NABÍDKA VOZŮ ZNAČKY AUDI - AUDI Q8 50 TDI TIPTRONIC QUATTRO
motor:

3.0 TDI

převodovka:

8stupňová automatická Tiptronic

výkon:

210 kW / 286 PS

barva karosérie:

bílá Carrara

interiér:

S-line, černý

cena s DPH:

2 297 900 Kč

cena bez DPH:

1 899 091 Kč

ilustrační obrázek modelu

Základní výbava
19" kovaná kola - 5ramenný Aero design, vel. 8,5Jx19, pneumatiky 265/55 R19 • 2zónová automatická klimatizace • 48V mild-hybrid soustava • Adaptivní podvozek s nastavitelnými
tlumiči • Čelní airbag pro řidiče a spolujezdce, postranní airbagy pro přední sedadla, hlavové airbagy • Akustický parkovací asistent vpředu a vzadu • Ambientní jednobarevné
osvětlení interiéru • Asistent dálkových světel - automatické přepínání potkávacích/dálkových světel podle okolní dopravy • Audi Pre Sense Basic • Audi Pre Sense • Audi
Soundsystem - 6kanálový zesilovač, 10 reproduktorů, subwoofer, výkon 180W • Bezpečnostní šrouby kol s indikací uvolnění • Čalounění stropu ze světlé tkaniny • Čalounění v
tkanině Initial – normální sedadla • Dekorace diamantový lak stříbrně šedý • Elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru • Klíč - Keyless Go • Kontrola tlaku v pneumatikách •
LED přední světlomety • LED zadní světla se statickými LED směrovými světly • MMI rádio plus s MMI Touch Response - dva dotykové displeje systému MMI (Multi Media Interface) k
ovládání infotainmentu a funkcí vozu, horní 10,1" displej (rozlišení 1540 x 720) pro ovládání navigace, médií a funkcí vozu, spodní 8,6" displej (1280 x 640) pro ovládání klimatizace,
komfortních funkcí a zadávání textu, oba displeje poskytují haptickou a akustickou odezvu, příjem AM / FM, čtečka paměťových karet (2x), Bluetooth, 8 reproduktorů s výkonem 80
W • Multifunkční kožený volant 3ramenný s pádly řazení • Nádrž na AdBlue 24l • Nářadí a zvedák • Ostřikovače světlometů • Střešní rám a okenní lišty z eloxovaného hliníku •
Prodloužená záruka výrobce 4 roky - prodloužení o 2 roky nad zákonnou záruku a max. do nájezdu 120.000 km • Středová loketní opěrka vpředu • Tempomat • ISOFIX a Top Tether
• Upozornění na opuštění jízdního pruhu • Vnější zpětná zrcátka zaclonitelná • Vnitřní zrcátko automaticky zatmavitelné.
Výbava se může lišit.

Doplňková výbava
21" kovaná kola - 5paprskový V-design
Adaptivní pneumatický podvozek Sport: pro S line sportovní paket
Barva karoserie - bílá Carrara
Audi Virtual Cockpit: 12,3" full-HD digitální přístrojový štít, ovládání funkcí ovládacími prvky na volantu, součástí
MMI navigace Plus bez doplatku
Audi Connect: 3letá licence
Audi Music Interface pro přední a zadní sedadla, dva dodatečné USB
Dekorace kartáčovaný hliník, matný, S line
Komfortní klíček (Advanced Key) - pro paket Gravity

0 Kč
0 Kč
12 200 Kč
0 Kč
0 Kč
4 400 Kč
0 Kč
0 Kč

Komfortní středová loketní opěrka vpředu

5 600 Kč

Náhradní dojezdové kolo

7 300 Kč

Asistenční paket Tour pro paket Gravity: adaptivní tempomat, jízda v dopravní koloně, asistent pro udržování
vozu v jízdních pruzích, omezovač rychlosti, asistent vyhýbání, asistent odbočení, prediktivní asistent efektivity,
rozpoznání dopravních značek, MMI navigace plus s MMI touch response

0 Kč

Paket Gravity: MMI navigace plus s MMI Touch Response, Audi Virtual Cockpit, Zpětná parkovací kamera,
4zónová komfortní klimatizace, Komfortní klíček (Advanced Key), Čalounění kůže / koženka mono.pur 550,
Elektricky nastavitelná přední sedadla, Vyhřívání předních sedaček

247 000 Kč

Paket Technology: Asistenční paket Tour, HD Matrix LED světlomety, LED zadní světla s dynamickými LED
směrovými světly, Adaptivní pneumatický podvozek, Dynamické natáčení kol zadní nápravy, Servomechanické
dovírání dveří

157 100 Kč

Plné lakování
Přední sedadla el. nast. + paměť u sedadla řidiče – paket Gravity
S-line sportovní paket - Exteriér: adaptivní sportovní pneumatický podvozek, 21" litá kola s 5paprskovým
Vdesignem, vel. 10Jx21, pneumatiky 285/45 R21, podsvícené hliníkové nástupní lišty v rámech dveří s logem Sline, logo S-line na předních blatnících - Interiér: sportovní sedadla s čalouněním Alcantara/kůže, 3ramenný
multifunkční volant plus s pádly řazení, perforovaný, s S-line logem, volící páka v perforované kůži, interiérová
dekorace broušený hliník - černá stropnice, ochrana hrany zavazadlového prostoru z ušlechtilé oceli, pedály a
opěrka pro levé chodidlo z ušlechtilé oceli
Sportovní multifunkční kožený volant: 3ramenný, dole zploštělý, s pádly řazení
Sportovní sedadla vpředu – Alcantara: Frequenz / kůže, S line, čalounění sedadel Alcantara
Upozornění na opuštění jízdního pruhu a asistent nouzového zastavení
Vnější zpětná zrcátka zaclonitelná, s pamětí
Vyhřívání předních a zadních vnějších sedadel - pro paket Gravity
Zadní sedadla plus: sklopná zadní opěradla v poměru 40:20:40, nebo úplně sklopná (plochá podlaha)
Zpětná parkovací kamera - pro paket Gravity

16 000 Kč
9 600 Kč
131 800 Kč

3 400 Kč
-34 800 Kč
0 Kč
5 800 Kč
11 600 Kč
6 400 Kč
0 Kč

původní cena vozu s DPH, včetně doplňkové výbavy

2 558 300 Kč

nabídková cena vozu po slevě s DPH

2 297 900 Kč

nabídková cena po slevě bez DPH

1 899 091 Kč

Vůz ihned k dodání.
Zvýhodnění tohoto výstavního vozu: 260 400 Kč.
Dokument byl vygenerován 26. listopadu 2020

