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Markant, onbetwistbaar. 
De Audi A7 Sportback.
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De nieuwe A7 Sportback is een hommage aan  
sportieve elegantie. Hij vertolkt een nieuwe 
designtaal die gerust avantgardistisch 
genoemd mag worden. Scherpe lijnen en  
een coupésilhouet zorgen voor dynamiek  
met een eigen verhaal.
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De doorlopende LED-lichtstrook 
in de charismatisch sculpturale 
achterkant levert een brede 
en nauwkeurige verlichting 
voor achteropkomend verkeer 
op. Tegelijkertijd is het voor 
die verkeersdeelnemers een 
optisch kunststukje.
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Ervaar een nieuwe dimensie in ruimtelijke 
beleving: het naar wens aanwezige, 
verbeterde glazen panoramadak heeft 
een 60 % groter oppervlak.
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De lampen van de A7 verwijzen naar het 

thema digitalisering: twaalf segmenten 

met smalle tussenruimtes zijn rechtop naast 

elkaar geplaatst, wat associaties oproept 

met binaire codes.
U kunt het dynamische 

karakter van uw Audi A7 

Sportback extra kracht bijzetten 

door bijvoorbeeld te kiezen voor 

21-inch gesmede lichtmetalen 

velgen in 5-V-spaak-ster-design.
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Toon uw stijl.

Kies voor de ambiente verlichting en zorg zo voor een 

aangename interieurambiance. Lichtgeleiders benadrukken 

de vorm van dashboard en middenconsole en die van 

andere markante designstructuren.
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Maak van uw Audi een rijdende 

concertzaal. Dat kan met het Bang & 

Olufsen Advanced Sound System met 

3D-sound voor- en achterin.

Wat wij ten volle onder een prettige 

ambiance verstaan, is de optionele 

stoelventilatie en ontspanning door 

massagefuncties voor nog meer 

zitcomfort.
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De cockpit van een 
nieuw tijdperk.

Clean, perfect geïntegreerd en als uit één stuk gegoten: de high-res 

10,1- en 8,6-inch HD-touchdisplays MMI High met touch response 

zijn naadloos in het dashboard verwerkt en geven het progressieve 

bedieningsconcept het podium dat het verdient.
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Een luisterend oor.

In de nieuwe Audi A7 Sportback kunt u diverse 

functies met spraaksturing bedienen. Dit werkt 

alsof u een gesprek van mens tot mens voert, 

want de slimme spraakassistent begrijpt ook 

formuleringen uit alledaags spraakgebruik.
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Toekomstige moderne mobiliteit, 
nu al te ervaren. Maak kennis met 
de slimme assistentiesystemen en 
geautomatiseerde rijfuncties voor 
een nieuw tijdperk. Zet de volgende 
stap op weg naar piloted driving in 
deze digitale tijd.
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De Audi A7 Sportback TFSI e quattro heeft een innovatieve 

plug-in hybrideaandrijving. Dankzij de efficiënte elektromotor 

en een lithium-ionaccu kan deze auto lokaal emissievrij rijden.

Elegant en efficiënt.
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Autofuncties en infotainment van topniveau. 
Door een bediening die zo gebruiksvriendelijk 
is, dat deze als het ware niet opvalt. Zodat u 
zich volledig op het rijplezier van de nieuwe 
Audi A7 Sportback kunt richten.
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Unilakken

Metalliclakken

Pareleffectlakken

Avalongroen metallic

Sevillarood metallic

Firmamentblauw metallic

Sohobruin metallic

Floretzilver metallic

Typhoongrijs metallic

Gletsjerwit metallic

Vesuviusgrijs metallicTritonblauw metallic

Karaatbeige metallic Mythoszwart metallic

Briljantzwart Ibiswit

Kies de lakkleur die uw persoonlijkheid het 

beste reflecteert. Zit uw tint er niet bij? 

Met Audi Exclusive lakkleuren kunt u 

iedere gewenste kleur kiezen.

Goodwoodgroen pareleffect Kersenzwart pareleffect

Misanorood pareleffect Zandbeige pareleffect
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Met Audi velgen onderstreept
u de eigen stijl en het karakter
van de Audi A7.

Deze weergave toont slechts een selectie van het assortiment velgen. 

Kijk voor het volledige aanbod op audi.nl



De ideale manier om uw bagageruimte 

schoon te houden bij vervoer van bagage, 

voorkomt bovendien dat de lading 

gaat schuiven. De mat is uit te vouwen 

zodat deze over de achterbumper valt, 

zodat beschadigingen bij in- en uitladen 

voorkomen worden.

Audi A7  »  Audi Originele Accessoires        17

De instap-led projecteert de Audi-ringen op de 

bodem bij het openen van de voorportieren.

Met de espressomachine van Audi geniet u van

een vers gezette espresso. Waar u ook bent.

Stevige organizer bevestigd aan de voorstoel.

Met Audi Originele 
Accessoires kunt u 
allerhande extra’s 
aanschaffen die het 
gebruiksgemak van  
uw auto vergroten. 

Kijk voor het complete aanbod Audi Originele Accessoires 

op audi.nl/webshop



Breid de transportmogelijkheden 

met een trekhaak uit. 
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Deze praktische en robuuste kofferbakmat 

beschermt uw auto tegen vuil en vocht.

De nauwsluitende all-weather matten voor 

de Audi A7 beschermen de vloer tegen 

modderschoenen. Een groot voordeel van all-

weather matten is dat ze geurloos zijn.

Ski- en bagagekoffer verkrijgbaar in diverse 

uitvoeringen en modelspecifieke dakdragers.

Kijk voor het complete aanbod Audi Originele Accessoires 

op audi.nl/webshop
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Audi Voorsprong door techniek

Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden. 
Gemiddeld brandstofverbruik:
1,5 – 8,1 l/100 km / 66,6 – 12,3 km/l
Gemiddelde CO2-emissie: 184 - 33 g/km
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