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Q8 50 TDI quattro TT8

Celková cena

 
 

Q8 50 TDI quattro TT8

 
 

* V súčasnosti nie je možné vypočítať presnú spotrebu a hodnoty CO .

Celková cena 88 695,- *

2

Motor

   2967 ccm quattro® Tiptronic 8-st. 77 400,- *
    Výkon: 210 kW / 286 K

 Spotreba paliva kombinovaná: 0.0 - 6.6 l/100km
 Emisie oxidu uhličitého kombinované: 172 CO  g/km2

Vonkajší lak

A1A1 čierna tief 0,- *

Poťah sedadiel

OQ  Poťah sedadiel: Látka/Koža
 Interiér: rotorgrau-rotorgrau-anthrazit
 Koberec: čierna

 Palubná doska: čierna-čierna

Ak nie je uvedené inak, všetky uvedené ceny sú nezáväzné, nekartelové orientačné ceny zahrňujúce 20 % DPH* a prepravné náklady. Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že cenové údaje nie sú aktuálne. V prípade 

záujmu o bližšie informácie kontaktujte, prosím, svojho predajcu, a to najmä ohľadom cenovej kalkulácie, informácií o zmenách v modelových variantoch, v konštrukcii, ako aj ohľadom podrobných technických informácií. 

Vyhradzujeme si výslovné právo na chyby v cenách a na chyby pri zadávaní údajov. Zobrazené vozidlá môžu byť vybavené doplnkovou výbavou za príplatok, resp. príplatkovou výbavou. Zároveň môžu byť zobrazované 

detaily príplatkovej výbavy, ktoré sa nedodávajú k niektorým modelovým variantom. Pred uzatvorením kúpnej zmluvy sa podrobne informujte o rozsahu sériovej i doplnkovej výbavy vozidla, ako aj o jeho presnej cene.

Uvedené hodnoty spotreby paliva, emisií CO2 a spotreby elektrickej energie sú namerané na základe cyklu WLTP v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/1151. Tieto údaje slúžia len pre účel porovnania medzi 

jednotlivými typmi vozidiel a nevzťahujú sa na jednotlivé vozidlo a nie sú súčasťou ponuky. Spotreba paliva, elektrickej energie a emisií CO2 vozidla sú ovplyvnené viacerými faktormi, ako výbava a príslušenstvo vozidla 

(napr. širšie pneumatiky, klimatizácia, strešný nosič), ale aj štýlom jazdy a okolitými podmienkami, ktoré môžu viesť k odchýlkam od uvedených hodnôt pre konfigurovaný model. Viac informácií nájdete na https://www.

, alebo u každého autorizovaného predajcu AUDI.audi.sk/servis-a-prislusenstvo/wltp
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Výbava

12-ročná záruka na prehrdzavenie
karosérie

2-ročná záruka bez obmedzenia
najazdených kilometrov

3-ročná záruka na lak karosérie

3-ročný bezplatný servis vozidla

ABS s antiblokovacím systémom a
protipreklzovacím systémom (ASR)

Airbag na strane vodiča a spolujazdca

Alarm

ASR protipreklzový systém

Audi active lane assist

Audi drive select
(nastavenie jazdnej charakteristiky vozidla)

Audi hold assist
(plynulý rozbeh pri stúpaní bez použitia ručnej brzdy)

Audi music interface

Audi pre sense basic - preventívna
ochrana cestujúcich pri náraze

Audi Soundsystem - 10 aktívnych repro.

Audi virtual cockpit
interaktívny displej prístrojovej dosky

Bez automatického ovládania diaľkových
svetiel

Bez diaľkového otvárania garáže

Bez emblému

Bez funkcie E-call (núdzové volanie)

Bez Head-up displaya

Bez klimatizovaných sedadiel

Bez lane assist

Bez multimediálneho systému

Bezpečnostné skrutky kolies
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Bez slnečnej rolety na zadnom a bočných
oknách

Bez strešného okna

Bez strešných nosičov

Bez ťažného zariadenia

Bez vyhrievania sedadiel

Bluetooth rozhranie

Bočné airbagy vpredu

Centrálne zamykanie s diaľkovým
ovládaním

Diaľkovo nastaviteľné svetlomety

Disky Alu 5-Arm Aero Design
8.5J pneu 265/55 R19

Doživotná garancia Audi mobility

EBV brzdy s elektronickým rozdelovaním
brzdnej sily

EDS elektronická uzávierka diferenciálu

Elektrické otváranie/zatváranie
batožinového priestoru

Elektrické otváranie okien vpredu a
vzadu

Elektromechanická parkovacia brzda

ESC elektronický stabilizačný program

Hlavové airbagy vpredu a vzadu

Interiérové prvky bez koženej výbavy

Kamera vzadu - umožňuje monitorovanie
priestoru za vozidlom, zobrazenie na dispeji MMI

Klimatizácia dvojzónová s oddelenou
reguláciou

Koberčeky látkové vpredu a vzadu

Kontrastné lakovanie
spodná časť nárazníkov, spodné časti blatníkov a 
spodné lišty dverí v čiernej matnej farbe

Kontrola obsadenosti sedadla

Kontrola tlaku v pneumatikách
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Výbava

Kotúčové brzdy vpredu

Kryt batožinového priestoru

Kryty vonkajších zrkadliel vo farbe
vozidla

LED svetlomety vrátane zadných LED
svetiel

LED zadné svetlomety

Lichtpaket - balík prídavného osvetlenia
osvetlenie dverí vpredu a vzadu
efektné osvetlenie stredovej konzoly
osvetlenie priestoru pod nohami vpredu a vzadu 
systémom LED

Mild-Hybrid technológia
(možnosť uplatnenia zľavy z registračného poplatku)

MMI navigačný systém plus s MMI touch
Navigačný systém obsahuje dva dotykové displeje: 
horný 10,1" pre ovládanie navigácie, médií a funkcií 
vozidla a spodný 8,6" pre ovládanie klimatizácie, 
komfortných funkcií a zadávanie textu. Systém 
umožňuje WLAN hotspot, hlasové ovládanie, 
nastavenie osobného profilu (pre 6 osôb) a má 
zabudovaný LTE/UMTS modul, ktorý vyžaduje dátovú 
SIM kartu (nie je súčasťou)

Multifunkčná kamera

Náradie

Nástupné lišty - hliníkové

Návod po slovensky

Nefajčiarska výbava
12V zásuvka vpredu a vzadu
bez popolníka

Nezatmavené sklá

Obklad interiéru
Diamantlack silbergrau (sivý)

Ochrana chodca pred nárazom

Opierka na nohu

Opierky hlavy vpredu
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Výbava

Ostrekovače predných svetlometov

Ozdobné lišty okien hliníkové
obklad okolo B a C stĺpikov v čiernom lesklom 
vyhotovení

Označenie modelu podľa nového typu
značenia

Parkovací systém plus
akustický a optický parkovací systém vpredu a vzadu 
(optický pomocou MMI)

Podvozok s reguláciou tlmičov

Poťah sedadiel - látkový "Initial"

Pozinkovaná karoséria

Predĺžená záruka 2+1 do 90.000km

Predná maska vo farbe vozidla

Pre Sense Front

Prídavné prístroje

quattro - permanentný pohon všetkých
kolies

Quattro - permanentný pohon všetkých
kolies

Rozlišovací kód

Rozlišovací kód

Rozlišovací kód

Rozlišovací kód

Rozlišovací kód

Rozlišovací kód

Rozlišovací kód

Rozlišovací kód

Rozlišovací kód
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Sedadlá vpredu - manuálne výškovo
nastaviteľné

Sedadlá vpredu štandardné

Senzorické ovládacie tlačidlá v čiernom
sklenenom vzhľade na stredovej konzole

Servoriadenie - elektromechanické

Sieť 48-Volt

Sklá - determálne

Spätné zrkadlo automaticky zacloniteľné
bezrámové

Start-Stop-System

Stredová opierka rúk vpredu

Strešný spojler vrátane integrovaného
tretieho brzdového svetla

Strop vozidla v látkovom poťahu

Svetelný a dažďový senzor

Svetelný senzor

Tempomat

Tire mobility system - sada na lepenie
pneumatík

Typový štítok

Ukazovateľ vonkajšej teploty

Ukotvenie detskej sedačky ISO FIX
vpredu s deaktiváciou airbagu spolujazdca, el.detská 
poistka

Variabilný servisný interval (30 000km
alebo 2 roky)

Volant - multifunkčný plus, 3-ramenný,
s radiacimi pádlami

Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky
sklápateľné s automatickou clonou, (elektricky 
nastaviteľné, vyhrievané)
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Vonkajšie spätné zrkadlo vpravo
asférické

Výstražný trojuholník

Zvýšený objem nádrže na 85 litrov a
AdBlue-Tank 24 litrov

Výbava na želanie

CY2 Disky Alu 10Jx21, 5-lúčové, Segment
dizajn

pneu 285/45 R21

2 756,- *

$V3PV3 Elektricky nastaviteľné predné sedadlá
pre vodiča s pamäťou

1 294,- *

3NS Sedadlá v druhom rade plus 247,- *

4A3 Sedadlá vpredu vyhrievané s oddelenou
reguláciou

450,- *

6XL Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky
sklápateľné s automatickou clonou a pamäťou 
(elektricky nastaviteľné, vyhrievané)

0,- *

8G1 Asistent diaľkových svetiel 169,- *

9AQ Klimatizácia komfortná, 4-zónová 900,- *

IT1 Audi connect
zariadenie umožňujúce komfortné pripojenie vozidla k 
internetu

0,- *

N7K Poťahy - Alcantara Frequenz/koža
s vylisovaným S-emblémom

0,- *

PG3 Komfortný kľúč vrátane senzorického
otvárania batožinového priestoru a súčasne elektrického 
ovládania krytu batožinového priestoru

1 091,- *
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Výbava na želanie

WQS S-line Sportpaket plus
adaptive air suspension sport - športové sedadlá 
vpredu s elekricky nastaviteľnými bedernými 
opierkami
obklad interiéru matný česaný hliník
pedále a opierka nôh na strane vodiča z ušľachtilej 
ocele
nástupné lišty vpredu a vzadu, hliníkové a osvetlené; 
vpredu s Semblémom
nápisy S line na predných blatníkoch
strop vozidla v čiernom látkovom poťahu
nakladacia hrana batožinového priestoru z ušľachtilej 
oclele
Multifunkčný kožený volant 3-ramenný s 
multifunkciou plus a funkciou radenia (1XW) a hlava 
radiacej páky budú dodané v S line vyhotovení s 
perforovanými vsadeniami

4 388,- *
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Technické údaje

 Motor – konštrukcia  2967 Nafta

 Výkon    210 kW 286 K

 Objem  2967 ccm

 Prevodovka Tiptronic 8-st.

 Pohon quattro®

 Počet dverí 5

 Počet sedadiel 5

 Vlastná hmotnosť vozidla 2155 kg

 Najvyššia celková prípustná hmotnosť 2900 kg

 Spotreba paliva kombinovaná 0.0 - 6.6 l/100km

 Emisie oxidu uhličitého kombinované 172 CO  g/km2
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Ponuka č.

QR-kód

9CB2BR Na základe zadania čísla ponuky Vám bude môcť 
zvolený predajca odborne poradiť ohľadom konfigurácie 
vozidla.

Berte, prosím, do úvahy, že číslo ponuky môže pri 
zmene produktového programu stratiť platnosť.

Nasnímajte QR kód a vyvolajte konfiguráciu na Vašom 
mobilnom zariadení - v tablete alebo v mobilnom 
telefóne.

Čítačku QR-kódu nájdete v Apple App Store alebo 
Google Play Store.


