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Audi Q7 in de Audi exclusive lakkleur Donker saffier pareleffect. Raadpleeg uw Audi dealer voor beschikbaarheid en prijs. De uitrustingen 
betreffen voor een deel opties tegen meerprijs. Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op 
www.audi.nl of raadpleeg uw Audi dealer.

Het brandstofverbruik en de CO2-emissie vindt u op pagina 16.



2Audi 
exclusive.
Altijd bijzonder .

Nomen est omen: Audi exclusive staat garant voor  
exclusiviteit. Maak uw dromen waar en kies uit  
hoogwaardige opties om uw auto verregaand te  
personaliseren. Voor een bijzondere uitstraling,  
precies volgens uw wensen.

  Laat u inspireren  >

  Productinformatie  >
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  Lederen bekledingen  >

  Lakkleuren  >
  Decoratielijsten  >

Exclusiviteit is
compromisloos.

Fraaie decoratielijsten, mooie ledertinten en een individuele 
lakkleur uit het rijke palet aan kleuren naar klantenwens: 
precies volgens uw wensen. Zo krijgt uw auto beslist een 
uiterst exclusieve uitstraling. Laat u inspireren door de  
voorbeelden in deze brochure.

Met onbegrensde varieteit...
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Audi exclusive | Q7 | Inspiratie home

Inspiratie 1

QOQO Audi exclusive kleur naar klantenwens Nanogrijs metallic

4ZD Audi exclusive optiekpakket titaanzwart

F62 Audi Sport gegoten lichtmetalen velgen in 5-dubbelspaak-design, titaanoptiek mat, glanzend gedraaid1, maat 9,5 J × 21 met 285/40 R 21-banden2

1 Kijk voor gebruikerstips over de velgen op pagina 16.
2 Informatie over de rolweerstand, geluidsproductie en grip op een natte weg staat op het EU-bandenlabel.

De uitrustingen betreffen voor een deel opties tegen meerprijs.  
Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg uw Audi dealer.
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Audi exclusive | Q7 | Inspiratie home

Inspiratie 1

YZ4  Audi exclusive lederen bekleding en afwerking (pakket 4) met leder Valcona. Stoelbekleding van jetgrijs/alabasterwit leder Valcona met alabasterwitte contraststiksels. 
Alabasterwit leder Valcona met jetgrijze contraststiksels op de portierpanelen, portiergrepen annex -armsteunen, portiervakken, middenarmsteun en dashboardonderzijde 
en langs de tunnelconsole. Jetgrijs leder Valcona met jetgrijze stiksels bovenop het dashboard en op de portierranden

YRB Audi exclusive lederen bedieningselementen in jetgrijs met alabasterwitte contraststiksels. Het stikselpatroon op het stuurwiel is uniek voor Audi exclusive

YSQ Audi exclusive tapijt en voetmatten in jetgrijs met alabasterwitte lederen randen en stiksels

5MN Audi exclusive onderste decoratielijsten aluminium/zwart Beauforthout1

1 Leverbaar in combinatie met bovenste decoratielijsten geborsteld aluminium Sono.

De uitrustingen betreffen voor een deel opties tegen meerprijs.  
Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg uw Audi dealer.
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Audi exclusive | Q7 | Inspiratie home

Inspiratie 2

1 Informatie over de rolweerstand, geluidsproductie en grip op een natte weg staat op het EU-bandenlabel.

De uitrustingen betreffen voor een deel opties tegen meerprijs.  
Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg uw Audi dealer.

QOQO Audi exclusive kleur naar klantenwens Rocky Mountains donkerbruin metallic

CS5 Audi Sport gegoten lichtmetalen velgen in 10-Y-spaak-design, maat 9 J × 20 met 285/45 R 20-banden1
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Audi exclusive | Q7 | Inspiratie home

Inspiratie 2

YZ4  Audi exclusive lederen bekleding en afwerking (pakket 4) met leder Valcona. Stoelbekleding van zadelbruin/rookblauw leder Valcona met rookblauwe contraststiksels. 
Rookblauw leder Valcona met zadelbruine contraststiksels op de portierpanelen, portiergrepen annex -armsteunen, portiervakken, middenarmsteun en dashboardonderzijde 
en langs de tunnelconsole. Zadelbruin leder Valcona met zadelbruine stiksels bovenop het dashboard en op de portierranden

YRB Audi exclusive lederen bedieningselementen in zadelbruin met rookblauwe contraststiksels

YSQ Audi exclusive tapijt en voetmatten in zadelbruin met rookblauwe lederen randen en stiksels

YTC Audi exclusive bovenste decoratielijsten hoogglans zwart

YTJ Audi exclusive onderste decoratielijsten brons vavonahout

De uitrustingen betreffen voor een deel opties tegen meerprijs.  
Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg uw Audi dealer.
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Audi exclusive | Q7 | Productinformatie home

Exterieur

•   Opvallend titaanzwart met donkergrijze accenten
•   Grilleomlijsting, horizontale grillespijlen en spijlen in de luchtinlaten in hoogglans titaanzwart
•   Grille en nummerbordhouder in mat titaanzwart; in combinatie met een volledig in kleur gespoten carrosserie is ook de 

bodembescherming in mat titaanzwart
•   Portierlijsten in hoogglans titaanzwart met quattro logo
•   Raamomlijstingen en dakreling in hoogglans zwart
•   Diffusor in mat titaanzwart, in combinatie met S line exterieur en op het S model is de blade in hoogglans titaanzwart
•   Dakreling in mat zwart
•   Alleen leverbaar in combinatie met een volledig in kleur gespoten carrosserie, S model of S line exterieur

•  Alleen leverbaar in combinatie met het Audi exclusive optiekpakket titaanzwart

Productcode | Benaming Omschrijving

Het brandstofverbruik en de CO2-emissie vindt u op pagina 16.

1Alleen leverbaar voor de Audi Q7/SQ7 TDI.

De uitrustingen betreffen voor een deel opties tegen meerprijs.  
Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg uw Audi dealer.

Q0Q0 Audi exclusive kleur naar klantenwens

4ZD Audi exclusive optiekpakket titaanzwart1

6FJ  Audi exclusieve buitenspiegelbehuizingen  
in hoogglans titaanzwart
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Audi exclusive | Q7 | Productinformatie home

Lakkleuren

Uw Audi dealer weet welke lakkleuren voor uw auto beschikbaar zijn.

Amalfiwit
Y9K

Aventurijnoranje mica
2487

Zilvergroen metallic
X6Z

Tealietblauw metallic
5353

Duinbeige metallic
1791

Kersenzwart pareleffect
Z9X

Mysterieus blauw pareleffect
0032

Nimbusgrijs pareleffect
Z7X

Gletsjerwit metallic
S9R

Granaatrood pareleffect
Z3F

Ochtenddauwgroen 
pareleffect
ALD 092 Q85

Nogaroblauw pareleffect
Z5M

Zandbeige pareleffect
Y1R

Zadelbruin pareleffect
ALD 092 Q84

Fluweelpaars pareleffect
ALD 092 Q87

Amethistgrijs metallic
Z4X

Akoyazilver metallic
Y7H

Tornadorood
Y3D G2

Alpengroen pareleffect
PGT/VGT

Racingblauw mica
MXYEWWA

Sandelhout metallic
WA711J

Espressobruin pareleffect
Z8X

Merlijn pareleffect
Z3W

Lavagrijs metallic
Z7L

Avuszilver metallic
Y7J

Klassiek rood pareleffect
ALD 092 Q81

Gomera pareleffect
Z6P

Sepangblauw pareleffect
Y5Q

Kalaharibeige metallic
481

Peridotbruin metallic
8474

Donkerrood mica
R54

Koninklijk grijs metallic
A48

Suzukagrijs metallic
Y7F M1

Shirazrood metallic
Y4S

Turquoise mica metallic
769

Sprintblauw pareleffect
Z5F

Light Santa Fe metallic
CXNEWHA

Rocky Mountains 
donkerbruin metallic
8491

Mambazwart metallic
Y9X 

Dakotagrijs metallic
Y1P

Mineraalzilver metallic
A14

Andorrarood pareleffect
Z8N

Avocadogroen pareleffect
Z6R

Mugelloblauw pareleffect
Z5E

Indiumgrijs metallic
9963

Sambabruin pareleffect
Z8P

Melanietzwart mica
9185

Granietgroen metallic
B6S

Dakarbeige metallic
Y1Q

Piëmontrood pareleffect
Z3H

Goodwoodgroen pareleffect
Z6X

Palaisblauw pareleffect
ALD 092 Q83

Komeetgrijs metallic
7748

Jazzbruin metallic
Y8W

Panterzwart kristaleffect
Z9Z

Condorgrijs metallic
Y7E

Bronzo Montecarlo metallic
226718

Mahonie mica
ANY

Diepgroen pareleffect
Z6E

Nachtblauw pareleffect
Z5D

Kasjmiergrijs pareleffect
Z1T

Ipanemabruin metallic
Y8Y

Meteoorgrijs metallic
Z7H

Daytonagrijs pareleffect
Z7S

Parelbeige pareleffect
Z1Z

Cassis pareleffect
Z4Y

Derbygroen pareleffect
C6S

Kobaltblauw metallic
Z5Q

Tierra del Fuegogrijs 
medium metallic
7781

Samoa-oranje metallic
X2U

Aurorablauw pareleffect
Z7R

Pijlgrijs pareleffect
Z7W

Toekangeel
Y1H

Dark Burgundy pareleffect
C3U

Groen
2D8

Donker saffier pareleffect
R5W

Gris aster metallic
YJMO

Solaroranje
Y2G

Javagroen metallic
Y6W

Cumulusblauw
X5A
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Audi exclusive | Q7 | Productinformatie home

Lederen bekledingen

Productcode | Benaming | Materiaal | Pakketinhoud

YZ1  Audi exclusive lederen bekleding en afwerking (pakket 1)  
met leder Valcona1, 2

YZ2  Audi exclusive lederen bekleding en afwerking (pakket 2)  
met leder Valcona1, 2

Dit betreft de lichtgrijze delen op de tekening.

•   Leder Valcona op de stoelen en middenarmsteunen
•   Leder op de portierpanelen
•   Stoelpanelen en andere bijbehorende delen in standaardkleur

Dit betreft de donkergrijze delen op de tekening, als aanvulling op pakket 1.

•    Als aanvulling op pakket 1: leder Valcona langs de tunnelconsole en op 
de portierarmsteunen/-grepen, portiervakken en dashboardonderzijde

•    De kleur van de stoelpanelen is aangepast aan de lederkleur,  
uitgezonderd de bedieningsknoppen

1 U kiest zelf een Audi exclusive kleur voor het leder en de stiksels.
2 Alleen leverbaar in combinatie met sportstoelen vóór of comfortstoelen vóór.
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Audi exclusive | Q7 | Productinformatie home

Lederen bekledingen

Productcode | Benaming | Materiaal | Pakketinhoud

YZ3  Audi exclusive lederen bekleding en afwerking (pakket 3)  
met leder Valcona1, 2

YZ3  Audi exclusive lederen bekleding en afwerking (pakket 4)  
met leder Valcona1, 2

Dit betreft de lichtgrijze delen op de tekening, als aanvulling op pakket 1.

•   Als aanvulling op pakket 1: leder Valcona langs de tunnelconsole en op 
de portierbovenzijde inclusief armsteunen/-grepen en randen alsmede 
op de dashboardbovenzijde

•   Het Audi exclusive leder op het dashboard is er in zadelbruin,  
kastanjebruin, karmijnrood, klassiek rood, jetgrijs, rookblauw,  
nachtblauw en IJslandgroen

•   De kleur van de stoelpanelen is aangepast aan de lederkleur,  
uitgezonderd de bedieningsknoppen

Dit betreft de donkergrijze delen op de tekening, als aanvulling op pakket 3.

•    Als aanvulling op pakket 3: leder op de dashboardonderzijde en  
portieronderzijde

•    Het Audi exclusive leder bovenop het dashboard is er in zadelbruin, 
kastanjebruin, karmijnrood, klassiek rood, jetgrijs, rookblauw,  
nachtblauw en IJslandgroen

•    De kleur van de stoelpanelen is aangepast aan de lederkleur,  
uitgezonderd de bedieningsknoppen

1 U kiest zelf een Audi exclusive kleur voor het leder en de stiksels.
2 Alleen leverbaar in combinatie met sportstoelen vóór of comfortstoelen vóór.
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Interieur

Leder op stuurwiel en transmissiehendelknop. U kiest zelf een Audi exclusive kleur voor het leder en de stiksels.  
Het stikselpatroon op het stuurwiel is uniek voor Audi exclusive.

U kiest zelf een Audi exclusive kleur voor de veiligheidsgordels; nachtblauw is niet beschikbaar.

U kiest zelf een Audi exclusive kleur voor de matten, lederen randen en stiksels.

U kiest zelf een Audi exclusive kleur voor het tapijt, de matten, lederen randen en stiksels.

Alcantara/leder op het stuurwiel. Zwart Audi exclusive alcantara op de transmissiehendelknop. Manchet van Audi exclusive 
leder. U kiest zelf een Audi exclusive kleur voor het leder en de stiksels. Het alcantara is altijd zwart. Het stikselpatroon op 
het stuurwiel is uniek voor Audi exclusive.

Productcode | Benaming Omschrijving

YRB Audi exclusive lederen bedieningselementen

YTO Audi exclusive veiligheidsgordels

YSR Audi exclusive voetmatten

YVL  Audi exclusive alcantara/lederen  
bedieningselementen

YSQ Audi exclusive tapijt en voetmatten

De uitrustingen betreffen voor een deel opties tegen meerprijs.  
Kijk voor gedetailleerde informatie over de standaarduitrusting en meeruitvoeringen op www.audi.nl of raadpleeg uw Audi dealer.
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Interieur

Leverbaar in combinatie met bovenste decoratielijsten in hoogglans zwart (YTC) of geborsteld aluminium Sono (YTB)

Leverbaar in combinatie met bovenste decoratielijsten in hoogglans zwart (YTC) of geborsteld aluminium Sono (YTB)

Leverbaar in combinatie met bovenste decoratielijsten in hoogglans zwart (YTC) of geborsteld aluminium Sono (YTB)

Leverbaar in combinatie met bovenste decoratielijsten in hoogglans zwart (YTC) of geborsteld aluminium Sono (YTB)

Leverbaar in combinatie met bovenste decoratielijsten in hoogglans zwart (YTC) of geborsteld aluminium Sono (YTB)

Leverbaar in combinatie met bovenste decoratielijsten in hoogglans zwart (YTC) of geborsteld aluminium Sono (YTB)

Leverbaar in combinatie met bovenste decoratielijsten in hoogglans zwart (YTC) of geborsteld aluminium Sono (YTB)

Leverbaar in combinatie met bovenste decoratielijsten in geborsteld aluminium Sono

Leverbaar in combinatie met bovenste decoratielijsten in hoogglans zwart

Productcode | Benaming Omschrijving

YTM  Audi exclusive onderste decoratielijsten goud 
modronehout

YTJ  Audi exclusive onderste decoratielijsten 
brons vavonahout

YTI  Audi exclusive onderste decoratielijsten 
nougat gevlamd essenhout

YTL  Audi exclusive onderste decoratielijsten 
sepia eikenhout

YTH  Audi exclusive onderste decoratielijsten 
muskaatbruin gevlamd mirtehout

YTK  Audi exclusive onderste decoratielijsten 
donkerbruin naturel gevlamd tamohout

YTN  Audi exclusive onderste decoratielijsten 
zwarte pianolak

5MN  Audi exclusive onderste decoratielijsten 
aluminium/zwart Beauforthout

7TC  Audi exclusive onderste decoratielijsten 
aluminium/zwart Beauforthout
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Leder Valcona

Alcantara Tapijt

Audi exclusive | Q7 | Productinformatie home

Lederkleuren

De alcantarakleuren passen bij alle Audi exclusive lederkleuren (uitgezonderd karmijnrood). De kleuren voor tapijt en lederen randen passen bij alle Audi exclusive lederkleuren.

Alabasterwit Magnolia Calendulageel Poederbeige

Zandbeige Havanabruin Cognacbruin Zadelbruin

Kastanjebruin Karmijnrood Klassiek rood Wolkengrijs

Jetgrijs Rookblauw Nachtblauw IJslandgroen
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Decoratielijsten

1 Leverbaar in combinatie met bovenste decoratielijsten in hoogglans zwart (YTC) of geborsteld aluminium Sono (YTB).
2 Leverbaar in combinatie met bovenste decoratielijsten in geborsteld aluminium Sono.
3 Leverbaar in combinatie met bovenste decoratielijsten in hoogglans zwart.

YTM Audi exclusive goud modronehout1

YTJ Audi exclusive brons vavonahout1

YTI Audi exclusive nougat 
gevlamd essenhout1

YTL Audi exclusive sepia eikenhout1

YTH Audi exclusive muskaatbruin  
gevlamd mirtehout1

YTK Audi exclusive donkerbruin naturel  
gevlamd tamohout1

YTN Audi exclusive zwarte pianolak1

5MN Audi exclusive aluminium/zwart  
Beauforthout2

7TC Audi exclusive aluminium/zwart  
Beauforthout3
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Audi exclusive | Q7 | Technische gegevens

Technische gegevens

Model

stad buitenweg gemiddeld gemiddeld gemiddeld

Brandstofverbruik1

in l/100 km
Stroom- 
verbruik1 in 
kWh/100 km

CO2-emissie1 
in g/km

Audi Q7 10,0-6,1 7,3-5,1 8,3-5,5 – 193-144

Audi Q7 e-tron quattro – – 1,9-1,8 19,0-18,1 50-48

Audi SQ7 TDI 8,7-8,4 6,9-6,5 7,6-7,2 – 199-189

1 Het brandstofverbruik en de CO2-emissie zijn mede afhankelijk van de velg- en bandenmaat. 

De waarden zijn bepaald met de voorgeschreven meetmethode. De waarden hebben geen betrekking op één bepaalde 
auto en zijn ook niet gekoppeld aan ons aanbod, maar dienen alleen om een vergelijking te kunnen maken tussen 
de verschillende uitvoeringen. Het brandstofverbruik en de CO2-emissie zijn niet alleen afhankelijk van de efficiency 
waarmee de auto de brandstof benut, maar ook van de rijstijl en andere niet-technische factoren. CO2 is het drijfgas 
dat hoofdzakelijk verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde.

De in deze brochure getoonde en beschreven auto’s en uitrustingen alsmede enkele van de genoemde services zijn niet in alle landen leverbaar. De 
afgebeelde auto’s zijn voor een deel uitgerust met meeruitvoeringen tegen meerprijs. De gegevens over leveringsprogramma, uiterlijk, prestaties, 
afmetingen en gewichten, brandstofverbruik en bedrijfskosten van de auto’s komen overeen met de beschikbare gegevens op het moment van ter 
perse gaan. Afwijkingen in kleuren en vormen van de afbeeldingen, vergissingen en drukfouten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden. Nadruk, 
ook gedeeltelijk, alleen met schriftelijke toestemming van AUDI AG.

Pon’s Automobielhandel B.V.
Zuiderinslag 2
3833 BP Leusden
www.audi.nl
Publicatie:
januari 2018
758/3202.52.33

Belangrijke informatie 

Gebruikerstip over de velgen: glanzend gedraaide, glanzend gefreesde, gepolijste en gedeeltelijk gepolijste  
lichtmetalen velgen zijn niet winterbestendig. Door de behandeling van het velgoppervlak zijn de velgen niet  
goed beschermd tegen corrosie, waardoor bijvoorbeeld strooizout voor blijvende beschadigingen kan zorgen.


