
Model 4MN0X219

Motor: 6- valec benzín (2995 ccm) Výkon kW / PS: 250/340

Prevodovka: 8-st. Tiptronic Max krútiaci moment Nm pri ot/min: 500/1370 - 4500

Hmotnosť celková/užitočná (kg): 2820/645 Zrýchlenie z 0 - 100 km/h: 5,6 s

Počet miest na sedenie: 5 Max. rýchlosť km/h: 250

Číslo karosérie / Číslo motora: Spotreba paliva (mesto/mimo mesta/kombinovaná) (l):   11,2/7,6/8,9

Stav najazdených km: Emisie CO2 (g/km): 244

Farba vozidla: 2D2D Modrá navarra metalíza Farba interiéru: EI Čierna

77 860,00 €

Obj. kód Cena v EUR

2D2D 1 182,00

WCS
507,00
507,00

WCB
562,00

1 294,00
1 856,00

WQS 4 388,00

7TM 0,00

PQD 1 969,00

1D3 1 226,00

3FU 1 744,00

3S1 450,00
3Y6 675,00
4A4 450,00
4GR 664,00
9JD 68,00
CX2 4 781,00

N5K 0,00

VC2 282,00

6E6 214,00

9AE 900,00

FY2 0,00

PCV 1 638,00

PG3 1 114,00

PV3 371,00

9S9 169,00

PCM 1 237,00

VW0 562,00

QQ2 282,00

PCC 1 800,00
1XP 247,00
5ZC 169,00
3NS 247,00
6XL 225,00

-1 850,00

-1 430,00

Cena vozidla s 20% DPH                                                                                                                                                                       cena pre poistenie: 103 997,00 EUR                      

86 664,17 EUR                     

3 280,00 EUR              

Panoramatické sklenené strešné okno - 2-dielne, predný element elektricky nastaviteľný, s možnosťou komfortnej manipulácie prostredníctvom diaľkového ovládania, 
elektricky nastaviteľná roleta; integrovaná protihluková zábrana prúdiaceho vzduchu

Strešné nosiče z eloxovaného hliníka; súčasťou výbavy je aj priečny nosič 

(Navyše ziskavate: Bezplatný servis vozidla na 3 roky/120 000 km + Predĺženú záruku 2 + 1 rok/90 000 km a Dožívotnú garanciu Audi mobility) 

www.autonovo.sk,  0903 537 996 - trochan@autonovo.sk, 0902 979 905 - ftrochan@autonovo.sk, 0902 979 933 - kalmar@autonovo.sk

Vonkajšie spätné zrkadlá s automatickou clonou a  pamäťou
Zľava pre balík Sport

Zľava pre balík Technology

Cena vozidla bez 20% DPH

Ušetríte celkovo :  

Akustické dvojité zasklenie bočných okien - zníženie vonkajšieho hluku
Kontur/Ambiente Lichtpaket  - balík prídavného osvetlenia s možnosťou nastavenia farebného profilu - LED systém - k dispozícii je 6 prednastavených farebných profilov 
osvetlenia plus  možnosť nastavenia individuálneho farebného profilu (na výber z 30 farieb); nastavenie individuálneho profilu je možné prostredníctvom Audi drive select-
módu; prídavné a kontúrované osvetlenie  je umiestnené na dverách, stredovej konzole a palubnej doske 
Assistenzpaket Tour 
Multifunkčný kožený volant 3-ramenný s multifunkciou plus, s funkciou radenia, vyhrievaný 
Variabilné opierky hlavy vpredu - opierky hlavy na predných sedadlách nastaviteľné v troch smeroch (výška, sklon, vzdialenosť)
Zadné sedadlá Plus - v pomere 60:40 je možné posúvať zadné sedadlá o 100mm dopredu a späť

Singleframe Platinumgrau matt - predná maska v platinovosivej matnej farbe

Asistenčný paket Parken s parkovacím asistentom plus - balík obsahuje nasledovné prvky pre bezpečné zaparkovanie vozidla: aktívny akustický a optický parkovací systém 
vpredu a vzadu s funkciou automatického zaparkovania (7X5), kamerový systém celého okolia vozidla (KA6) a parkovací asistent plus  - P-tlačidlo na stredovej konzole 

Alarm s funkciou proti odtiahnutiu (sériovo) a komfortný kľúč vrátane senzorického otvárania batožinového priestoru a súčasne elektrického ovládania krytu batožinového 
priestoru

Elektricky nastaviteľné predné sedadlá,  pre vodiča s pamäťou (pozdĺžne, výškovo, sklon operadla a poloha bedernej opierky)
Audi virtual cockpit plus - s prídavným grafickým zobrazením - Dynamik a Sport 

Assistenz-Paket Stadt (City) - sústava systémov zabezpečujúcich vyššiu bezpečnosť pasažierov obsahuje: Asistent rozpoznania križovatky (JX1); Audi pre sense rear (vzadu) 
a Audi side assist vrátane upozornenia pri vystupovaní a monitorovania dopravnej situácie za vozidlom (7Y1); upozornenie na prekážku za vozidlom pri cúvaní (do 10km/h)

Disky z ľahkých zliatin Audi Sport 10J x 22,  5-V-lúčov, Stern-dizajn, antracitovočierne, leštené, sústružené, pneu 285/40 R22 

Poťahy sedadiel v kombinácii Dinamica Frequenz/koža s vylisovaným S emblémom -  stred sedadiel vpredu a krajných sedadiel v 2. rade v poťahu Dinamica Frequenz; 
bočné časti sedadiel, stredné sedadlo v 2. rade, stredová opierka rúk vpredu a opierky hlavy sú v  koži s kontrastným stehom

Diaľkové otváranie garáže
Komfortná stredová opierka rúk vpredu, nastaviteľná pozdĺžne a výškovo;  s deleným odkladacím priestorom 
Komfortná klimatizácia, 4-zónová 

Ťažné zariadenie elektricky sklopné 

Elektrické slnečné rolety na zadných bočných oknách, mechanická slnečná roleta na zadnom skle
Vyhrievané predné a dve zadné krajné sedadlá v 2.rade s oddelenou reguláciou 
Čelné sklo vyhrievané (bezdrôtové), akustické a klimakomfortné, s UV filtrom 
Fajčiarska výbava - zapaľovač a popolník

Drevený obklad interiéru  (dub sivý) Eiche grau 
S-line exteriérový balík výbavy - celolakovaná karoséria; S-špecifické nárazníky vpredu a vzadu so vsadeniami typickými pre S line; S-špecifické prahové lišty lakované vo 
farbe vozidla so vsadeniami v platinovosivej farbe; nástupné lišty hliníkové vpredu a vzadu, osvetlené s vpredu s S emblémom; difúzor vo výraznom športovom dizajne 
vyhotovený v titánovočiernej matnej farbe, lišta difúzora v platinovosivej matnej farbe; zábrana proti podbehnutiu vpredu a vzadu v platinovosivej matnej farbe; nápis S 
line na predných blatníkoch a prahových lištách; nakladacia hrana batožinového priestoru z ušľachtilej ocele; (pre všetky štandardné laky + daytonagrau; príplatok za lak 
daytonagrau sa rovná cene farieb Audi exclusive (Q0Q0)

 - nástupné lišty vpredu a vzadu, hliníkové a osvetlené; vpredu s S-emblémom (VT5)
 - nápisy S line na predných blatníkoch (0NB)
 - strop vozidla v čiernom látkovom poťahu (6NQ)
 - nakladacia hrana batožinového priestoru z ušľachtilej ocele (2P2)
 - Multifunkčný kožený volant 3-ramenný s multifunkciou plus a funkciou radenia (1XW) bude dodaný v S line vyhotovení s perforovanými vsadeniami;  hlava radiacej páky 
bude dodaná v hladkej koži bez perforácie

Technology - hodnota akciového balíka spolu 
S line Sportpaket vrátane adaptive air suspension sport 
 - adaptive air suspension sport (2MA)
 - športové sedadlá vpredu s elekricky nastaviteľnými bedernými opierkami (Q1D/7P1)
 - obklad interiéru matný česaný hliník (5TG)
 - pedále a opierka nôh na strane vodiča z ušľachtilej ocele (VF1)

Sport - akciový balík výbav obsahuje:
WBT/QL5 - Stmavené sklá od "B" stĺpika
Sport - hodnota akciového balíka spolu 
Technology - akciový balík výbav obsahuje:
WCB/9ZE - Audi phone box 
WCB/0N5 - Allradlenkung riadenie všetkých štyroch kolies

Audi Q8 55 TFSI quattro TT8

Kom. č. 741467

Technické údaje

Cena základného modelu s 20% DPH

Doplnková výbava

Modrá navarra metalíza



                                     Ilustračné foto z konfigurátora Audi.sk

Cena
25,- EUR
20,- EUR
32,- EUR
10,- EUR
70,- EUR
55,- EUR

130,- EUR
–--–

750,- EUR
190,- EUR
10,- EUR
10,- EUR

165,- EUR
715,- EUR

1 500,- EUR
box na lyže
satelitné zabezpečenie COBRA s kartou

v prípade záujmu o ďalšie doplnky navštívte náš e-shop na stránke www.autonovo.sk

Adaptér na zástrčku ťažného zariadenia (č. dielu: 000055400WF)
Gumená krytka ťažného zariadenia (č. dielu: 8R0803910) obj. Botoš/Fidesová
nosič bicyklov na strechu

strešný nosič
nosič bicyklov na ťažné zariadenie (2 ks)
rožširovacia sada na 3. bicykel

gumenné rohože predné
gumenné rohože zadné
gumenna rohož do kufra

4 ks reflexná vesta s púzdrom
1 l olej Audi Long Life
suchý zips na ŠPZ

Objednávam áno / nie Ponuka najžiadanejšich doplnkov
povinná výbava (lano + lekárnička + 1ks reflexná vesta + rukavice)



Audi drive 
selectPozinkova
ná 
Elektromechanické servoriadenie
Start-Stop systém
Podvozok s reguláciou tlmičov
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
Elektronický imobilizér
Elektrické otváranie a zatváranie batožinového priestoru
Elektromechanická parkovacia brzda
Zvýšený objem palivovej nádrže na 85 l 
Alarm s funkciou proti odtiahnutiu

Mild-Hybrid technológia - pre zníženie emisií a spotreby paliva. Neumožňuje jazdu na čisto elektrický pohon
Palubná sieť 48V 
Filter pevných častíc
Tempomat, s obmedzovačom rýchlosti
Parkovací systém Plus - akustický a optický parkovací systém vpredu a vzadu
Asistent rozbehu pri stúpaní
Systém monitorovania jazdného pruhu (lane asist)  - aktívny od 60 do 250km/h
Kamera vzadu - umožňuje monitorovanie priestoru za vozidlom, zobrazenie na displeji MMI 
Ambiente Lichtpaket - balík prídavného osvetlenia
HD Matrix LED svetlomety s dynamickými smerovkami a zadné LED svetlá s dynamickými smerovkami 
 a svetelnou animáciou
Ostrekovače svetlometov vpredu
Asistent diaľkových svetiel
Svetelný a dažďový senzor
Komfortná  2-zónová klimatizácia 
Elektrické ovládanie okien
Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou, bezrámové
Multifunkčný kožený volant 3-ramenný s multifunkciou plus a funkciou radenia; 
bezpečnostný stĺpik volantu manálne nastaviteľný vo dvoch smeroch
Stredová opierka rúk vpredu

Kryt batožinového priestoru manuálne nastaviteľný 3-ročná záruka na lak karosérie

Nástupné lišty hliníkové vpredu a vzadu 12-ročná záruka na neprehrdzavenie karosérie

Náradie 
Výstražný trojuholník

Koberčeky vpredu a vzadu
Nefajčiarska výbava - 12V zásuvka vpredu a vzadu namiesto zapaľovača a popolníka 2-ročná záruka bez obmedzenia najazdených kilometrov

lišty dverí v antracitovej matnej farbe
Strešný spojler vrátene integrovaného tretieho brzdového svetla
Kontrola tlaku v pneumatikách
Bezpečnostné skrutky kolies
Sada na lepenie pneumatík TMS
Disky z ľahkých zliatin 8,5Jx19, kované, 5-ramenné, Aero-dizajn, pneu 265/55 R19 

Kryty vonkajších spätných zrkadiel lakované vo farbe karosérie
Integrované LED smerovky vo vonkajších spätných zrkadlách
Determálne sklá
Okenné lišty - hliníkové, obklad B a C stĺpika v čiernom lesklom vyhotovení
Bez strešných nosičov
Kontrastné časti karosérie - spodná časť nárazníkov, spodné časti blatníkov a spodné 

Bluetooth rozhranie
Ukazovateľ vonkajšej teploty
Audi connect Navigácia & Infotainment: prepojenie vozidla s internetom 
Audi connect Safety & Service a Audi connect Remote & Control
Rádiový tuner digitálny
Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklápateľné

10,1" farebný displej s vysokým rozlíšením
Audi smartphone interface 
Audi virtual cockpit
Možnosť hlasového ovládania
Audi sound system - 10 aktívnych reproduktorov
Audi music interface vpredu - 2 x USB rozhranie s dátovou a dobíjacou funkciou 

quattro - stály pohon všetkých štyroch kolies Vrchná časť palubnej dosky s kontrastným prešívaním
Strop vozidla v látkovom poťahu
Obklad interiéru - Diamantlack silbergrau (sivý)
MMI Navigation plus s MMI touch; vrátane MMI rádio Plus
Audi connect Navigation & Infotainment

ABS brzdy s antiblokovacím systémom vzadu na krajných sedadlách vrátane dodatočného ukotvenia Top Tether
EBV brzdy s elektronickým rozdeľovaním brzdnej sily Päťmiestna verzia
EDS elektronická uzávierka diferenciálu Poťahy sedadiel v kombinácii koža/umelá koža mono.pur 550 

Audi pre sense basic Stredová opierka rúk vpredu
ESC elektronický stabilizačný program Zadné sedadlá delené a sklápateľné v pomere 40:20:40 so stredovou opierkou
ASR protipreklzový systém Ukotvenie detskej sedačky ISO Fix vpredu vrátane deaktivátora airbagu spolujazdca  a 

Kontrola zapnutia bezpečnostných pásov s rozpoznaním obsadenosti sedadiel  a pásov sú nastaviteľné manuálne)
Hlavové opierky na všetkých sedadlách Elektricky nastaviteľné bederné opierky vpredu v 4-smeroch 
Audi pre sense front - optické, akustické aj haptické varovanie pred kolíziou, spomalenie vozidla Vyhrievané sedadlá vpredu

Airbag vodiča a spolujazdca Priestor na prepravu dlhých predmetov
Bočné airbagy vpredu Štandardné sedadlá vpredu
Hlavové airbagy vpredu a vzadu Elektricky nastaviteľné predné sedadlá (pozdĺžne, výškovo, sklon operadla; opierky hlavy

Základná výbava



 


