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do que  a  v i são  do  futuro .
N a d a  é  m a i s  i n s p i r a d o r  

Audi A7 Sportback
A7



Audi A7 Sportback

Formas puras, linhas limpas. O Audi A7 Sportback irradia entusiasmo.

Logo acima dos vigorosos arcos das rodas, uma linha dinâmica pronunciada percorre todo o comprimento do carro, 
conferindo-lhe um caráter único.

Um dos elementos de maior destaque é a traseira musculosa. Em uma proposta inovadora, a tampa do porta-malas em 
estilo coupé impressiona não só pelo design incomum, mas também pelo amplo grau de abertura. A surpresa fica ainda 
mais agradável quando você descobre a capacidade do bagageiro: são nada menos que 535 litros a seu dispor.



Nada é  mais  inspi rador  do  que a  sensação  

de  ter  cumprido todas as  metas.



Audi A7 Sportback

Linhas em forma de V emolduram o capô, sob o qual repousa um poderoso motor. Como se traduzisse isso, a 
frente do Audi A7 Sportback exala autoconfiança.

Símbolo de modernidade e elegância, a grade de radiador Audi singleframe recebe uma interpretação renovada 
nesse modelo, ressaltando o “olhar” provocante dos faróis.
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Audi A7 Sportback

d o  q u e  i n i c i a r  u m a

O Audi A7 Sportback foi pensado para uma nova geração de 
motoristas. Pessoas que amam carros esportivos, mas não abrem 
mão da eficiência.

Para começar, sua estrutura é composta por uma exclusiva 
combinação de alumínio e aço, que reduz o peso do veículo e, 
consequentemente, o consumo de combustível. 

Ao volante, é possível monitorar o consumo a qualquer momento: o 
sistema de informações ao motorista possui um programa de 
eficiência que dá instruções sobre como dirigir de maneira mais 
econômica. Um resultado, aliás, que não é difícil de atingir, já que o 
motor 3.0 Turbo FSI® e a tração quattro® atuam juntos para 
transmitir potência máxima ao trem de rodagem, sem nenhum 
desperdício de força motriz.

N a d a  é  m a i s  i n s p i r a d o r

n o v a  j o r n a d a .  

Audi A7 Sportback
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d o  q u e  a  r i q u e z a  n o s  d e t a l h e s .
N a d a  é  m a i s  s o f i s t i c a d o 



Audi A7 Sportback

Uma característica marcante do Audi A7 Sportback é a coerência: 
a mesma elegância observada no exterior pode ser vista – e, 
principalmente, sentida – no sofisticado interior.

Pensada tanto para o motorista quanto para o passageiro da frente, 
a cabine busca lhes proporcionar uma sensação de acolhimento e 
segurança. Nesse sentido, uma peça-chave são os bancos 
dianteiros, que, além de serem revestidos com couro de alta 
qualidade, contam com ajuste elétrico, função de memória e 
apoio lombar.

Se for necessário acomodar mais passageiros ou bagagem, não 
há problemas: o design versátil permite rebater o banco traseiro 
parcial ou totalmente. Outro destaque do interior é o inovador 
MMI® com touchpad sensível ao toque. Nele você pode operar 
os sistemas de som e de navegação, além de fazer chamadas 
pelo celular – tudo isso utilizando apenas a ponta dos dedos e 
sem desviar os olhos da estrada. Há também o Smartphone 
Integration, com duas entradas USB para você conectar seu 
smartphone ao sistema multimídia do carro, podendo até 
replicar a tela do celular bem na altura dos seus olhos.

Também muito conveniente é o sistema Audi Connect, que 
proporciona navegação via Google Street View e Google Earth, 
além de busca por restaurantes, cinemas, bares, etc. E seus 
passageiros vão adorar saber que o Audi Connect oferece 
conexão Wi-Fi no interior do veículo.



A linha de superesportivos Audi RS foi concebida para trazer à vida cotidiana 
toda a adrenalina das pistas de corrida. O Audi RS 7 Sportback Performance 
é um bom exemplo disso: seu impressionante propulsor 4.0 Biturbo FSI 
de oito cilindros é especialmente preparado para desenvolver 605 cavalos, 
levando o carro de 0 a 100 km/h em míseros 3,7 segundos e podendo chegar à 
estonteante velocidade (eletronicamente controlada) de 305 km/h.

Nada é mais excitante que romper

limites.

Audi RS 7 Sportback Performance
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Apesar do desempenho digno de um carro de corrida, o Audi RS 7 Sportback Performance também 
é um veículo perfeito para o dia a dia. O espaço interno, amplo e funcional, acomoda quatro 
pessoas com excepcional conforto. Seus passageiros, aliás, ficarão encantados com os detalhes 
exclusivos da cabine, como bancos em couro Valcona, acabamentos em carbono e sistema de som 
premium Bang & Olufsen.

Nesses passeios tranquilos com a família, opte pelo modo automático do câmbio tiptronic de oito 
velocidades. Mas, quando quiser realmente aproveitar toda a esportividade do carro, coloque no 
modo manual e faça as trocas nos shift-paddles atrás do volante. Aí, sim, você sentirá o que é ter 
uma supermáquina nas mãos, e, para controlá-la, conte com os eficientes freios de cerâmica.

Audi RS 7 Sportback 
Performance

RS 7



Audi RS 7 Sportback Performance



>>> ESP com bloqueio eletrônico do diferencial
A nova geração do programa eletrônico de 
estabilidade (ESP) é equipada com um bloqueio 
eletrônico do diferencial. Esse sistema de 
vetorização do torque aumenta a dirigibilidade, 
especialmente nas curvas. 

>>> Audi drive select
O sistema Audi drive select permite que você 
ajuste o comportamento de certos 
componentes (motor, câmbio, amortecedores, 
etc.) para tornar o estilo de direção mais 
esportivo, confortável ou eficiente. 

>>> tiptronic
O superesportivo RS 7 
Sportback Performance conta 
com uma transmissão à sua 
altura: o sistema tiptronic de 
oito velocidades, que combina 
o conforto do câmbio 
automático com uma excelente 
dinâmica de pilotagem.

>>> direção dinâmica (Servotronic)
A Servotronic, disponível no RS 7, é 
uma direção assistida vinculada à 
velocidade do automóvel. A altas 
velocidades, o volante torna-se mais 
"duro", proporcionando maior 
estabilidade. A velocidades baixas, a 
direção fica suave e confortável.

>>> freios de cerâmica
O RS 7 Sportback Performance 
herda das pistas de corrida outra 
tecnologia exclusiva: os freios 
em carbono e cerâmica, mais 
leves, seguros e duráveis que os 
tradicionais discos de aço.>>> quattro

Presente em todos os modelos 
da família A7, a tração integral 
permanente quattro distribui a 
força motriz para cada roda, 
proporcionando rápida respos-
ta do acelerador e segurança 
superior em qualquer terreno.

>>> quattro com diferencial 
esportivo
No RS 7 Sportback Performance, a 
tração quattro recebe um 
diferencial esportivo no eixo 
traseiro, que torna o carro ainda 
mais estável e ágil. 

>>> S tronic
Com uma troca incrivelmente rápida entre suas sete 
velocidades, a transmissão de dupla embreagem S tronic 
proporciona aceleração praticamente ininterrupta.
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para pisar mais fundo.
Oito motivos



>>> Audi pre sense basic
Esse sistema detecta uma manobra de 
emergência assim que ela começa a ser feita e, 
então, prepara o veículo e seus sistemas de 
segurança para a eventualidade de uma colisão.

>>> Piloto automático adaptativo  
Usando um radar de longo alcance e uma câmera, 
o sistema diminui automaticamente a velocidade 
do carro ao se aproximar de um veículo à frente e, 
depois, volta a acelerá-lo assim que a pista fica livre.

>>> Assistente de visão noturna
Equipado com uma câmera térmica, o assistente de visão 
noturna Night Vision identifica a presença de pessoas ou 
animais até 300 metros adiante. Nesse caso, ele projeta no 
painel a imagem tomada em infravermelho, ao mesmo tempo 
em que emite um alerta sonoro.

>>> Head-up display
Esse inovador dispositivo exibe informações importantes da 
condução diretamente no campo de visão do motorista. Quando 
equipado com o opcional assistente de visão noturna, também 
emite alertas quanto à presença de pedestres à frente.

Com as tecnologias de assistência à condução da Audi, 
sua viagem fica segura e confortável.

Uma ajuda é sempre 
bem-vinda.

>>> Faróis full LED
Capazes de gerar uma claridade similar à luz 
do dia, os faróis full LED oferecem segurança 
superior na estrada. Além de deixarem o carro 
muito mais bonito, é claro.

Dinâmica | Segurança
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Quando menos é mais.

>>> Aerodinâmica
Nada menos do que 11% do consumo de energia de um 
veículo depende de sua aerodinâmica. É por isso que a 
Audi investe pesadamente na melhoria de cada modelo 
em termos de arrasto. Para tanto, nossos engenheiros 
contam com um dos mais modernos centros de túnel de 
vento do mundo.>>> Tecnologia para eficiência

Nosso objetivo é aumentar a eficiência 
do veículo como um todo. É para isso 
que criamos tecnologias como o Audi 
cylinder-on-demand, que, conforme as 
exigências da condução, pode desativar 
temporariamente metade dos cilindros 
do motor. Quando o motorista pisa 
fundo no acelerador, o sistema volta 
automaticamente à carga total.

O mundo atual exige o uso racional de recursos, e a Audi está trabalhando constantemente 
para atender a essa necessidade. Nos últimos anos, desenvolvemos uma série de tecnologias 
que tornam nossos carros cada vez mais eficientes. E sem qualquer prejuízo para o 
desempenho ou o conforto.

>>> Recuperação
Presente em toda a família A7, o sistema de 
recuperação permite recuperar energia durante 
frenagens e descidas. Ela é armazenada na 
bateria e fornecida para o sistema elétrico 
durante o processo de aceleração seguinte, o que 
permite economizar até 3% de combustível.

>>> Transmissão
A transmissão S tronic que 
equipa o A7 Sportback não é 
apenas confortável, mas 
também muito eficiente. Um 
dos motivos para isso é a 
própria rapidez com que ela 
troca as marchas: como há 
pouquíssima perda de 
potência, o motor trabalha a 
velocidade praticamente 
constante e, assim, 
economiza combustível.
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Com
 quattro

quattro®
Um

a ideia

que colou.

A sensação de controle que a tração integral quattro proporciona é tão impressionante que 
chega a ser difícil de definir. “É como se o carro estivesse ‘grudado’ ao chão”, explicou certa 
vez um de nossos clientes.

Na família A7, esse clássico sistema chega com duas importantes inovações. A primeira é 
a vetorização de torque, que aumenta a estabilidade nas curvas. Com essa 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. A outra é o diferencial 
esportivo, uma exclusividade do RS 7 Sportback Performance: com esse dispositivo 
instalado no eixo traseiro, a vetorização do torque é potencializada, pois, em uma curva, a 
roda traseira do lado de fora pode ter sua velocidade aumentada em até 10%.

Audi ultra | quattro



Faróis full LED e 
lanternas com LED

Bem-vindo ao futuro da iluminação. 
Itens de série em toda a linha A7, os 
faróis full LED têm longa durabilidade 
e recriam de forma praticamente 
perfeita a claridade diurna, 
proporcionando visibilidade 
excepcional.

Além de um design marcante e 
moderno, as lanternas do A7 com 
tecnologia LED proporcionam 
indicação de direção dinâmica – 
são sete unidades cambiantes 
que indicam a direção 
pretendida, aumentando 
ainda mais a segurança.
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Faróis | Acessórios

1. Tapete de porta-malas

Feito em plástico PP-Flex, lavável e 

robusto. Com bordas elevadas, protege 

o revestimento do porta-malas de 

líquidos e detritos e facilita a limpeza 

do compartimento.

2. Adaptador para iPhone®

Cabo espiralado de iPhone® / USB, 

permite a conexão entre seu dispositivo 

com entrada Lightning e o USB do 

carro. Função de carga de bateria.

3. Rack de teto  

Jogo de rack de teto em alumínio 

anodizado. Partes plásticas 

extraduráveis e com tratamento 

antidesbotamento. Base para módulos 

como rack de bike, caixa de bagagem, 

rack de caiaque, etc. Possui mecanismo 

antifurto com chave. Peso máximo 

suportado: 75 kg.

Rack de bike

Suporte de bicicletas composto em 

perfil de alumínio anodizado, com 

chave antifurto. Para quadros de 

bicicleta de até 100 mm (quadro oval 8 

x 10 cm ou redondo 2,2 a 8,0 cm). 

Peso máximo: 17 kg. (Para a instalação, 

é necessário o rack de teto.)

4. Audi Entertainment Mobile

Sistema de entretenimento touch 

screen, instalado junto ao encosto de 

cabeça dos bancos dianteiros. Inclui 

dois players touch screen de 10,1" com 

resolução HD que podem ser utilizados 

também fora do veículo. Com luz 

ambiente e alto-falante externo de 

1 watt, possui entrada para fones de 

ouvido com fios ou Bluetooth (vendido 

separadamente), entrada para cartão 

SD, USB, entrada e saída HDMI, 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 

de iPhone®/Android.

5. Rodas

5.1 – 5-Arm-Parabola-Design Aro 20”

Medidas: 9J x 20 ET37

5.2 – 5-V-Spoke-Design Aro 19”

Medidas: 8J x 19 ET 26

1.

5.1

4.

5.2

2.

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

3.

Acessórios Genuínos Audi
Curta seu Audi A7 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.



Audi A7

Cilindros

Cilindrada (cm³)

Potência (cv @ min-1)

Torque (Nm @ min-1)

Câmbio

Tração

Aceleração de 0 a 100 km/h (s)

Velocidade máxima (km/h)

Peso (kg)

Comprimento (mm)

Largura (mm)

Altura (mm)

Entre-eixos (mm)

Capacidade do tanque de combustível (L)

Capacidade do porta-malas (L)

A7 Sportback

3.0L Turbo FSI®

Ambition

 6 cilindros

2995

333 @ 5500 - 6500

440 @ 2900 - 5300

S tronic (7 veloc.)

quattro®

5,3

250*

1810

4974

1911

1420

2914

75

535

RS 7 Sportback

Performance

4.0L Biturbo FSI®

 8 cilindros

3993

605 @ 6100 - 6800

750 @ 1750 - 6000

Tiptronic (8 veloc.)

quattro®

3,7

305

1930

5012

1911

1419

2915

75

535

Motorização

O motor 3.0 que equipa o Audi A7 Sportback tem seis cilindros e entrega 333 cv, 
acelerando de 0 a 100 km/h em 5,3 segundos. Graças à tecnologia FSI, que garante 
mais eficiência na queima do combustível, o consumo surpreende em relação ao 
desempenho.

Transmissão

Com sete velocidades, a transmissão de dupla embreagem S tronic proporciona 
uma aceleração constante e ininterrupta. A performance é favorecida, ainda, 
pela tração integral permanente quattro®, que distribui a força propulsora por 
todas as quatro rodas.

Áudio e Comunicação

Com a preparação para Bluetooth do Audi A7, você pode aproveitar todas as 
funcionalidades do seu celular sem precisar tocá-lo. Ele ainda traz, como item 
de série, o conveniente sistema Audi Connect, que proporciona navegação via 
Google Street View e Google Earth, além de busca por restaurantes, cinemas, 
bares, etc. Há também o Smartphone Integration, com duas entradas USB para 
você conectar seu smartphone ao sistema multimídia do carro, podendo até 
replicar a tela do celular bem na altura dos seus olhos.

Conforto e Segurança

O Audi A7 traz não apenas os itens que se espera em automóveis de sua 
categoria, como teto solar ou espelhos retrovisores externos eletricamente 
ajustáveis, rebatíveis e aquecíveis, mas também alguns detalhes adicionais 
que surpreendem e encantam. Exemplos disso são o sistema Audi drive select, 
que permite alterar a personalidade do veículo com um simples toque de 
botão, deixando-o mais esportivo ou confortável, e um inovador assistente de 
visão noturna, disponível no modelo RS 7, que usa uma câmera térmica para 
detectar pedestres em um raio entre 15 e 300 metros do veículo, diminuindo 
riscos de colisão.
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  * Limitada eletronicamente.

Imagens meramente ilustrativas.
As condições aqui expressas podem sofrer alterações sem prévio aviso.

Para informações sobre vendas corporativas, envie um e-mail para cs@audi.com.br


