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Audi Q7 3

Mọi người đều muốn
tạo được ấn tượng tốt. Bạn đạt được

ngay từ
khoảnh khắc đầu tiên

Mạnh mẽ trên từng chi tiết. Lưới tản nhiệt lục giác đơn khung đặc trưng cùng các thanh dọc mạ chrome kiên cố. Audi Q7 là một khẳng định về cá tính tự tin, bản lĩnh. 
Bệ bước được thiết kế mới tạo ấn tượng mạnh mẽ cho khoảng sáng gầm của chiếc SUV và làm nổi bật khả năng off-road. Thiết kế đèn pha mới và đường viền 
nhôm ở phía đuôi xe tạo nên sự thu hút khó cưỡng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Audi Q72



Audi Q74 5

Một thiết kế đẹp khiến bạn rung cảm. Và Audi Q7 đã minh chứng cho điều đó. Những thanh dọc thẳng đứng bên trong khung 
lưới tản nhiệt mạ chrome tăng thêm sự dũng mãnh cho phần đầu xe. Nhìn từ phía sau, ống xả nổi bật cá tính thể thao. Khe hút 
gió được thiết kế ấn tượng. Những chi tiết khác như bậc lên xuống xe, bậc cửa, viền cửa sổ giúp hoàn thiện nét đẹp ngoại thất, 
kết hợp mâm hợp kim 19” thể thao tạo ấn tượng mạnh mẽ, khó phai.

Người khác thấy phấn khích
mỗi khi tăng tốc. Bạn thấy
phấn khích ngay cả

trước khi khởi hành.



Audi Q76

Bạn chẳng
cần bận tâm.

Tiện nghi
và thoải mái?

Khoang lái của Audi Q7 được thiết kế dành riêng cho bạn. Hệ thống định vị MMI với công nghệ phản hồi xúc giác, cùng 
với hệ thống hiển thị thông tin người lái điện tử của Audi sẽ dẫn đường cho bạn, đồng thời hiển thị những chức năng 
thông dụng của xe lên các màn hình cảm ứng có độ phân giải cao. Các nút điều khiển tích hợp phản hồi xúc giác được 
bọc bằng lớp kính đen bóng kèm các chi tiết làm từ nhôm tạo cảm giác sang trọng. Tất cả 7 ghế trên Audi Q7, gồm cả 
vị trí người lái đều được tận hưởng trọn vẹn sự tiện nghi, thoải mái nhờ vào hệ thống điều hòa riêng biệt, hệ thống âm 
thanh BOSE cao cấp với âm thanh 3D, cùng gói đèn viền nội thất tự điều chỉnh.
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Bạn đã là
người dẫn đầu.

Mọi người khao khát
được dẫn đầu

9

Động cơ xăng Audi thế hệ mới nhất với công nghệ mild hybrid trên Audi Q7 55 TFSI đã sẵn sàng 
chờ bạn chinh phục. Động cơ xăng hiệu năng cao V6 3 lít đầy uy lực, sản sinh công suất 250kW với 
340hp và mô-men xoắn 500Nm. Với hộp số tiptronic 8 cấp và các chế độ lái độc đáo của Audi, bạn 
sẽ có những trải nghiệm lái phấn khích đúng theo phong cách riêng. Trên những cung đường 
off-road, Audi Q7 vận hành mạnh mẽ nhờ vào hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian quattro, 
phần nhô khung xe ngắn, khoảng sáng gầm xe 185mm có thể được nâng lên đến 245mm nhờ hệ 
thống treo khí nén linh hoạt. 



Audi Q710

Còn bạn
đã đến vạch đích.

Mọi người đều muốn
nhanh chóng đến nơi.

 

 

Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong vòng 5,9 giây. Những lúc phấn khích, bạn có thể nhấn chân ga đến vận tốc 
tối đa 250km/h. Hiệu suất đầy uy lực sẽ làm bạn thỏa mãn. Hiệu suất này có được là nhờ vào máy nén điện 48V 
được cung cấp từ một hệ thống phụ. Hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian quattro đảm bảo khả năng vận hành 
tối ưu ngay cả tại những điểm vận tốc cao. Hoàn hảo trên mọi địa hình.
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Audi Q712

Khi người khác
chỉ thấy bóng đêm, Bạn đã
nhìn rõ tường tận.
Tăng khả năng chiếu sáng - Tăng khả năng nhận diện và tạo ấn tượng mạnh mẽ. Nhờ vào hệ thống đèn pha LED Matrix HD 
với chức năng rửa đèn pha tự động, đèn pha tự động điều chỉnh theo hướng lái, đèn chạy ban ngày tách biệt và cụm đèn 
hậu LED với đèn báo chuyển hướng có hiệu ứng chuyển động.
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Audi exclusive

Bạn đã tự
định hình phong cách

của riêng mình.

Khi người khác
mải mê tìm sự khác biệt.

01

02

03

04

Hãy chọn màu phù hợp nhất với cá tính của riêng bạn trong vô số những màu sơn tiêu chuẩn của Audi. Audi Q7 của bạn không chỉ được sơn 
một mà là đến bốn lớp. Điều này không những giúp xe của bạn rực rỡ, mà còn bảo vệ xe khỏi những tác động từ môi trường.Chiếc xe của bạn 
vì thế luôn hoàn hảo như mới trong suốt vòng đời xe.

Tăng thêm cá tính với Audi exclusive
Gói Audi exclusive sẽ giúp Audi Q7 của bạn thêm độc đáo, nổi bật như chính bạn vậy. Các lớp ốp nội thất, chất liệu da màu và vô số màu sơn 
ngoại thất phù hợp với sở thích của bạn. Hoàn hảo như mong đợi.

01_ Nâu Ipanema, ánh kim, 
02_ Merlin, hiệu ứng ngọc trai, 
03_ Xám Suzuka, ánh kim, 
04_ Xanh lá Java, ánh kim
Truy cập www.audi.vn để khám phá nhiều màu sơn phủ khác 
05_ Audi Q7 với màu sơn hoàn thiện Xanh Goodwood green, hiệu 
ứng ánh kim độc đáo _ Mâm hợp kim nhôm đúc Audi Sport 5 
chấu, thiết kế hình thang, màu đen anthracite bóng, phủ sơn 
bóng, kích thước 10 J x 22 đi kèm lốp 285/35 R22

15Audi Q7 mới
Tái lập huyền thoại quattro
Thông số kỹ thuật 55 TFSI quattro

Đèn pha Matrix LED và đèn hậu LED với đèn báo hiệu ứng động, hệ thống rửa đèn,
đèn pha tự động điều chính theo hướng lái
Đèn chạy ban ngày độc lập
Vô-lăng 3 chấu bọc da đa chức năng tích hợp lẫy chuyển số 
Hệ thống hiển thị thông tin hỗ trợ người lái với màn hình màu
Giao diện đa phương tiện MMI Radio plus với màn hình màu cảm ứng 7” hỗ trợ 
FM/AM, CD, MP3, WMA, SDXC và AUX-IN, Audi Music
Các nút bấm điều khiển màu đen bóng, viền nhôm, phản hồi xúc giác
Giao diện Bluetooth, Giao diện âm nhạc Audi
Hệ thống âm thanh cao cấp 3D BOSE Premium
Kính chắn gió và kính cửa sổ cách nhiệt,
Hệ thống điều hòa nhiệt độ cao cấp từ động 4 vùng
Gói trang bị chiếu sáng nội thất cao cấp LED
Ghế ngồi thoải mái cho 7 người, ghế trước điều chỉnh điện với tựa tay trung tâm
và bơm hơi tựa lưng, ghế người lái với chức năng nhớ
Chìa khóa thông minh tích hợp cảm biến mở khoang hành lý bằng chân
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe Audi hiện đại với camera sau
Hệ thống tùy chọn chế độ lái Audi, Hệ thống Start/Stop, Hệ thống kiểm soát hành 
trình, hỗ trợ chống trôi xe, hệ thống tái tạo năng lượng phanh, thiết bị cảnh báo 
chống kéo xe, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo chống trộm
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp
Màn che nắng cho cửa hai bên phía sau và cửa cốp phía sau
Gương chiếu hậu bên trong tràn viền, chống chói tự động
Gương chiếu hậu ngoài bên trái lồi, và bên phải thường, sấy tự động,
chỉnh điện và có chức năng ghi nhớ
Cửa hít tự động
Gói trang trí ngoại thất Aluninium, ốp ngưỡng cửa và bệ cửa bằng Aluminium
Ốp trang trí màu xám, nhám mịn tự nhiên
Cánh lướt gió bao gồm đèn báo dừng phía sau

Gói viền bóng khung cửa kính, giá nóc Aluminium
Nắp khoang hành lý đóng mở bằng điện, nắp đậy khoang hành lý
Hệ thống túi khí hai bên phía trước và túi khí cạnh bên
Khóa cố định ghế trẻ em ISOFIX và dây buộc trên cùng, cảnh báo cài dây an toàn
Mồi thuốc và gạt tàn
Thảm trải sàn trước, sau và cả khoang hành lý
Ốp bảo vệ ngưỡng cửa khoang hành lý bằng thép không rỉ
Bộ sơ cứu cùng tam giác cảnh báo,
Ốp cùng màu thân xe
Ghế bọc da Cricket(màu đen, xám hoặc màu be)
Bu lông chống trộm bánh xe và cảnh báo bánh xe lỏng
Bộ dụng cụ
Tùy chọn 12 màu sơn khác nhau bao gồm cả hiệu ứng ánh kim và ánh ngọc trai
Bảo hành 3 năm không giới hạn số km sử dụng

Gói tùy chọn Thể thao:
Gói thể thao S Line, ghế da Alcantara kết hợp với logo “S” dập nổi, hiển thị thông 
tin trên kính chắn gió, gói đèn chiếu sáng và đèn trang trí nội thất đa sắc, đèn chào 
mừng logo Audi ở cửa trước và sau, giao diện Smart phone Audi, mâm hợp kim nhôm 
20” thiết kế kiểu Tua-bin 5 chấu cỡ 9.0J x 20 cùng với vỏ xe 285/45 R20 112Y xl
 
Tùy chọn:
Hệ thống treo khí nén thích ứng, Giao diện thông tin người lái Audi virtual cockpit, 
Máy tính bảng Audi cho hệ thống giải trí ghế sau,
Cửa sổ trời toàn cảnh trong suốt hoặc sẫm màu.
Tùy chọn 8 loại ốp nội thất màu đen, aluminium hoặc gỗ
Tùy chọn 10 mâm hợp kim từ 19” đến 21”

Bảng chi tiết kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước

Động cơ :

Hộp số:
Dung tích xy-lanh (cc):
Công suất cực đại kW (rpm):
Mô-men xoắn cực đại Nm (rpm):
Vận tốc tối đa (km/h): 
Khả năng tăng tốc 0-100 km/h:
Dài x Rộng x Cao (mm):
Chiều dài cơ sở (mm):
Trọng lượng xe (kg):
Tiêu hao nhiên liệu (l/100 km)
Đô thị / Cao tốc / Kết hợp (VR):
Dung tích bình xăng (l):
Mâm vành hợp kim:
Cỡ lốp:    

V6 phun nhiên liệu trực tiếp với bộ tăng áp bằng khí xả
và công nghệ mild hybrid MHEV 48 Volts
8 cấp Tiptronic
2,995
250/5,000 - 6,400 (340 mã lực)
500/1,370 - 4,500
250
5.9
5,064 x 1,970 x 1,741
2,999
2,215

11.2 / 7.9 / 9.1
85
Hợp kim nhôm đúc 19”, thiết kế 5 chấu chữ V, 8.5 J x 19
255/55 R 19 run-flat

Khám phá ngay
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Audi Vorsprung durch Technik
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