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Poderoso como
sempre. Mais forte
do que nunca.
O mais luxuoso e potente utilitário esportivo
da Audi passou a ter a opção de motorização
a diesel com tecnologia TDI, o que o deixou
mais robusto, sem perder nada da
sofisticação.

Quem cria as próprias metas está
sempre um passo adiante.
Quando a primeira geração do Audi Q7 foi lançada, em 2005, revolucionou o mercado ao incorporar tecnologias desenvolvidas
nas pistas de corrida. Agora, sua segunda geração inova outra vez, graças a um novo conceito de construção.
O segredo está no uso da plataforma MLB, combinado à extensa aplicação de alumínio e aço de alta resistência. Esse método
de construção fez o Audi Q7 perder peso, o que não apenas lhe deu maior agilidade, como também o deixou incrivelmente
eficiente: seu motor 3.0 de 6 cilindros em V oferece potência excepcional e, ao mesmo tempo, baixos níveis de consumo
e emissão de poluentes.

Tração quattro®: impecável em
qualquer situação.
Não se deixe enganar pelas proporções majestosas do Audi Q7. Apesar do tamanho, ele é tão ágil e esportivo
quanto um bom sedan.
Contribui para isso não apenas a perda de peso, mas também a aclamada tração quattro®, que distribui a força motriz
de forma variável entre os eixos dianteiro e traseiro. O handling é favorecido ainda pelo sistema Audi Drive Select, capaz
de ajustar uma série de componentes do veículo para deixá-lo mais confortável ou esportivo, à sua escolha.

Faróis full
LED: menos
energia, mais
iluminação.
Como opcional, você pode encomendar o Pacote
Tecnológico, que inclui os inovadores faróis full
LED. Além de consumir menos energia, esses
faróis proporcionam uma iluminação mais intensa
e agradável. O Pacote Tecnológico também traz
a função eixo traseiro dinâmico, que aumenta
a estabilidade, e um assistente de visão noturna,
capaz de identificar pessoas ou animais até
300 metros à frente.

Um novo patamar
de conforto.
Bancos comfort plus para todos os passageiros, ar-condicionado automático de quatro
zonas, teto solar panorâmico open sky – esses são apenas alguns dos itens que tornam
o interior do Audi Q7 excepcionalmente confortável e elegante.
E se você voltar para seu Audi Q7 carregado de compras ou bagagens, não se preocupe:
mesmo com as mãos ocupadas, será fácil abrir o porta-malas. Com o sistema hands
free, basta estar com a chave no bolso e fazer um movimento com o pé embaixo do
para-choque para que a tampa se abra.

O futuro já chegou. Pelo
menos para o Audi Q7.
Totalmente concebido para o motorista e 100% digital, o Audi Virtual Cockpit é o painel de instrumentos
mais inovador do mercado. Sua tela de 12,3 polegadas exibe informações com riqueza de detalhes
e qualidade de imagem impressionante.
Mas o show de tecnologia a bordo não termina por aí. O Audi Q7 também traz o MMI touch – um painel
sensível ao toque que permite controlar as funções de navegação e telefone de um jeito moderno
e intuitivo: simplesmente “escrevendo” letras ou números com o dedo.

O melhor da tração quattro®
aliado à força do motor diesel.
O novo Audi Q7 TDI é o primeiro modelo da marca no Brasil equipado com motor a diesel. O resultado
dessa tecnologia são 258 cv de potência e 600 Nm de torque em um motor V6, que aliados à eficiência da tração quattro® permitem uma dirigibilidade fantástica em qualquer terreno.

Supremo no desempenho

Investimos em tecnologia
o cada jornada.
para você aproveitar ao máxim
Alguns se perguntam o que quer dizer, na prática, o nosso lema “Vorsprung durch Technik”
(vanguarda pela tecnologia). Para obter a resposta, basta fazer um test-drive no Audi Q7:
a aceleração fenomenal vem acompanhada por uma sensação de controle absoluto. Por trás
disso, está toda a tecnologia minuciosamente aperfeiçoada durante longas horas em nossos
laboratórios em Ingolstadt, na Alemanha.

TDI®

TFSI®
A tecnologia FSI consiste em injetar o combustível

Os motores TDI da Audi combinam a inje-

em doses precisas na câmara de combustão, exata-

ção direta e o turbocompressor para obter

mente no milésimo de segundo em que o motor pre-

um desempenho excepcional – com um tor-

cisa dele. Com esse sofisticado mecanismo, é possível

que elevado, mesmo em baixas rotações a

extrair o máximo de cada gota. No Audi Q7 o sistema

entrega de potência é constante, o consu-

FSI é complementado por um turbocharger, que au-

mo é eficiente e as emissões são reduzidas.
*Imagem meramente ilustrativa.

menta ainda mais o rendimento.

Função eixo traseiro dinâmico
Audi drive select®
Essa inovadora função faz parte do Pacote Tecnológico, disponível como
Um dos clássicos da tecnologia Audi, o sistema Audi Drive

opcional. Quando ela está ativada, a baixas velocidades as rodas traseiras

Select ajusta a resposta do acelerador, o ponto de troca das

viram na direção oposta das rodas dianteiras, inclinando-se até cinco

marchas e outros componentes para criar vários estilos de

graus para o interior da curva, o que facilita a manobra. Já em altas velo-

condução. São cinco modos para você escolher: eficiência,

cidades, as rodas traseiras viram na mesma direção das rodas dianteiras,

conforto, auto, dinâmico e customizado.

resultando em uma estabilidade incrível.

quattro

®

Supremo no controle

O Audi Q7 é grandioso,
os
mas tão manejável quanto
melhores sedans.
Parte do segredo da agilidade do Audi Q7 está na tração
permanente quattro®, que distribui a força motriz de
forma variável entre os eixos dianteiro e traseiro –
exatamente conforme exigido pelas diferentes situações
de condução. Isso proporciona tração perfeita, aderência
superior e uma impressionante propulsão, tanto no
asfalto como na terra. Quando preciso, os bloqueios
eletrônicos do diferencial redirecionam a força
desnecessária para as rodas, proporcionando-lhes maior
aderência. Se uma roda perde contato com o solo, a
força de tração é direcionada para as demais.

Vetorização de torque
Com essa nova tecnologia, as rodas do lado de dentro são desaceleradas
individualmente e o torque é transferido para as do lado de fora,
corrigindo-se, assim, a trajetória do veículo.

Diferencial central
Mais rápido do que qualquer tecnologia
eletrônica de controle, o diferencial
central regula a distribuição de força
entre a frente e a traseira do veículo.

Sistema de som
Bose 3D
A tecnologia 3D faz com que
o padrão sonoro do carro
corresponda ao padrão da sala
de gravação original. Esse efeito
é resultado de um sistema
composto por 4 alto-falantes
posicionados na parte mais alta
do carro, 19 alto-falantes
incluindo subwoofer e 588 watts

cidade
Supremo na prati

também
A alta tecnologia
itiva.
u
t
in
e
s
le
p
im
s
r
e
pode s

Volante multifuncional

de potência. Tudo isso cria uma

O volante do Audi Q7 não é apenas esportivo

reprodução de som autêntica para

e sofisticado. Ele também permite operar as

todos os ocupantes do veículo.

principais funções do carro de forma muito
prática – e, se quiser mais esportividade,
você pode usar os shift-paddles para trocar
as marchas manualmente.

Câmera 3600
Estudos comprovam que a tecnologia a bordo pode distrair o motorista e, assim, comprometer sua
segurança. Pensando nisso, nossos técnicos desenvolvem sistemas de operação lógica e intuitiva,
que permitem ao condutor interagir com os itens desejados sem desviar os olhos da estrada. Para
completar, projetamos assistentes que deixam a condução ainda mais cômoda e segura.

Mesmo que a vaga seja estreita, a câmera
3600 torna as manobras rápidas e seguras.
Vários ângulos de visualização ficam
disponíveis para o motorista, incluindo uma
visão aérea virtual, que permite literalmente

Head-up display
Audi MMI Touch

Esse inovador dispositivo exibe informações

Em um rápido relance, você consegue consultar

importantes da condução diretamente no

tudo que precisa na tela retrátil de 8,3 polega-

campo de visão do motorista. Quando equi-

das do MMI. E, para operar funções de música,

pado com o assistente de visão noturna

GPS e telefone, basta “escrever” comandos

(dentro do Pacote Tecnológico opcional),

com a ponta do dedo no touchpad sensível ao

também emite alertas para a presença de

toque. Se preferir, use o botão de operação in-

pedestres à frente.

tuitiva ou as teclas do volante multifuncional.

ver o carro de cima.

Acessórios Genuínos Audi
Curta seu Audi Q7 com a qualidade dos nossos acessórios genuínos, criados e desenvolvidos especialmente para completar
o seu veículo. São inúmeras opções que refletem seu lifestyle em qualquer lugar. Consulte seu concessionário e saiba mais.

1. Rack de teto

5. Caixa de bagagem

Jogo de rack de teto em alumínio

Caixa compacta com superfícies de fácil

anodizado. Partes plásticas

limpeza. Acabamento na cor black piano.

extraduráveis e com tratamento

Com chave para garantir a segurança de

antidesbotamento. Base para módulos

sua carga. Suas linhas aerodinâmicas

como rack de bike, caixa de bagagem,

reduzem o ruído do vento com mais

rack de caiaque, etc. Possui mecanismo

eficácia. Capacidade: 360 litros. (Para sua

antifurto com chave. Peso máximo

instalação, é necessário o rack de teto.)

suportado: 75 kg.
6. Adaptador para iPhone®
2. Tapetes de borracha
2.

1.

e carpete premium
Jogo de tapetes de borracha para
proteção ou carpete premium com
bordado.

Cabo espiralado de iPhone®/USB,
permite a conexão entre seu dispositivo
com entrada Lightning e o USB do carro.
Função de carga de bateria.
7. Audi Entertainment Mobile
Sistema de entretenimento touch screen,

6.1
4.

3.

3. Tapete de porta-malas

instalado junto ao encosto de cabeça dos

Feito em plástico PP-Flex, lavável e

bancos dianteiros. Dois players touch

robusto. Com bordas elevadas,

screen de 10,1” com resolução HD que

protege o revestimento do porta-

podem ser utilizados também fora do

malas de líquidos e detritos e facilita

veículo. Com luz ambiente e alto-falante

a limpeza. Ideal para evitar que areia

externo de 1 watt, possui entrada para

e água permaneçam no

fones de ouvido com fios ou Bluetooth

compartimento.

(vendidos separadamente), entrada para
cartão SD, USB, entrada e saída HDMI,

4. Kit de lanternas escurecidas
O design da lanterna do Audi Q7 é
ainda mais evidenciado pela parte
interna escura.

Wi-Fi para acesso à internet, interface
Bluetooth e memória flash integrada de
16 Gb. É possível fazer a instalação de
aplicativos via Google Play Store, e
também controlar e alterar o que seus
filhos assistem através de um aplicativo
para iPhone®/Android.

5.

6.
5.

7.

iPhone® é marca registrada Apple Inc.
Consulte em um concessionário a disponibilidade e compatibilidade dos acessórios genuínos Audi com seu veículo.

Motorização
O Audi Q7 posssui duas opções de motorização, ambas 3.0 V6. A
primeira é o motor TFSI a gasolina, que gera 333 cavalos de potência
e acelera de 0 a 100 km/h em apenas 6,1 segundos. E a outra é a
nova versão TDI a diesel, que gera 258 cavalos de potência com
incríveis 600 Nm de torque, ideal para encarar qualquer terreno.

Transmissão
No Audi Q7 você encontra dois clássicos contemporâneos da indústria
automotiva: a transmissão tiptronic de oito velocidades, que passa
de uma posição sequencial para a outra com o mínimo de interrupção
no fluxo da potência, e a tração quattro® permanente nas quatro
rodas, que distribui a força entre os eixos conforme a necessidade,
aumentando a dirigibilidade nas curvas ou em pistas molhadas.

Q7 3.0L Turbo FSI®

Q7 3.0L TDI®

Ambition

Ambition

6 cilindros

6 cilindros

2995

2967

Potência (cv)

333 @ 5500 - 6500

258 @ 3250 - 4250

Torque (Nm)

440 @ 2900 - 5300

600 @ 1250 - 2750

Câmbio

Tiptronic (8 veloc.)

Tiptronic (8 veloc.)

Tração

quattro®

quattro®

Audi Q7

Cilindros
Cilindrada (cm³)

Áudio e Comunicação

Aceleração de 0 a 100 km/h (seg.)

6,1

6,5

Além de toda a conectividade, o Audi Q7 traz como itens de série
o sofisticado conjunto de som Bose 3D e o sistema de navegação
com MMI Touch.

Velocidade máxima (km/h)

250

230

Peso (kg)

1970

1980

Capacidade de armazenamento

Comprimento (mm)

5052

5052

Largura (mm)

1968

1968

Altura (mm)

1741

1741

Entre-eixos (mm)

2994

2994

85

75

890

890

Com seu layout flexível, o Audi Q7 é um dos modelos mais espaçosos da
categoria. Os bancos podem ser dispostos de várias maneiras, até
chegar ao máximo do espaço de armazenamento: nada menos que
2.035 litros e 1,22 m de comprimento.

Opcionais
Opcionalmente, você pode encomendar uma terceira fileira de
bancos, de forma que seu Audi Q7 passe a acomodar 7 passageiros.
Além disso, estão disponíveis três pacotes opcionais. O primeiro é o
Pacote Tecnológico, composto por faróis full LED, função eixo traseiro
dinâmico e assistente de visão noturna Night Vision. Já o pacote Audi
Side Assist conta com o assistente de segurança, que auxilia o
motorista ao mudar de faixa, o sistema exit warning assist, que evita
que você abra a porta quando um carro ou ciclista estiver ao lado
dela, além do assistente de tráfego reverso e do Audi Pre Sense.
Há também o pacote Assistance Tour, composto pelo controle de
cruzeiro adaptativo com assistente de tráfego e pelo Active Lane
Assist, que ajuda o condutor a se manter dentro da faixa.

Capacidade do tanque
de combustível (L)
Capacidade do porta-malas (L)
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