu standardowym 

i dodatkowym na www.audi.pl 

lub u Partnerów Audi.

¹ Informacji o dokładnym terminie 

wprowadzenia udzielają Partnerzy Audi.

Najważniejsze cechy
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Dynamika
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D o  p r z o d u 

–  t o  n a j le p s z y 

k i e r u n e k .

Osiągi samochodu sportowego połączone z wyjątkowym charakterem 

luksusowej limuzyny. Sportowa jazda będzie zawsze komfortowa dzięki 

opcjonalnemu zawieszeniu z elektroniczną regulacją, dopasowującemu się 

do sposobu jazdy i nawierzchni lub adaptive air suspension z regulacją poziomu 

w zależności od obciążenia. Przy sportowym trybie jazdy napęd quattro 

ze sportowym mechanizmem różnicowym zapewnia doskonałą dynamikę, 

precyzję i stabilność toru jazdy na prawie wszystkich podłożach. 7-stopniowa, 

dwusprzęgłowa przekładnia S tronic zmienia biegi niezwykle szybko i w sposób 

niewyczuwalny.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej.

Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 

Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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M a k s y m a l n a 

e f e k t y w n o ś ć .

Dynamika i efektywność – dwie cechy, które w nowym Audi A7 Sportback 

doskonale się uzupełniają, a wynikają z rozwiązań poprawiających wydajność, 

takich jak lekka konstrukcja, asystent efektywności i innowacyjna technologia 

Mild Hybrid. System Mild Hybrid zastosowany przy silniku spalinowym odzyskuje 

energię przez rekuperację, magazynuje ją i wykorzystuje w określonych 

sytuacjach – na przykład w dodatkowym Power Boost lub bezemisyjnej jeździe 

w trybie żeglowania.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej.

Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 

Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
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Dynamika
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01  m.in. zderzaki o sportowej stylistyce _ specjalne listwy na progach w kolorze nadwozia 

_ listwy na progach w przednich i tylnych drzwiach z aluminiową wstawką, podświetlane, przednie z logo „S”

02  osłona chłodnicy i boczne wloty powietrza w kolorze czarnym Titan

03  dyfuzor S line w kolorze czarnym Titan

Więcej atrakcyjnych elementów wyposażenia na www.audi.pl

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej. Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 

Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.

Pakiet S line exterieur

_ 01
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Bardziej 

w y r a z i st y. 

P a k i et 

S  l i n e 

exterieur.

Podkreśl sportowy charakter Twojego Audi A7 Sportback 

– opcjonalny pakiet S line exterieur nada dynamicznym 

liniom jeszcze bardziej fascynujący charakter, a wyjątkowe 

detale wprowadzą niepowtarzalne akcenty.

_ 02

_ 03
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Pakiet sportowy S line

_ 02 

_ 01

Bardziej 

dynamiczny. 

P a k i et 

s p o r t o w y 

S  l i n e .

Pokaż dynamiczny styl, wybierając pakiet sportowy S line, 

który jeszcze mocniej podkreśli charakter Audi A7 Sportback. 

Nadaj wnętrzu jeszcze bardziej zdecydowany wygląd lub 

wybierz zawieszenie, dzięki któremu Twoje Audi A7 Sportback 

nabierze zdecydowanego, sportowego charakteru.

A7_Det11_2019_01_WLTP.indd   38 19.09.19   16:00

38

39

01   podświetlane listwy na progach w przednich i tylnych drzwiach z aluminiowymi wstawkami, przednie z napisem „S”

02  20-calowe obręcze ze stopu metali lekkich, 5-ramienne, z podwójnymi ramionami

03  m.in. sportowe siedzenia przednie z wytłoczonym „S” na oparciach _ tapicerka S line z opcjonalnej skóry Valcona w kolorze szarym Rotor z kontrastowym szwem, dostępna także 

tapicerka w kolorze czarnym _ przednie dywaniki w kolorze czarnym z obszyciem i kontrastowym szwem _ sportowa kierownica wielofunkcyjna S line obszyta skórą _ aplikacje 

dekoracyjne ze szczotkowanego, ciemnego aluminium _ nakładki na pedały i podparcie lewej nogi ze stali nierdzewnej

Więcej atrakcyjnych elementów wyposażenia na www.audi.pl

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej. Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 

Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.

_ 03
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01  m.in. opcjonalne siedzenia konturowe, do wyboru obszyte skórą Valcona w kolorze brązowym Sard ze szwem i obszyciem w kolorze 

stalowoszarym – kierownica wielofunkcyjna z podwójnymi ramionami i funkcją zmiany przełożeń

02  aplikacje dekoracyjne z drewna brzoza szara Achat Naturell – elementy we wnętrzu obszyte skórą ekologiczną w kolorze brązowym Sard 

ze stalowoszarym szwem 

Więcej atrakcyjnych elementów na stronie www.audi.pl. 

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej. Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne 

są za dopłatą. Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.

Audi design selection

_ 01
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Piękno 

doskonałe. 

Audi design 

selection.

Uczyń swoje Audi jeszcze piękniejszym. Audi design selection w kolorze 

brązowym Sard lub szarym Juniper to połączenie wybranej kolorystyki 

wnętrza z ekskluzywnymi materiałami. Wysokiej jakości aplikacje dekoracyjne 

w zestawieniu ze szlachetnymi tapicerkami skórzanymi i atrakcyjnym 

kontrastowym szwem wprowadzają do wnętrza atmosferę luksusu.

_ 02
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Bardziej 

niepowtarzalny.

Audi exclusive.

Zmień Twoje Audi A7 Sportback w unikat. Dzięki ofercie Audi exclusive 

obejmującej szeroki wybór tapicerek, wyszukanych aplikacji, kolorów lakierów 

specjalnych i wielu innych elementów wyposażenia, stworzysz wnętrze 

dokładnie takie, jakie chcesz.



Lak ier y 

specjalne 

Audi  exclus ive .

Mamy tylko jedną szansę, aby zrobić pierwsze wrażenie. Wykorzystaj ją 

i wybierz swój własny kolor nadwozia z bogatej oferty kolorów Audi exclusive. 

Oto kilka z nich.

Więcej kolorów lakierów na www.audi.pl

_ 02 _ 03
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Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej. 

Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym 

na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.

01 szary Suzuka metalik

02 brązowy Ipanema metalik

03 czerwony Misano perłowy

04 niebieski Ara krystaliczny

05 zielony Goodwood perłowy

06 beżowy Siam metalik

_ 04

_ 01

_ 05 _ 06
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Podstawowe kolory Audi exclusive – np. tapicerki skórzanej Valcona Audi exclusive

Akcenty kolorystyczne Audi exclusive – na lamówki, obszycia i szwy Audi exclusive

Aplikacje z drewna Audi exclusive – na tablicę rozdzielczą, poszycie drzwi i konsolę środkową wraz z pokrywą uchwytów na kubki

Dodatkowe kolory skóry Feinnappa Audi exclusive – na górny segment deski rozdzielczej, kierownicy i podszybia

skóra Valcona biała Alabaster

skóra Feinnappa czarna z kontrastowym 

szwem w kolorze żółtym Calendula

drewno jesion brąz Nougat Naturell

skóra Valcona czerwona Karmazyn skóra Valcona czarna

drewno jesion szary Naturell

skóra Valcona niebieska Ocean

skóra Feinnappa niebieska Baikalskóra Feinnappa szara Granit

skóra Valcona brązowa Havanna

skóra Valcona brązowa Cognac

skóra Feinnappa czarna z kontrastowym 

szwem w kolorze zielonym Iguana

drewno eukaliptus bursztynowy Naturell

skóra Valcona szara Jet

skóra Feinnappa czarna z kontrastowym 

szwem w kolorze niebieskim Alaska

skóra Valcona srebrna Diamant

Tapicerka skórzana Valcona Audi exclusive _ kierownica, gałka dźwigni zmiany 

biegów obszyte skórą Audi exclusive _ górne i dolne elementy wnętrza obszyte 

skórą Audi exclusive oraz wykładzina i dywaniki Audi exclusive w kolorze srebrnym 

Diamant i niebieskim Ocean _ górna część tablicy rozdzielczej i podszybie 

w kolorze szarym Jet ze szwem w kolorze niebieskim Ocean _ aplikacje 

dekoracyjne Audi exclusive z drewna jesion szary Naturell 



Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej.

Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 

Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.

Czyste 

piękno.

Wybierz kolor lakieru, który najbardziej pasuje do Twojego charakteru. 

Możesz przy tym polegać na doskonałej jakości, ponieważ nadwozie Twojego 

samochodu pokrywa powłoka lakiernicza składająca się z czterech warstw. 

Wszystko po to, aby lakier nie tylko dobrze wyglądał, lecz także był 

optymalnie zabezpieczony przed wpływem warunków atmosferycznych przez 

cały okres eksploatacji samochodu.

Więcej kolorów lakierów na www.audi.pl

_ 02 _ 03 _ 04
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01 niebieski Triton metalik

02 szary Vesuvius metalik

03 szary Taifun metalik

04 brązowy Soho metalik

05 niebieski Firmament metalik

06 czerwony Tango metalik

07 biały Ibis

Lakiery_ 05 _ 06 _ 07

44

45

_ 01
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43

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej.

Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.

Audi A7 Sportback pokryte lakierem specjalnym Audi exclusive 

w kolorze szarym Suzuka metalik _ obręcze ze stopu metali 

lekkich Audi Sport, z pięcioma ramionami w kształcie gwiazdy, 

antracytowoczarne

Audi exclusive



S o l i d n e 

p o d s t a w y.

Z obręczami Audi podkreślisz indywidualny styl Audi A7 Sportback. 

Wybierz obręcze, które najbardziej odpowiadają Twojemu charakterowi. 

Niezależnie, które z nich wybierzesz, obręcze Audi gwarantują maksymalne 

bezpieczeństwo, ponieważ poddawane są specjalnym testom i badane pod 

dużymi obciążeniami, a ich jakość jest wyjątkowo wysoka.

Więcej obręczy na www.audi.pl

Obręcze

_ 01

_ 02

_ 03 
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Informacje o parametrach technicznych opon znajdują się na stronie 59. Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej. Niektóre przedstawione 

lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.

¹ Prosimy zwrócić uwagę na informacje dotyczące kół na stronie 59.

01  19-calowe obręcze ze stopu metali lekkich, 10-ramienne, z ramionami w kształcie litery Y

02  20-calowe obręcze ze stopu metali lekkich, 5-ramienne, z podwójnymi ramionami (stylistyka S)

03  21-calowe obręcze ze stopu metali lekkich, kute, 5-ramienne, z ramionami w kształcie gwiazdy, szare, częściowo polerowane¹

04  20-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Audi Sport, 5-ramienne, z podwójnymi ramionami

05 21-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Audi Sport, 5-ramienne, z ramionami w kształcie gwiazdy

06  20-calowe obręcze ze stopu metali lekkich, 5-ramienne, z podwójnymi ramionami w kształcie litery V

07 21-calowe obręcze Audi Sport, 5-ramienne, z ramionami w kształcie gwiazdy, antracytowoczarne, z połyskiem, polerowane¹

_ 04
_ 05 _ 06

_ 07
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Najwyższa jakość. 

Tapicerki tkaninowe 

i skórzane.

W Twoim Audi zasługujesz na najlepsze miejsce, dlatego zarówno 

przednie, jak i tylne siedzenia oferują równie wysoki komfort 

podróżowania. Gwarantują to starannie dobrane materiały 

i perfekcyjne wykończenie. Niezależnie, jaką tapicerkę wybierzesz 

dla Twojego Audi, każda zapewni wyjątkowy komfort.

Więcej tapicerek na www.audi.pl

Przednie fotele sportowe S obszyte skórą Valcona 

w kolorze czarnym ze szwem w kolorze szarym Fels 

i tłoczeniem S¹

Siedzenia i tapicerki

tkanina Effekt czarna skóra/mono.pur 550 brązowa Okapi Alcantara/skóra szara Metropol 
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Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 

i kolejnej. Niektóre przedstawione lub opisane elementy 

wyposażenia dostępne są za dopłatą. 

Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym 

i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.

¹ Informacji o terminie wprowadzenia udzielają Partnerzy 

Audi.

Przednie fotele konturowe obszyte skórą Valcona 

w kolorze beżowym Perlmut z obszyciem i szwem 

w kolorze szarym Achat

skóra Milano czarna skóra Valcona brązowa Sard, perforowana, 

ze szwem i obszyciem w kolorze stalowoszarym

skóra Valcona czarna, pikowana
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I d e a l n i e 

dobrane. 

Aplikacje 

dekoracyjne.

Ekskluzywny charakter to kwestia stylu. Twojego stylu. Charakter wnętrza 

Twojego Audi możesz dopracować do najmniejszego szczegółu, 

na przykład zamawiając wysokiej klasy aplikacje dekoracyjne Audi. 

Pozwól się zafascynować doskonałymi materiałami: szlachetnym drewnem 

lub aplikacjami z aluminium.

Więcej aplikacji dekoracyjnych na www.audi.pl

_ 01
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01 aluminium Fragment

02 aluminium szczotkowane ciemne

03 drewno orzech Naturell

04 drewno jesion brązowoszare Naturell

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej. 

Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 

Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl 

lub u Partnerów Audi.

Aplikacje dekoracyjne

_ 02 _ 03 _ 04

A7_Det11_2019_01_WLTP.indd   51 19.09.19   16:00



Tak indywidualne, 

jak Twoje życie.

Nowoczesna stylistyka i sportowa elegancja – Audi A7 wyróżnia się wyrazistymi 

akcentami, które możesz podkreślić, wybierając wyposażenie z oferty 

Oryginalnych akcesoriów Audi. Postaw na optyczne elementy oraz funkcjonalne 

rozwiązania i ciesz się dodatkowym komfortem w wielkim mieście lub na krętych 

drogach za miastem. Wysokiej jakości oryginalne akcesoria Audi są dopasowane 

do stylistyki Audi A7.

Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej. 

Prosimy zwrócić uwagę na wskazówki dotyczące Oryginalnych akcesoriów Audi na stronie 58. 

Oryginalne akcesoria Audi są opcjonalną, dostępną za dopłatą ofertą AUDI AG.

¹ Prosimy zwrócić uwagę na informacje dotyczące kół na stronie 59.

² Informacje o parametrach technicznych opon znajdują się na stronie 59.
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Oryginalne akcesoria Audi

01  Etui do ładowania indukcyjnego – pozwala na 

bezprzewodowe ładowanie Apple iPhone generacji 5 – 7 i SE. 

Posiada certyfikat Apple (MFi)

02  Dywaniki na złą pogodę – pomagają ochronić 

wnętrze samochodu przed wilgocią i zabrudzeniem. 

Z logo A7

03  Diody w drzwiach – wyświetlają napis quattro 

lub pierścienie Audi na podłożu

04  Kompletne koła zimowe z obręczami ze stopu metali lekkich 

Ramus, 5-ramiennymi, czarnymi z połyskiem, 8,5 J x 20, 

245/45 R 19² 102V M+S XL

05  Pojemnik na narty i bagaż (360 l) 

w ekskluzywnej stylistyce Audi. Dostępny 

w dwóch kolorach i dwóch pojemnościach. 

Ponadto na zdjęciu: torby do pojemnika 

dachowego (3 rozmiary) oraz belki bagażnika 

dachowego

06  Obręcze ze stopu metali lekkich Falx, 

5-ramienne, czarne matowe, polerowane¹, 

8 J x 21, 255/35 R 21²

Więcej informacji w katalogu 

akcesoriów i u Partnerów Audi.
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Aplikacja myAudi¹

Umożliwia sprawdzenie w każdej chwili informacji 

dotyczących samochodu oraz serwisu, planowanie 

tras i wysyłanie ich bezpośrednio do samochodu. 

Aplikację myAudi można pobrać bezpłatnie z App Store 

oraz Google Play Store™². Dostępna dla iOS i Android.
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Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej. Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 

Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.

¹ Dostępność usług zależy od modelu samochodu i wyposażenia. Warunkiem korzystania z niektórych usługi jest Audi connect. Więcej informacji o myAudi na www.audi.com/myaudi, 

informacje o Audi connect dostępne na stronie www.audi.com/connect. ² Nazwa i logo Google są zastrzeżonymi markami Google Inc. 

Fascynacja 

Audi A7 Sportback. 

Więcej informacji 

online.

Poznaj świat nowego Audi A7 Sportback. 

Więcej informacji, więcej możliwości personalizacji i więcej luksusu. 

Teraz na www.audi.pl

Zeskanuj kod QR i poznaj świat nowego Audi A7 Sportback. 

Koszty połączenia według taryfy operatora.

Fascynacja Audi

54

55
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Objaśnienia ¹ do ⁸ znajdują się na stronie 58.

Model A7 Sportback 45 TFSI 

(180 kW)

A7 Sportback 45 TFSI 

quattro (180 kW)

A7 Sportback 55 TFSI

quattro (250 kW)

A7 Sportback 40 TDI 

(150 kW)

A7 Sportback 40 TDI 

quattro (150 kW)

Typ silnika rzędowy, 4-cylindrowy silnik benzynowy 

z bezpośrednim wtryskiem 

i turbosprężarką, 

Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)

rzędowy, 4-cylindrowy silnik benzynowy 

z bezpośrednim wtryskiem 

i turbosprężarką, 

Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)

6-cylindrowy silnik benzynowy 

z bezpośrednim wtryskiem paliwa 

i turbosprężarką, 

Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) 

rzędowy, 4-cylindrowy silnik 

wysokoprężny z systemem wtrysku 

Common Rail i turbosprężarką,

Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)

rzędowy, 4-cylindrowy silnik 

wysokoprężny z systemem wtrysku 

Common Rail i turbosprężarką,

Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)

Pojemność w cm³ (liczba zaworów

na cylinder) 1984 (4) 1984 (4) 2995 (4) 1968 (4)
1968 (4)

Maks. moc¹ w kW przy min¯¹ 180/5000–6500 180/5000–6500 250/5000–6400 150/3750–4200 150/3750–4200

Maks. moment obrotowy w Nm 

przy min¯¹ 370/1600–4300 370/1600–4300 500/1370–4500 400/1750–3500 400/1750–3500

Przenoszenie napędu

Napęd napęd na oś przednią napęd na cztery koła quattro napęd na cztery koła quattro napęd na oś przednią napęd na cztery koła quattro

Skrzynia biegów 7-stopniowa skrzynia S tronic 7-stopniowa skrzynia S tronic 7-stopniowa skrzynia S tronic 7-stopniowa skrzynia S tronic 7-stopniowa skrzynia S tronic

Masa/pojemność

Masa własna² w kg 1770 1825 1890 1775 1835

Dop. masa całkowita w kg 2300 2375 2470 2315 2435

Maks. obciążenie dachu/na haku w kg 90/95 90/95 90/95 90/95 90/95

Dop. masa holowanej przyczepy³ w kg 

bez hamulców

przy 12% wzniesieniu

przy 8% wzniesieniu

750

2000

2000

750

2000

2000

750

2000

2000

750

2000

2000

750

2000

2000

Pojemność zbiornika paliwa ok. w l 63 63 63 63/zbiornik AdBlue®⁴: 12 63/zbiornik AdBlue®⁴: 12

Osiągi/Zużycie paliwa

Prędkość maks. w km/h 250⁵ 250⁵ 250⁵ 245 245

Przyspieszenie 0–100 km/h w s 7,0 6,2 5,3 8,3 7,8

Rodzaj paliwa benzyna 95-oktanowa⁶ benzyna 95-oktanowa⁶ benzyna 95-oktanowa⁶ olej napędowy⁷ olej napędowy⁷

Zużycie paliwa⁸ w l/100 km:

cykl mieszany 8,2–7,2 8,6–7,9 9,5–8,8 6,2–5,4 6,4–5,8

Poziom emisji CO₂⁸ w g/km

cykl mieszany 187–163 196–179 216–200 164–142 169–151

Norma emisji spalin EU6 EU6 EU6 EU6 EU6
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Model A7 Sportback 50 TDI 

quattro (210 kW)

Typ silnika 6-cylindrowy silnik wysokoprężny 

z systemem wtrysku Common Rail 

i turbosprężarką

Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)

Pojemność w cm³ (liczba zaworów

na cylinder) 2967 (4)

Maks. moc¹ w kW przy min¯¹ 210/3500–4000

Maks. moment obrotowy w Nm 

przy min¯¹ 620/2250–3000

Przenoszenie napędu

Napęd napęd na cztery koła quattro

Skrzynia biegów 8-stopniowa skrzynia tiptronic

Masa/pojemność

Masa własna² w kg 1955

Dop. masa całkowita w kg 2535

Maks. obciążenie dachu/na haku w kg 90/95

Dop. masa holowanej przyczepy³ w kg 

bez hamulców

przy 12% wzniesieniu

przy 8% wzniesieniu

750

2000

2000

Pojemność zbiornika paliwa ok. w l 63/zbiornik AdBlue®⁴: 12

Osiągi/zużycie paliwa

Prędkość maks. w km/h 250⁵

Przyspieszenie 0–100 km/h w s 5,7

Rodzaj paliwa olej napędowy⁷

Zużycie paliwa⁸ w l/100 km:

cykl mieszany 7,5–6,9

Poziom emisji CO₂⁸ w g/km

cykl mieszany 182–197

Norma emisji spalin EU6
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Objaśnienia

¹  Wartości zmierzone zgodnie z procedurą pomiarową UN-R 85 (w aktualnie obowiązującej wersji).

²  Masa własna pojazdu z kierowcą 75 kg i wypełnionym w 90% zbiornikiem paliwa (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 1230/2012 
w aktualnie obowiązującej wersji). Wyposażenie dodatkowe może zwiększyć masę własną i współczynnik oporu powietrza, przez co może 
odpowiednio ulec zmniejszeniu ładowność względnie prędkość maksymalna.

³  Wraz ze wzrostem wysokości n.p.m. mogą ulec zmniejszeniu osiągi silnika. Począwszy od 1000 m n.p.m. i dla każdego następnego 
1000 m należy odpowiednio odjąć 10% masy zestawu holującego (dopuszczalna masa holowana + masa całkowita pojazdu holującego). 
Obowiązująca wartość masy holowanej dotyczy haka holowniczego montowanego fabrycznie. 

⁴  Uzupełnianie oddzielnego zbiornika AdBlue® zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie komputera pokładowego; zalecamy 
napełnianie zbiornika AdBlue u Partnera Audi. AdBlue jest znakiem zastrzeżonym Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA). 

⁵ Ograniczona elektronicznie.

⁶  Zaleca się stosowanie benzyny bezołowiowej bezsiarkowej 95-oktanowej, zgodnie z normą DIN EN 228. W przypadku braku dostępności 
można stosować benzynę bezołowiową bezsiarkową 91-oktanową, która może jednak spowodować nieznaczne obniżenie osiągów silnika. 
Dopuszczalne jest także stosowanie benzyny bezołowiowej 95-oktanowej z domieszką etanolu nieprzekraczającą 10% (E10). Wartości 
zużycia paliwa odnoszą się do benzyny 95-oktanowej zgodnie z dyrektywą 692/2008/WE.

⁷  Zaleca się stosowanie oleju napędowego bezsiarkowego zgodnie z normą DIN EN 590. W przypadku braku dostępności: olej napędowy 
zgodny z DIN EN 590. 

⁸  Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie 
z procedurą WLTP określoną w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania 
i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ w porównaniu do stosowanej do tej pory metody NEDC. 
Dane na podstawie świadectw homologacji typu. 
Zużycie paliwa i emisja CO₂ zostało określone zgodnie z procedurą WLTP. 

Wskazówki prawne dotyczące Oryginalnych akcesoriów Audi

Oryginalne akcesoria Audi są opcjonalną, dostępną za dopłatą ofertą AUDI AG. Elementy te nie są uwzględniane przy określaniu wartości 
zużycia paliwa i emisji, w związku z tym ich montaż jest możliwy dopiero po pierwszej rejestracji samochodu. 
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Wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ podane są na stronie 56 i kolejnej. Niektóre przedstawione lub opisane elementy wyposażenia dostępne są za dopłatą. 
Szczegółowe informacje o wyposażeniu standardowym i dodatkowym na www.audi.pl lub u Partnerów Audi.
¹ Specyfikacje techniczne odnoszą się do samochodu w wersji podstawowej bez uwzględnienia opcji specyficznych dla danego kraju i wybranego wyposażenia dodatkowego. ² Prosimy zwrócić uwagę na informacje dotyczące kół na stronie obok.
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Dane techniczne

Klasyfikacja wg parametrów opon

Tabela przedstawia klasyfikację opon według efektywności zużycia paliwa, przyczepności do mokrego podłoża 
i zewnętrznego hałasu toczenia dla różnych rozmiarów opon oferowanych w modelach Audi A7 Sportback.

Zamówienie opony ściśle określonego producenta jest niemożliwe. 
Informacje o oponach oferowanych na polskim rynku u Partnerów Audi. 

Ważna wskazówka

Informacje o obręczach kół: polerowane, frezowane, szlifowane lub częściowo polerowane obręcze ze stopu metali 
lekkich nie powinny być stosowane w zimowych warunkach drogowych. Metoda wykonywania powierzchni 
zewnętrznej obręczy nie gwarantuje wystarczającego zabezpieczenia przed korozją. Sól drogowa lub podobne środki 
mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenie obręczy.

Rozmiar 

opony

Klasa 

efektywności 

zużycia paliwa

Klasa 

przyczepności do 

mokrego podłoża

Klasa emisji hałasu 

zewnętrznego

Opony letnie 205/65 R 17 B B 71

225/55 R 18 B–A A 72–68 –

245/45 R 19 B A 72–69 –

255/40 R 20 C B–A 71–70 –

255/35 R 21 C B–A 70 –

Wyposażenie Audi A7 Sportback przedstawionego na zdjęciach (str. 2–31):
lakier: czerwony Tango metalik
obręcze: ze stopu metali lekkich, kute, 5-ramienne z ramionami w kształcie gwiazdy, szare, częściowo polerowane²
siedzenia/tapicerka: siedzenia konturowe z przodu obszyte perforowaną skórą Valcona w kolorze szarym Juniper 
ze szwem w kolorze szarym Fels 
aplikacje dekoracyjne: aluminium Fragment

Audi A7 Sportback Wartości w mm

Podane wymiary dotyczą masy własnej pojazdu. Pojemność bagażnika¹: 535/1390 l (druga wartość przy złożonym oparciu 

tylnego siedzenia i załadunku po dach). Średnica zawracania: ok. 12,2 m.

* Maksymalna odległość między siedziskiem a podsufitką. ** Szerokość na wysokości łokci. *** Szerokość na wysokości ramion.
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Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub 
parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą 
ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia 
w rozumieniu art. 5561 § 2 Kodeksu cywilnego. Marka Audi zastrzega sobie możliwość wprowadzenia 
zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji 
przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. 
Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie 
parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane w niniejszym 
katalogu są aktualne na dzień składania materiału do druku.

W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Audi.

Katalog wydrukowano na papierze wyprodukowanym z celulozy bielonej bezchlorowo.

AUDI AG 

Auto-Union-Straße 1
85045 Ingolstadt
www.audi.com
Stan: wrzesień 2019

Wydrukowano w Niemczech
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