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De nieuwe Audi Q7: feiten en cijfers 
 
 
Exterieur 

● lengte 5.063 mm, wielbasis 2.994 mm, breedte 1.970 mm, hoogte 1.741 mm (met 
stalen veren en dakantenne) 

● krachtig design met typische Audi SUV-elementen: nieuwe Singleframe grille met 
verticale spijlen; nieuw design voor bumpers, dorpels, achterklep en diffuser  

● S line exterieur met integrale lakafwerking en grote wielen. Contrastkleuren en 
black styling pakket als optie leverbaar 

● LED-koplampen standaard; matrix LED-koplampen of HD matrix LED-koplampen 
met Audi laser light, nieuwe dagrijverlichting en lichtanimaties leverbaar als optie 

 
Onderstel en aandrijflijn 

● Audi drive select biedt keuze uit maximaal 7 rijprofielen, ESC met offroadmodus 
en hill descent control 

● adaptieve luchtvering (ook leverbaar als sportversie), vierwielbesturing, en 
elektromechanische actieve rolstabilisatie optioneel 

● electronic chassis platform stuurt samenwerking van (assistentie)systemen aan 
● krachtig remsysteem, velgen tot en met 22 inch, rode remklauwen beschikbaar 

voor S line-modellen  
● mild hybrid-technologie met 48V elektrisch systeem, belt alternator starter (BAS) 

en lithium-ion batterij: onder dagelijkse omstandigheden is een 
verbruiksvermindering van maximaal 0,7/100 km mogelijk door recuperatie en 
coasten met uitgeschakelde motor  

● drie krachtige en efficiënte V6-motoren: twee TDI’s (170 kW/231 pk en 
210 kW/286 pk), een TFSI met 250 kW /340 pk en een plug-in hybride met V6 
TFSI (keuze uit twee vermogensvarianten) 

● Krachtoverbrenging via achttraps tiptronic en quattro permanente 
vierwielaandrijving 

 
Interieur en bediening 

● ruim interieur; vrijwel iedere belangrijke interieurmaat boven het niveau van de 
concurrentie 
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● zeer comfortabele achterbank plus met meervoudige verstelmogelijkheden. 
Elektrisch neerklapbare derde zitrij optioneel 

● bagageruimte met een inhoud van 865 – 2.050 liter (vijfzits uitvoering), elektrisch 
bediende achterklep 

● interieurdesign met een heldere 3D-designtaal, vormgeving smelt naadloos 
samen met het bedieningsconcept 

● twee lines als alternatief voor het standaard interieur, ruime keus uit 
hoogwaardige materialen  

● veel mogelijkheden m.b.t. stoelen; onder meer ventilatie- en massagefuncties 
beschikbaar 

● automatische airconditioning, air quality pakket met parfumeerfunctie en ionisator 
en voorruitverwarming als optie leverbaar  

● nieuw bedieningsconcept met MMI touch response: touchscreens met een 
diameter tussen 8,6 en 10,1 inch  

● standaard: personaliseringsmogelijkheden van circa 400 infotainmentfuncties 
voor diverse gebruikers (individual profiles) 

● Audi virtual cockpit: digitaal instrumentenpaneel met verschillende 
weergavemogelijkheden 

● optioneel head-up display geeft belangrijke informatie direct in het blikveld van de 
bestuurder weer 

 
Infotainment en connectiviteit 

● top infotainmentsysteem MMI navigatie plus met LTE Advanced en WiFi hotspot, 
natural language voice control. Zelflerende navigatie en online routeplanning via 
HERE optioneel 

● veel Audi connect services waaronder verkeerslichtinformatie en Amazon’s 
virtuele assistent Alexa 

● Audi connect key optioneel, myAudi app voor communicatie tussen auto 
en smartphone 

● op wens beschikbaar: Audi phone box en het Bang & Olufsen 3D Advanced 
Sound System  

● krachtige assistentiesystemen zoals adaptive cruise assist gebundeld in 
pakketten 
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