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Audi conquista três primeiros lugares no prêmio 

"Auto Trophy 2017"  

 Audi Q2 e Audi Q7 estão entre os modelos ganhadores 

 Vitória na categoria “Melhor design mundial” 

 Ao todo, a marca conquistou 79 troféus em 30 anos do evento da Auto 

Zeitung, importante publicação alemã  

  
Ingolstadt, 29 de novembro de 2017 – Os leitores da revista alemã Auto Zeitung 
elegeram os melhores carros do mundo, e o Audi Q2 e o Audi Q7 ficaram entre os 
premiados. A marca também ocupou o primeiro lugar na categoria "Melhor design do 
mundo". Com os reconhecimentos, a montadora passa a acumular 79 conquistas na 
premiação.  

Mais de 41 mil leitores da revista votaram em seus carros favoritos na 30ª pesquisa da 
"Auto Trophy". Com 16,6% dos votos, o Audi Q2 foi eleito o "Melhor SUV até 25.000 
euros", concorrendo com outros 22 carros. O Audi Q7 conquistou 16,1% dos votos na 
categoria "SUV mais luxuoso", o que o colocou à frente, e com margem significativa, na 
disputa com 13 rivais. Um total de 260 modelos estavam concorrendo nas 15 categorias 
do "Auto Trophy 2017".  

O CEO da Audi na Alemanha, Rupert Stadler, recebeu a homenagem de Volker Koerdt, 
editor-chefe da Auto Zeitung. “Os prêmios atestam o enorme interesse de nossos clientes 
em modelos SUVs - do Audi Q2, com seu perfil mais jovem, ao Audi Q7, com seu conforto 
de classe de luxo", afirmou Stadler. "Até o meio da próxima década, aproximadamente um 
em cada dois veículos Audi que entregaremos será um SUV". 

A marca também recebeu o prêmio "Melhor design do mundo" com o Q2. "Na Audi, o 
design sempre expressa o nosso lema Vorsprung durch Technik (Vanguarda da 
Tecnologia)", destacou Marc Lichte, diretor de Design da Audi. "O design progressivo se 
distingue pela harmonia completa de sua forma e função - uma solução perfeita que 
impressiona com sua simplicidade". 
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O Grupo Audi com suas marcas Audi, Ducati e Lamborghini é um dos mais bem-sucedidos fabricantes de 
automóveis e de motos no segmento premium. Ele está representado mundialmente em mais de 100 
mercados e produz em 16 unidades distribuídas por doze países.  Subsidiárias a 100% da Audi AG são, 
nomeadamente, a Audi Sport GmbH (Neckarsulm), a Automobili Lamborghini S.p.A. (Sant’Agata 
Bolognese/Itália) e a Ducati Motor Holding S.p.A. (Bologna/Itália). Em 2016, o Grupo entregou aos 
clientes 1.871 milhão de automóveis da marca Audi, 3.457 carros esportivos da Lamborghini e 55.451 
motos da Ducati. No exercício de 2015, o Grupo AUDI teve um volume de negócios de 58,4 bilhões de € e 
apresentou um resultado operacional de 4,8 bilhões de €. Atualmente cerca de 88.000 pessoas trabalham 
em todo o mundo para a empresa, das quais cerca de 60.000 na Alemanha. A Audi está centrada em novos 
produtos e tecnologias sustentáveis com vista ao futuro da mobilidade.  

 

 


