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șoferul nu își anunță intenția de a pune mașina 
în mișcare prin apăsarea accelerației. În schimb, 
pe autostradă, la 130 km/h, acul turometrului 
stă nonșalant la 1600 rpm, consumul mediu 
de combustibil afișat fiind situat în jurul valorii 
de 6,5 l/100 km. Și asta în ciuda celor 1850 kg 
ale mașinii și a tracțiunii integrale permanente! 
De asemenea, pe drumurile județene, motorul 
funcționează la fel de degajat și de rafinat la  
1200 rpm (atunci când se rulează cu 100 km/h), 
fiind capabil de reacții rapide în cazul în care 
șoferul dorește acest lucru.

Pe de altă parte, oricât de ecologist s-ar da 
acest diesel, tot accelerațiile prelungite se pare că 
îi plac cel mai mult. Treptele de viteze se schim-
bă fără ca transmiterea fluxului de putere să fie 
întrerupt, iar graba cu care urcă acul vitezome-
trului este impresionantă. Pe serpentine, A7 păs-
trează același caracter degajat, dar foarte efici-
ent.  Cei care exagerează cu viteza pot experimenta 
o ușoară subvirare la intrarea pe viraj, ca mai apoi 
tracțiunea integrală să pună lucrurile în ordine și 
să înscrie mașina pe trasa ideală.  Astfel, atacarea 
liniilor drepte care succed curbele poate fi făcută 

în plin gaz! Este plăcut și faptul că transmisia nu 
te lasă cu ochii în soare și retrogradează repede 
în cazul în care cel de la volan a omis să pregă-
tească abordarea virajului prin alegerea treptei 
de viteză optime. Cum distracția întotdeauna se 
plătește, consumul de combustibil sare destul de 
mult din parametri în acest caz și trece de pragul 
de 10 l/100 km. Chiar și așa, această valoare nu 
pare o dramă decât în comparație cu consumul 
maxim declarat, de 8 l/100 km.

După ce am consumat suficientă adrenalină, 
drumul de întoarcere a scos din nou în evidență 
confortul excelent, habitaclul primitor și luxos, 
precum și aspectul exclusivist, care aduce cu 
sine și o doză consistentă de popularitate din 
partea audienței. Deci, A7 3.0 TDI Bi-Turbo nu 
are doar două personalități, ci mai multe. Este 
elegant, suficient de practic, sportiv, conforta-
bil, exclusivist și – de ce nu? – o declarație a suc-
cesului personal. Iar despre motor, în final a scos 
o medie de 7,1 l/100 km. Cu așa un consum de 
combustibil, nici prețul de aproape 70.000 de 
euro parcă nu mai pare mare!
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Motorul V6 TDI Bi-Turbo nu 
știrbește absolut deloc caracterul 
distins al lui A7, ba din contră. 
Rafinat și cu resurse mari de 
putere, acesta face echipă im-
batabilă cu transmisia automată 
ZF. Diferența între confort, econo-
mie și sportivitate e făcută de 
sistemul Audi drive select.

C ONCLUZIE

O siluetă extrem de elegantă, care nu are nevoie 
de cosmetizări inutile pentru a ieși în evidență

AUDI A7 SPORTBACK  
3.0 TDI QUATTRO BI-TURBO

Preț (euro)  69.189

Concurenți:   BMW 640d GranCoupé

Putere maximă (CP/rpm) 313/3900

0–100 km/h (s) 5.3

Viteză maximă (km/h) 250

Consum mediu ECE (l/100 km) 6,4

Emisii CO2 (g/km) 169

Propulsie Diesel, V6, 2967 cmc, cuplu maxim 650 Nm/ 
1450–2800 rpm, cutie automată cu 8 trepte, trac țiu ne integrală

Caroserie Coupé cu 5 locuri. L x l x h: 4969 x 1911 x 1420 
mm. Ampatament: 2914 mm. Volum portbagaj: 535–1390 l.  
Masă la gol: 1925 kg

DATE TEHNICE

Spectaculos și bine finisat, bordul lui A7 este încă un 
exemplu că Audi se pricepe foarte bine la interioare.

COMPORTAMENT DINAMIC VARIABIL 
CU AUDI DRIVE SELECT. TRANSMISIA 
ZF ESTE PUR ȘI SIMPLU EXCELENTĂ.

Pentru că dispune de hayon, Audi 
A7 este cel mai practic reprezentant 
al clasei sale. Cine zicea că modelele 
coupé nu sunt practice?

Excelent configurate, scaunele 
asigură o bună susținere 
laterală în viraje, fără a fi deloc 
inconfortabile la drum lung.


