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There’s a lot 
to take in
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Feel at home.
Even in urban jungles

Interior design



Exterior Colour 
Options
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Orca Black 
Metallic (2T2T) 

Samurai Grey 
Metallic (3M3M)

Floret Silver 
Metallic ( L5L5 ) 

Navarra Blue 
Metallic (2D2D) 

Glacier White 
Metallic (2Y2Y)



Interior  التصميم الداخلي
Comfort center armrest in front مسند ذراع  امامي
Individual contour seats in front with Valcona leather/ Cricket leather combination, perforated مقاعد أمامية من جلد Valcona / جلد الكريكيت
Seat heater and ventilation in front خاصية التدفئة والتهوية في المقاعد األمامية
Headliner in fabric بطانة السقف من القماش
Folding rear seat back مقاعد خلفية فابلة للطي
3rd row of seats صف مقاعد ثالث
ISOFIX child seat mounting ISOFIX مثبتات مقعد أطفال
Decorative inserts in Gray Brown Natural Fine Grain Ash حليات ديكورات باللون الرمادي البني
Leather-wrapped steering wheel, 3-spoke, with multi-function Plus and shift pedals عجلة قيادة مكسّوة بالجلد ، 3 أضالع ، ناقل للحركة متعددة الوظائف
Contour/Ambient Lighting package, multi-color إضاءة داخلية خافتة متعددة األلوان
Assistance أنظمة المساعدة
Electric steering wheel adjustment إمكانية تعديل عجلة القيادة كهربائيا 
Electromechanical parking brake فرامل كهروميكانيكية
Automatic slip-control differential نظام التحكم عند االنزالق
Electromechanical power steering عجلة قيادة الكتروميكانيكية
Cruise control system with speed limiter مثبت ومحدد السرعة
Parking Aid Plus نظام حساسات ركن امامية و خلفية 
3D view, with 360-degree camera display كاميرا  بزاوية 360 درجة مع إمكانية رؤية السيارة بنظام ثالثي األبعاد 
Head-up display شاشة  عاكسة على الزجاج األمامي
Audi drive select Audi أنظمة قيادة
Hold Assist    مساعد االنتظار
Adaptive Air suspension نظام التعليق الهوائي الديناميكي 
Quattro (with self-locking center differential) نظام دفع رباعي
Hill descent control التحكم في الهبوط من المنحدرات
Start/Stop system   نظام بدء / إيقاف
Infotainment & Navigation خصائص الترفية و المالحة
MMI navigation plus with MMI touch response  MMI Navigation Plus بخاصية اللمس مع نظام  MMI  شاشة
Preparation for Rear Seat Entertainment استعدادات خلفية إلضافة أنظمة الترفية 
Audi Smartphone interface (Apple Car play/Android Auto)  (Apple Car play / Android Auto) Audi الهاتف الذكي
Audi phone box Light (Wireless charging) (الشحن الالسلكي) Audi صندوق هاتف

Q7 Premium 2021 (2.0T)
Engine
Output   185 kW (252 HP) 5000-6500 rpm
Torque   370 Nm 1600-4300 rpm

Capacity           1984cc
Gearbox            8-speed Tiptronic
Performance   7.7 sec

Exterior التصميم الخارجي
Privacy glass (dark-tinted windows) زجاج معتم
Body-colored exterior mirror housings أغطية المرايات الخارجية بلون الهيكل
Side steps عتبات جانبية
Cast alloy wheels, 10-spoke star st., Contrast Gray, partly polished, 9J x 20 with 285/45 
R20 tires R20 285/45 9 بإطاراتJ x 20 ، عجالت رياضية ذات 10 أذرع

Exterior mirrors, power-adjustable, heated and folding, auto-dimming on both sides, with 
memory feature  مرايات خارجية قابلة للتعديل والتسخين و الطى كهربائيا مع خاصية الذاكرة  والتعتيم على كال الجانبين

Exterior mirror housings painted in body color أغطية المرايا الخارجية مطلية بلون الجسم
High-gloss styling package باقة نواكل خارجية عالية  اللمعان
Windshield with heat-insulating glass زجاج أمامي عازل للحرارة
Exterior in aluminum look المظهر الخارجي من األلومنيوم
Panoramic sunroof with power sunshade فتحة سقف بانورما مع مظلة كهربائية
Roof rails in anodized aluminum قضبان السقف من األلومنيوم المؤكسد
Roof spoiler including center high-mounted stop lamp جناح سقف بمصباح توقف
Stainless steel loading edge protection حافة صندوق االمتعة مزود بطبقة حماية من الفوالذ المقاوم للصدأ
Power latching for the doors غلق كهربائي لألبواب
Trunk Luggage compartment lid, electrically opening and closing إمكانية الفتح والغلق كهربائًيا لصندوق األمتعة 
Light اإلضاءة
Matrix LED headlamps with dynamic turn signal مصابيح أمامية Matrix LED مع إشارة انعطاف ديناميكية
LED headlamps with lens مصابيح أمامية LED مع عدسة
Separate daytime running light with automatic headlight control and Coming Home feature Coming Home إضاءة نهارية منفصلة  مع خاصية
LED rear combination lamps with dynamic turn signal مجموعة مصابيح خلفية LED مع إشارة انعطاف ديناميكية
Light/rain sensor حساسات  الضوء / المطر
Interior  التصميم الداخلي
Floor mats in front and rear دواسات األرضية في األمام والخلف
Sun visor on driver and front passenger side, retractable واقي من الشمس على جانب السائق والراكب األمامي ، قابل للسحب
Cigarette lighter and ashtray والعة ومنفضة سجائر
Four-zone automatic air conditioning تكييف هواء أوتوماتيكي رباعي التوزيع
Interior mirror frameless, with interior & exterior automatic anti-glare action مرآة داخلية بدون إطار بخاصية التعتيم التلقائي 
Power front seats including memory feature for the driver seat مقاعد أمامية كهربائية بخاصية الذاكرة لمقعد السائق
4-way lumbar support for front seats 4 طرق لدعم أسفل الظهر بالمقاعد األمامية



Q7 Premium 2021 (2.0T)
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Output   185 kW (252 HP) 5000-6500 rpm
Torque   370 Nm 1600-4300 rpm

Capacity           1984cc
Gearbox            8-speed Tiptronic
Performance   7.7 sec

Infotainment & Navigation خصائص الترفية و المالحة
Audi Virtual Cockpit Plus  Audi Plus عدادات رقمية
Bang & Olufsen Premium sound system with 3D sound بصوت ثالثي األبعاد Bang & Olufsen Premium نظام صوت
     ► 17 speakers      ◀ 17 مكبر صوت

     ► Class-D Technology Class-D تقنية ◀     

     ►  16-channel amplifier      ◀ مكبر للصوت 16 قناة

     ►  730 watts      ◀ 730 واط

     ►  Symphoria® 3D Algorithm by Fraunhofer IIS Fraunhofer IIS بواسطة Symphoria® 3D Algorithm ◀      

Audi music interface Audi شاشة موسيقى
Driver Information system with color display نظام معلومات السائق مع شاشة ملونة
Foot sensor trunk release خاصية فتح صندوق األمتعة عن طريق حساسات القدم
Safety عوامل األمن و السالمة
Anti-lock Brake System (ABS) with Electronic Brake-force Distribution (EBD) (EBD) مع التوزيع اإللكتروني لقوة الفرامل (ABS) نظام الفرامل المانعة لالنغالق
Electronic Stability Control (ESC) (ESC) نظام التحكم اإللكتروني بالثبات
Tire pressure monitoring  أنظمة مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات
Tire mobility system نظام حركة اإلطارات
Safety belt reminder for driver and front passenger تذكير حزام األمان للسائق والراكب األمامي
Electromechanical parking brake فرامل كهروميكانيكية
Flat tire indicator مؤشر اإلطارات المثقوبة
Electrically operated child lock قفل اطفال يعمل كهربائيا
Electronic immobilizer مانع الحركة اإللكتروني
Additional front underbody guard واقي أمامي إضافي ألسفل السيارة
Warning triangle and safety vests مثلث التحذير وسترات األمان
Tool kit and jack عدة أدوات إستبدال اإلطارات
First-aid kit with warning triangle طقم إسعافات أولية مع مثلث تحذير
Anti-theft wheel bolts مسامير العجالت المضادة للسرقة
Anti-theft alarm system with towing protection نظام إنذار ضد السرقة مع الحماية من السحب
Total number of Airbags 8 إجمالي عدد الوسائد الهوائية )8(
A- Driver and front passenger airbag with front passenger airbag deactivation (2) )2( أ- وسادة هوائية للسائق والراكب األمامي مع خاصية الغاء الوسادة الهوائية للراكب األمامي
B- Side airbags in front and curtain airbag system (4)  )4( ب-  وسائد هوائية جانبية وستارة وسادة الهواء
C- Side airbags in rear (2) ج- وسائد هوائية جانبية في الخلف )2(
Comfort key with sensor-controlled luggage compartment release (with SAFELOCK) خاصية فتح و غلق األبواب عن بعد
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Audi Q7 
Dimensions




