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Rok modelowy 2018

Data wydania: 11/17/2017
data cena: 11/17/2017

Limousine Diesel 6 cylindrów
Silnik

50 TDI quattro

Skrzynia biegów

tiptronic

Moc

Zużycie paliwa

Emisje CO₂

max. w kW (KM)

w cyklu miejskim / poza
miastem / mieszanym w l /
100 km

w cyklu mieszanym g / km

210(286)

6,3 / 5,1 / 5,6

164 / 134 / 145

Klasa efektywności

A

Cena z podatkiem VAT
Kod
409.000,4N203A/EA3

Limousine benzyna 6 cylindrów
Silnik

55 TFSI quattro

Skrzynia biegów

tiptronic

Moc

Zużycie paliwa

Emisje CO₂

max. w kW (KM)

w cyklu miejskim / poza
miastem / mieszanym w l /
100 km

w cyklu mieszanym g / km

250(340)

10,1 / 6,0 / 7,5

230 / 137 / 171

Klasa efektywności

B

Cena z podatkiem VAT
Kod
441.000,4N20DA/EA3

Limousine Long Diesel 6 cylindrów
Silnik

50 TDI quattro

Skrzynia biegów

tiptronic

Moc

Zużycie paliwa

Emisje CO₂

max. w kW (KM)

w cyklu miejskim / poza
miastem / mieszanym w l /
100 km

w cyklu mieszanym g / km

210(286)

6,3 / 5,2 / 5,6

165 / 135 / 146

Klasa efektywności

A

Cena z podatkiem VAT
Kod
429.000,4N803A/EA3

Limousine Long benzyna 6 cylindrów
Silnik

55 TFSI quattro

Skrzynia biegów

tiptronic

Moc

Zużycie paliwa

Emisje CO₂

max. w kW (KM)

w cyklu miejskim / poza
miastem / mieszanym w l /
100 km

w cyklu mieszanym g / km

250(340)

10,1 / 6,0 / 7,5

3
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229 / 137 / 171

Klasa efektywności

B

Cena z podatkiem VAT
Kod
461.000,4N80DA/EA3

Cennik sprzedaży Audi A8
Wersje wyposażenia

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Data wydania: 11/17/2017

Opis wyposażenia
55
g
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g

I
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TF
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TD

on
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TD

S
TF

50

55

50

Koła i opony
Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą z systemem ostrzegającym o obluzowaniu się koła









Obręcze ze stopu metali lekkich 8 J x 18, 5-ramienne, V-design, opony 235/55 R 18









Zestaw narzędzi i podnośnik









Koło zapasowe dojazdowe









Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach









Światła tylne w technice LED









Reflektory przednie w technice LED









Światła do jazdy dziennej w technice LED









Oświetlenie wnętrza ambiente









optyczna i akustyczna sygnalizacja spadku ciśnienia w kołach; informacja wyświetlana na ekranie komputera
pokładowego

Oświetlenie
kierunkowskazy, światła stopu, pozycyjne, tylne światła przeciwmgielne
W pełni LED-owe reflektory z funkcją świateł dziennych, mijania, drogowych, pozycyjnych, na złe warunki pogodowe
oraz kierunkowskazy

Białe oświetlenie wnętrza w technice LEDw połączeniu z asystentem zmiany pasa ruchu oświetlenie konturowe w
drzwiach dzaiała jako czerwone oświetlenie ostrzegawcze przy wysiadaniu<p/>trzy nastrojowe kolory oświetlenia
wnętrzakomfortowe wsiadanie i wysiadanie po zmroku

 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Opis wyposażenia
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TD
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TF

50

55

50

Lusterka
Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie, podgrzewane, z funkcją pamięci i z funkcją
automatycznego opuszczania prawego lusterka podczas manewru cofania









Obudowa lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia

















Centralny zamek sterowany falami radiowymi









Pokrywa bagażnika, automatyczne otwieranie / zamykanie manualne









Wspomaganie domykania drzwi, elektryczne









Autoalarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem









Rolety przeciwsłoneczne z elektryczną regulacją na tylną szybę i szyby boczne z tyłu









Szyba przednia termoizolacyjna, laminowana









Szyby termoizolacyjne









Systemy dachowe
Brak dachu szklanego

Systemy zamykania

kontroluje drzwi, maskę silnika, pokrywę bagażnika i wnętrze; z elektronicznym immobiliserem, możliwością
wyłączenia ultradźwiękowej kontroli wnętrza i zabezpieczenia przed odholowaniem (czujnik nachylenia nadwozia);
niezależne zasilanie sygnału dźwiękowego; wbudowany w moduł sterowania silnikiem; automatyczna aktywacja
kluczykiem samochodowym

Szyby
elektrycznie rozsuwane/zasuwane rolety przeciwsłoneczne na tylnej szybie i szybach w tylnych drzwiach

 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Opis wyposażenia
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S
TF

50

55

50

Dodatkowe wyposażenie zewnętrzne
Oznaczenie modelu i typu silnika









Końcówki układu wydechowego









Zderzaki wzmocnione









Mocowanie ISOFIX dla fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach









Zagłówki z tyłu









Fotele konturowe









Siedzenie tylne 3-miejscowe









Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla foteli przednich, elektryczna









Ogrzewanie foteli przednich i skrajnych siedzeń tylnych









Komfort siedzeń
Znormalizowany uchwyt do mocowania fotelików dziecięcych zgodny z normą ISO
Foteliki dziecięce dostępne u Partnerów Audi.
dla skrajnych siedzeń z tyłu z manualną regulacją wysokości
fotele konturowe z przodu z komfortowymi zagłówkami, pneumatycznym podparciem odcinka lędźwiowego,
pneumatyczną regulacją boków siedziska i oparcia oraz elektryczną regulacją wysokości i odległości, kąta pochylenia
siedziska i oparcia, podparcia pod uda, górnej części oparcia oraz wysokości zagłówków
funkcja pamięci ustawień dla przednich siedzeń, kierownicy, lusterek zewnętrznych, wysokości przednich zagłówków
aplikacje z drewna na tylnej stronie oparć; w połączeniu z oświetleniem konturowym/ambiente wnętrza z
podświetleniem LED
podłokietnik komfortowy z przodu, oddzielny dla kierowcy i pasażera, z płynną regulacją oraz otwieranymi schowkami

elektryczna, dla przednich siedzeń, z regulacją poziomą i pionową

 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Opis wyposażenia
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ogrzewana środkowa część siedziska i oparcia oraz boki siedzeń i podparcie udtrzystopniowa, indywidualna regulacja
dla prawego i lewego foteladodatkowo oddzielna regulacja dla zewnętrznych siedzeń tylnych

Podłokietnik komfortowy z przodu









Elektryczna regulacja przednich foteli z funkcją pamięci ustawień









Tapicerka skórzana Valcona









Wyposażenie bazowe, bez pakietu skórzanego Feinnappa









Aplikacje dekoracyjne wnętrza górne - drewno jesion brązowoszare Naturell









Aplikacje dekoracyjne wnętrza dolne - część dolna w kolorze grafitowoszarym

























podłokietnik komfortowy z przodu, oddzielny dla kierowcy i pasażera, z płynną regulacją wzdłużną i wysokości oraz
otwieranymi schowkami
elektryczna regulacja wysokości i odległości foteli przednich, kąta pochylenia siedziska i oparcia, podparcia pod uda,
górnej części oparcia oraz wysokości zagłówków fotele oraz pneumatyczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego
oraz boków siedziska i oparcia
funkcja pamięci ustawień dla przednich siedzeń, kierownicy, lusterek zewnętrznych, wysokości przednich zagłówków

Tapicerka siedzeń i elementy skórzane
siedzenia, środkowy podłokietnik i zagłówki obszyte skórą Valcona; wnęki w drzwiach z Alcantary

Aplikacje dekoracyjne

Podsufitka
Podsufitka tkaninowa

Kierownica i elementy obslugi
Gałka zmiany przełożeń obszyta skórą
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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barwa dopasowana do wybranej kolorystyki wnętrza (odpowiednio do górnej części deski rozdzielczej); z technologią
Shift-by-Wire

Kierownica wielofunkcyjna, obszyta skórą









Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa









Elektryczna nagrzewnica powietrza









Panel obsługi z przyciskami w matowej czerni









Dywaniki z przodu i z tyłu









Zapalniczka i popielniczka

















kolorystyczne dopasowanie obszycia kierownicy i gałki dźwigni zmiany przełożeń do wybranej barwy górnej części
deski rozdzielczej; koncepcja prostej obsługi w wirtualnym kokpicie Audi wielu standardowych jak i opcjonalnych
funkcji infotainment, telefonu, obsługi głosowej czy systemu informującego kierowcę

Klimatyzacja
indywidualna regulacja temperatury dla kierowcy i pasażera z przodu; klimatyzacja tylnej przestrzeni poprzez nawiew
w tunelu centralnym; filtr zanieczyszczeń i drobnych cząstek stałych

Dodatkowe wyposażenie wewnętrzne

z weluru, dopasowane do koloru wykładziny dywanowej
oświetlone, z przodu z tyłu

MMI i systemy nawigacyjne
Audi virtual cockpit

Wirtualny kokpit Audi to innowacyjny, w pełni cyfrowy wyświetlacz umożliwiający dopasowaną do potrzeb kierowcy
konfigurację wyświetlanych informacji; prędkość/obroty, mapa, usługi Audi connect, informacje z systemów
radiowych/multimedialnych itp.; przycisk VIEW na kierownicy wielofunkcyjnej umożliwia zmianę wielkości
dwóch okrągłych wskaźników. Opcja wyświetlania małych wskaźników umożliwia prezentację dużych, czytelnych
grafik z komputera pokładowego i treści MMI; możliwa konfiguracja z danymi z komputera pokładowego w polu
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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obrotomierza; obsługa wirtualnego kokpitu Audi przy użyciu kierownicy wielofunkcyjnej; prezentacja mapy nawigacji
jako modelu terenu 3D na kolorowym wyświetlaczu o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 12,3 cala; przy aktywnym
prowadzeniu wzdłuż trasy informacje z nawigacji wyświetlane są w polu prędkościomierza; obejmuje system
rozpoznawania zmęczenia kierowcy

MMI Navigation plus z panelem dotykowym MMI touch response









MMI radio plus









Audi sound system









Audi music interface

















Audi pre sense basic









Tempomat z regulacją prędkości i limiterem prędkości









Radio i TV

10 głośników o doskonałym brzmieniu; wraz z głośnikiem centralnym w desce rozdzielczej i subwooferem w tylnej
półce; 6-kanałowy wzmacniacz o mocy całkowitej 180 W
do podłączenia odtwarzacza MP3 lub podłączenia nośnika pamięci przez USB; dwa gniazda USB w celu podłączenia i
ładowania mobilnych urządzeń

Telefon i komunikacja
Złącze Bluetooth

Systemy wspomagające kierowcę

utrzymuje ustaloną przez kierowcę prędkość od ok. 20 km/h, o ile pozwala na to moc silnika i hamowanie silnikiem.
Obsługa oddzielną dźwignią przy kierownicy, informacja o ustawionej prędkości wyświetlana przez system
informowania kierowcy, jeśli zamówiono wyświetlacz head-up informacja prezentowana dodatkowo na szybie w
bezpośrednim polu widzenia kierowcy. System kontroli prędkości wykorzystuje równeż dane o nachyleniu dróg z
danych nawigacyjnych. Funkcja ta steruje odpowiednio fazami pracy silnika i biegu jałowego wspierając oszczędny
w zużyciu paliwa styl jazdy. Przycisk LIM przełącza między tempomatem a regulowanym ogranicznikiem prędkości.
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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W trybie limitera prędkości można normalnie używać pedału przyspieszenia, jednak prędkość będzie ograniczona
do ustawionej prędkości maksymalnej. Kickdown może czasowo dezaktywować ogranicznik prędkości. Obsługa i
ustawianie limitera prędkości analogicznie do funkcji tempomatu i adaptive cruise control. Prędkość maksymalną
można ustawić między 30 a 250 km/h, w krokach co kilometr i dziesięć kilometrów.
Prosimy pamiętać, że systemy pracują tylko w granicach swoich możliwości i wspierają kierowcę, jednak kierowca
nadal pozostaje odpowiedzialny za swoje reakcje za kierownicą.

Audi parking system plus (przód i tył)









Zawieszenie adaptve air suspension









Hamulce tarczowe z tyłu









Hamulce tarczowe z przodu









Hamulce tarczowe z przodu









Hamulce tarczowe z tyłu









Boczne poduszki powietrzne z przodu i z tyłu z kurtynami powietrznymi chroniącymi głowy









Apteczka i trójkąt ostrzegawczy









Napęd quattro z samoblokującym centralnym mechanizmem różnicowym









Zawieszenie i hamulce

Technika i bezpieczeństwo
jako uzupełnienie poduszek powietrznych z przodu

stały napęd na wszystkie koła z asymetrycznym i dynamicznym rozdziałem momentu obrotowego przez
samoblokujący środkowy mechanizm różnicowy i z selektywnym rozdziałem momentu obrotowego na poszczególne
koła; mechaniczna funkcja blokady jest zorientowana na dużą dynamikę jazdy i błyskawicznie rozdziela momenty
napędowe na przednią i tylną oś, co znacznie poprawia trakcję i stabilność. Podczas sportowego pokonywania
zakrętów zintegrowana z ESC funkcja rozdziału momentu obrotowego na poszczególne koła łagodnie przyhamowuje
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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wewnętrzne koła, zwiększając moment napędowy na kołach zewnętrznych. Oznacza to lepszą trakcję i dynamikę na
zakrętach oraz bardziej neutralne zachowanie się podczas jazdy.

Poduszki powietrzne z dezaktywacją poduszki powietrznej pasażera









48V układ elektryczny "mild hybrid"









Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa

















Przedlużenie gwarancji Audi
Audi extensive - pakiet naprawczy 3 lata / 90 000 km
(w tym 2 pierwsze lata bez limitu km)

 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne

11

Poufny!

Cennik sprzedaży Audi A8
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Cennik sprzedaży Audi A8
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Program sprzedaży
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Data wydania: 11/17/2017

WH

WJ

WL

WT

WV

Fotele - środek siedzeń

czarny

brązowy Muskat

beżowy

brązowy Sard czerwony Merlot

WM

WR

beżowy

brązowy Sard

Fotele - boki siedzeń

czarny

brązowy Muskat

beżowy

brązowy Sard czerwony Merlot

beżowy

brązowy Sard

Deska rozdzielcza - część górna

czarna

czarna

czarna

czarna

czarna

brązowy

niebieska

Deska rozdzielcza - część dolna

czarna

czarna

czarna

czarna

czarna

beżowa

niebieska

Wykładzina

czarna

czarna

czarna

czarna

czarna

beżowa

niebieska

Podsufitka

srebrna

srebrna

srebrna

srebrna

srebrna

beżowa

srebrna

N1A / 7HD
Skóra Unikat / Pakiet Pelna skóra

-

-

-

-

-

-

+

N5D
Skóra Valcona

+

+

+

+

+

-

-

N5D (PEX)
Skóra Valcona ()

-

-

-

-

-

-

-

N5D / 7HD
Skóra Valcona / Pakiet Pelna skóra

+

+

+

+

+

+

-

N5D / 7HC
Skóra Valcona / Rozszerzony pakiet Skóra

+

+

+

+

+

+

-

N1A / 7HD
Skóra Unikat / Pakiet Pelna skóra

-

-

-

-

-

-

+

N5D (PEX)
Skóra Valcona ()

-

-

-

-

-

-

-

N5D / 7HD
Skóra Valcona / Pakiet Pelna skóra

+

+

+

+

+

+

-

N5D / 7HB
Skóra Valcona / Pakiet Skóra

+

+

+

+

+

-

-

N5D / 7HC

+

+

+

+

+

+

-

Fotele - szew

Komfortowe fotele konturowe z funkcja
pamieci ustawien

Komfortowy fotel konturowy z funkcja pamieci
ustawien i relaksu dla pasazera z tylu po prawej
stronie
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Cennik sprzedaży Audi A8
Wnętrze
Page (10/11/2017, 22:06)

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Data wydania: 11/17/2017

WH

WJ

WL

WT

WV

Fotele - środek siedzeń

czarny

brązowy Muskat

beżowy

brązowy Sard czerwony Merlot

WM

WR

beżowy

brązowy Sard

Fotele - boki siedzeń

czarny

brązowy Muskat

beżowy

brązowy Sard czerwony Merlot

beżowy

brązowy Sard

Deska rozdzielcza - część górna

czarna

czarna

czarna

czarna

czarna

brązowy

niebieska

Deska rozdzielcza - część dolna

czarna

czarna

czarna

czarna

czarna

beżowa

niebieska

Wykładzina

czarna

czarna

czarna

czarna

czarna

beżowa

niebieska

Podsufitka
Skóra Valcona / Rozszerzony pakiet Skóra

srebrna

srebrna

srebrna

srebrna

srebrna

beżowa

srebrna

Fotele - szew
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Cennik sprzedaży Audi A8
Wnętrze

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Page (10/11/2017, 22:06)

Data wydania: 11/17/2017
WX

YB

brązowy Sard

szary Merynos

Fotele - boki siedzeń

brązowy Sard

szary Merynos

Fotele - szew

stalowo szary

Fotele - środek siedzeń

Deska rozdzielcza - część górna

czarna

szary Meteoryt

Deska rozdzielcza - część dolna

czarna

szary Merynos

Wykładzina

czarna

szary Merynos

Podsufitka

srebrna

srebrna

N1A / 7HD
Skóra Unikat / Pakiet Pelna skóra

-

-

N5D
Skóra Valcona

+

-

N5D (PEX)
Skóra Valcona ()

-

+

N5D / 7HD
Skóra Valcona / Pakiet Pelna skóra

+

-

N5D / 7HC
Skóra Valcona / Rozszerzony pakiet Skóra

+

-

N1A / 7HD
Skóra Unikat / Pakiet Pelna skóra

-

-

N5D (PEX)
Skóra Valcona ()

-

+

N5D / 7HD
Skóra Valcona / Pakiet Pelna skóra

+

-

N5D / 7HB
Skóra Valcona / Pakiet Skóra

+

-

N5D / 7HC
Skóra Valcona / Rozszerzony pakiet Skóra

+

-

Komfortowe fotele konturowe z funkcja pamieci ustawien

Komfortowy fotel konturowy z funkcja pamieci ustawien i relaksu dla pasazera z tylu po prawej stronie
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Cennik sprzedaży Audi A8
Wyposażenie dodatkowe

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Data wydania: 11/17/2017
data cena: 11/17/2017

Opis wyposażenia
55
g

on

IL

g

I

S
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I
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na

on
IL

TD

S
TF

50

50

50

Ce

d
Ko

Pakiety optyczne (wyposażenie zewnętrzne)
Zderzaki wzmocnione

2K1

bez dopłaty









Pakiet optyczny Chrom exterieur

2K9

3.300,-









bez dopłaty
6.150,-













17.320,-









dodatkowa chromowana listwa w przednim zderzaku oraz akcenty chromowane w tylnym
zderzaku, klamki w drzwiach z chromowanymi nakładkami
 Uwaga Tekst :
rekomendowane połączenie z zaciskam hamulców w kolorze czarnym

Lakiery nadwozia
Lakier uniwersalny

Lakier metaliczny / perłowy

Lakier specjalny Audi Exclusive

Koła i opony
Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport 9 J x 19, 5-ramienne, w
tonacji matowego tytanu, z połyskiem, opony 255/45 R 19

45V

13.970,20.110,-













Obręcze ze stopu metali lekkich 9 J x 19, 5-ramienne, kontrastowo szare,
częściowo polerowane, opony 255/45 R 19

CJ3

10.620,16.760,-













Obręcze ze stopu metali lekkich 9 J x 20, 10-ramienne równoległe,
kontrastowo szare, częściowo polerowane, opony 265/40 R 20

CJ4

25.190,31.330,-













Obręcze ze stopu metali lekkich 9 J x 20, 10-ramienne, Y-design, opony
265/40 R 20

CP5

16.200,22.350,-













Obręcze ze stopu metali lekkich 9 J x 20, 20-ramienne, kontrastowo szare,
częściowo polerowane, opony 265/40 R 20

F06

17.320,23.460,-













 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Cennik sprzedaży Audi A8
Wyposażenie dodatkowe

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Data wydania: 11/17/2017
data cena: 11/17/2017

Opis wyposażenia
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S
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50

50
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Obręcze ze stopu metali lekkich 8 J x 18, 5-ramienne, V-design, opony
235/55 R 18

CD3

bez dopłaty









Obręcze ze stopu metali lekkich 8 J x 18, 10-ramienne, V-design,
kontrastowo szare, częściowo polerowane, opony 235/55 R 18

CC9

7.270,-









Obręcze ze stopu metali lekkich 9 J x 19, 15-ramienne, opony 255/45 R 19

CW4

9.500,15.640,-













Obręcze ze stopu metali lekkich Audi Sport 9J x 20, 5-ramienne, design
turbina, w tonacji magnesium, z połyskiem, opony 265/40 R 20

U22

20.670,26.810,-













Opony 235/55 R18 104Y xl

H18

bez dopłaty









Koło zapasowe dojazdowe

1G5

bez dopłaty









Opony 265/40 R20 104Y xl

Q57

bez dopłaty









Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą z systemem ostrzegającym o
obluzowaniu się koła

1PR

bez dopłaty









System kontroli ciśnienia w oponach

7K3

1.680,-









Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach

7K1

bez dopłaty









Zestaw naprawczy - tire mobility set

1G8

bez dopłaty









Zestaw narzędzi i podnośnik

1S1

bez dopłaty









Pozostałe koła / opony i akcesoria

maksymalna prędkość 80 km/h

optyczna i akustyczna sygnalizacja spadku ciśnienia w kołach; informacja wyświetlana na
ekranie komputera pokładowego

 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Cennik sprzedaży Audi A8
Wyposażenie dodatkowe

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Data wydania: 11/17/2017
data cena: 11/17/2017

Opis wyposażenia
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Zawieszenie i hamulce
Hamulce tarczowe z tyłu

1KF

bez dopłaty









Hamulce tarczowe z tyłu

1KX

bez dopłaty









Hamulce tarczowe z przodu

1LN

bez dopłaty









Dynamiczny układ kierowniczy wszystkich kół z tylną osią skrętną

0N5

10.900,-









Progresywny układ kierowniczy

0N1

bez dopłaty









Hamulce tarczowe z przodu

1LJ

bez dopłaty









Zaciski hamulców w kolrze czarnym

PC1

1.680,-









Zaciski hamulców w kolrze czarnym

PC3

1.680,-









Zawieszenie adaptve air suspension

1BK

bez dopłaty









2L1

960,-









system łączy zalety dynamicznego układu kierowniczego ze skrętnymi kołami z tyłu.
Dynamiczny układ kierowniczy wspiera kierowcę poprzez aktywną interwencję na
przednią i tylną oś. Zwiększa dynamikę i komfort jazdy w całym zakresie prędkości. Przy
małej prędkości poprawia to zwrotność samochodu. Tylne koła skręcają się w przeciwnym
kierunku niż przednie, zmniejszając promień zawracania. Przy większej prędkości skręt
tylnych kół w tym samym kierunku co przednich poprawia dynamikę i stabilność jazdy.
Skrętne tylne koła ułatwiają asystentowi parkowania i asystentowi jazdy z przyczepą
parkowanie i manewrowanie. Takie rozwiązanie ułatwia manewrowanie, umożliwia
sportową jazdę i zwiększa precyzję działania układu kierowniczego.

Komfort siedzeń
Pakiet komfortowego ogrzewania, przód

podparcia ogrzewane w przednich drzwiach i ogrzewany podłokietnik środkowy z przodu
 Uwaga Tekst :
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Cennik sprzedaży Audi A8
Wyposażenie dodatkowe

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Data wydania: 11/17/2017
data cena: 11/17/2017

Opis wyposażenia
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50
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Tylko w połączeniu z pakietem skórzanym i klimatyzacją 4-strefową automatyczną, z
ogrzewaną kierownicą oraz z ogrzewaniem foteli przednich lub foteli przednich i siedzeń
tylnych

Pakiet komfortowego ogrzewania, tył

2L2

1.460,-









Pakiet komfortowego ogrzewania, przód i tył

2L3

2.180,-









Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla foteli przednich,
elektryczna

7P1

bez dopłaty









Fotele konturowe

Q2J

bez dopłaty









podparcia ogrzewane w tylnych drzwiach i ogrzewany podłokietnik środkowy z tyłu
 Uwaga Tekst :
Tylko w połączeniu z pakietem skórzanym i klimatyzacją 4-strefową automatyczną oraz z
ogrzewaniem foteli przednich i tylnych siedzeń
podparcia ogrzewane w przednich i tylnych drzwiach oraz ogrzewany podłokietnik
środkowy z przodu i z tyłu
 Uwaga Tekst :
Tylko w połączeniu z pakietem skórzanym i klimatyzacją 4-strefową automatyczną, z
ogrzewaną kierownicą oraz z ogrzewaniem foteli przednich i tylnych siedzeń

elektryczna, dla przednich siedzeń, z regulacją poziomą i pionową

 fotele konturowe z przodu z komfortowymi zagłówkami, pneumatycznym podparciem
odcinka lędźwiowego, pneumatyczną regulacją boków siedziska i oparcia oraz
elektryczną regulacją wysokości i odległości, kąta pochylenia siedziska i oparcia,
podparcia pod uda, górnej części oparcia oraz wysokości zagłówków
 funkcja pamięci ustawień dla przednich siedzeń, kierownicy, lusterek zewnętrznych,
wysokości przednich zagłówków
 aplikacje z drewna na tylnej stronie oparć; w połączeniu z oświetleniem konturowym
ambiente wnętrza z podświetleniem LED
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Cennik sprzedaży Audi A8
Wyposażenie dodatkowe

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Data wydania: 11/17/2017
data cena: 11/17/2017

Opis wyposażenia
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- podłokietnik komfortowy z przodu, oddzielny dla kierowcy i pasażera, z płynną regulacją
oraz otwieranymi schowkami

Zagłówki komfortowe z tyłu

3Q3

1.540,-









Ogrzewanie foteli przednich

4A3

2.580,-









Ogrzewanie foteli przednich i skrajnych siedzeń tylnych

4A4

bez dopłaty
5.140,-













Elektryczna regulacja przednich foteli z funkcją pamięci ustawień

3PR

bez dopłaty









Funkcja wentylacji i masażu dla foteli przednich i tylnych

4D2

18.770,-









ogrzewana środkową część siedziska i oparcia, boki siedzeń i podparcie udtrzystopniowa,
indywidualna regulacja dla fotela kierowcy i pasażera przy użyciu przycisku na panelu
obsługowym klimatyzacji
ogrzewana środkowa część siedziska i oparcia oraz boki siedzeń i podparcie
udtrzystopniowa, indywidualna regulacja dla prawego i lewego foteladodatkowo
oddzielna regulacja dla zewnętrznych siedzeń tylnych
elektryczna regulacja wysokości i odległości foteli przednich, kąta pochylenia siedziska i
oparcia, podparcia pod uda, górnej części oparcia oraz wysokości zagłówków fotele oraz
pneumatyczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego oraz boków siedziska i oparcia
funkcja pamięci ustawień dla przednich siedzeń, kierownicy, lusterek zewnętrznych,
wysokości przednich zagłówków
do pakietu tylnych siedzeń pojedynczych; dodatkowo do wentylacji i funkcji masażu w
przednich siedzeniach: wentylacja środkowej części siedziska i oparcia skrajnych siedzeń
tylnych, z trójstopniową regulacją; funkcja masażu dla pasażerów na zewnętrznych
tylnych siedzeniach; dwa programy (falowanie, opukiwanie) i trzy stopnie intensywności
ustawiane na panelu obsługowym w środkowym podłokietniku
 Uwaga Tekst :
Tylko w połączeniu z jednym z pakietów tylnych siedzeń, panelem sterującym Rear Seat
Remote oraz klimatyzacją 4-strefową, automatyczną
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Cennik sprzedaży Audi A8
Wyposażenie dodatkowe

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Data wydania: 11/17/2017
data cena: 11/17/2017

Opis wyposażenia
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Funkcja wentylacji i masażu dla foteli przednich

4D5

8.940,-









Zagłówki z tyłu

3Q1

bez dopłaty









Wyposażenie bazowe, bez pakietu skórzanego Feinnappa

7HA

bez dopłaty









Pakiet stylistyczny - Audi design selection szary Merynos

PEX

64.380,69.910,-













dla skrajnych siedzeń z tyłu z manualną regulacją wysokości

Pakiety stylistyczne, tapicerka siedzeń i elementy skórzane

ekskluzywna kombinacja szlachetnych kolorów wnętrza, wyjątkowych materiałów i
bogatego wyposażenia.
Pakiet zawiera:
– fotele z tapicerką skórzaną Valcona w kolorze szarym Merynos, szwami kontrastowymi i
lamówką kontrastową w kolorze brązowym Espresso
– podsufitka - Alcantara w kolorze pastelowo srebrnym, tylna półka - Alcantara w kolorze
brązowym Espresso, deska rozdzielcza: część górna - w kolorze szarym Merynos ze
szwem kontrastowym w kolorze brązowym Espresso, część dolna - w kolorze szarym
Merynos (tapicerka YB)
– podparcia w drzwiach i konsola środkowa obszyte skórą w kolorze szarym Merynos ze
szwem kontrastowym w kolorze brązowym Espresso
– kierownica, pokrywa poduszki powietrznej w kierownicy, gałka dźwigni zmiany
przełożeń obszyte skórą w kolorze szarym Merynos
– aplikacje dekoracyjne wnętrza górne - drewno bukowe brązowoszare Naturell
– aplikacje dekoracyjne dolne - aluminium szczotkowane srebrne
– panel obsługi - dotykowy, z elementami aluminium
– wykładzina i dywaniki w kolorze szarym Merynos
– pakiet oświetlenia wnętrza, konturowe/ambiente
pakiet siedzeń komfortowych z przodu zawierający: funkcję pamięci foteli, ogrzewanie
siedzeń
z przodu i z tyłu
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Cennik sprzedaży Audi A8
Wyposażenie dodatkowe

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Data wydania: 11/17/2017
data cena: 11/17/2017

Opis wyposażenia
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– komfortowy podłokietnik z przodu
– wentylacja foteli i funkcja masażu z przodu
– komfortowe zagłówki z tyłu
– klimatyzacja komfortowa automatyczna 4-strefowa
– oświetlenie wnętrza ambiente
– pakiet skórzany (pełny) zawierający pakiet Alcantara
oraz elektryczną żaluzję przeciwsłoneczną na szybę tylną
i boczne szyby tylne
– pakiet optyczny wnętrza aluminium
– emblematy "design selection" w drzwiach
 Uwaga Tekst :
Tylko w połączeniu z klimatyzacją 4-strefową, automatyczną; kierownicą wielofunkcyjną
z podwójnymi ramionami, z funkcją zmiany przełożeń; pakietem Alcantara; pakietem
pojedynczych siedzeń z tyłu (PE6); panelem sterującym Rear seat remote; funkcją
wentylacji i masażu z przodu i z tyłu
7HD

Pakiet skórzany Feinnappa, pełny

elementy obszyte skórą Feinnappa z ozdobnym szwem
konsola środkowa
podparcia w drzwiach
pokrywa poduszki powietrznej w kierownicy
górna część deski rozdzielczej
dolna część deski rozdzielczej wraz z podręcznym schowkiem
poszycie drzwi wraz z kieszeniami, podparcia w drzwiach i podszybie w drzwiach
elementy siedzeń z tworzywa oraz tylna części oparć przednich foteli
przednie i tylne zagłówki
na pokrywie poduszki powietrznej w kierownicy
 Uwaga Tekst :
Tylko w połączeniu z pakietem Alcantara lub pakietem przednich siedzeń komfortowych
lub pakietem sportowych przednich siedzeń komfortowych
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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27.770,-









Cennik sprzedaży Audi A8
Wyposażenie dodatkowe

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Data wydania: 11/17/2017
data cena: 11/17/2017

Opis wyposażenia
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Pakiet skórzany Feinnappa, podstawowy

7HB

5.540,-









Pakiet skórzany Feinnappa, rozszerzony

7HC

13.460,-









Tapicerka skórzana Unikat

N1A

25.980,-









Tapicerka skórzana Valcona

N5D

bez dopłaty









Aplikacje dekoracyjne wnętrza górne - drewno jesion brązowoszare Naturell

5MC

bez dopłaty









Aplikacje dekoracyjne wnętrza - drewno lipa Artefakt brązowoszare Naturell

5MI

2.580,-









Aplikacje dekoracyjne wnętrza górne - drewno orzech ciemny brąz Naturell

5MG

2.580,-









elementy obszyte skórą Feinnappa z ozdobnym szwem
konsola środkowa
podparcia w drzwiach
pokrywa poduszki powietrznej w kierownicy
elementy obszyte skórą Feinnappa z ozdobnym szwem
konsola środkowa
podparcia w drzwiach
pokrywa poduszki powietrznej w kierownicy
górna część deski rozdzielczej
podszybie w drzwiach
ekskluzywna skóra Audi, produkowana w sposób ekologiczny o wyjątkowej trwałości;
garbowana w ekstraktach roślinnych, na powierzchni skóry cienka pigmentowana
warstwa lakieru, wyjątkowa oddychalność i regulacja wilgoci, szczególnie miękka i
przyjemna w dotyku, całkowice barwiona, przyjemna w zapachu, z typowymi dla skóry
naturalnymi cechami i nierównościami na powierzchni zapewniają naturalny wygląd
siedzenia, środkowy podłokietnik i zagłówki obszyte skórą Valcona; wnęki w drzwiach z
Alcantary

Aplikacje dekoracyjne

 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Cennik sprzedaży Audi A8
Wyposażenie dodatkowe

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Data wydania: 11/17/2017
data cena: 11/17/2017

Opis wyposażenia
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Aplikacje dekoracyjne wnętrza górne - czerń fortepianowa

5TL

4.200,-









Aplikacje dekoracyjne wnętrza - drewno topola srebrnobrązowe

5MB

2.580,-









Aplikacje dekoracyjne wnętrza dolne - elementy dolne z aluminium
szczotkowanego

GT1

1.070,-









Aplikacje dekoracyjne wnętrza dolne - część dolna w kolorze
grafitowoszarym

GT0

bez dopłaty









Aplikacje dekoracyjne wnętrza górne - drewno eukaliptus brązowoszare
Naturell

7TE

2.580,-









Panel obsługi z przyciskami w matowej czerni

GS0

bez dopłaty









Panel obsługi - dotykowy

GS4

1.340,-









Panel obsługi - dotykowy, z elementami aluminium

GS5

2.690,-









Uchwyty dachowe w podsufitce

5N1

bez dopłaty









Pakiet Alcantara

PL7

8.670,-









Pakiet Alcantara w kolorze czarnym

PL4

8.670,-









Przyciski obsługowe w optyce czarnego szkła z potwierdzeniem haptycznym, przyciski
oświetlenia z czujnikiem zbliżeniowym
Przyciski obsługi systemów wspomagających kierowcę, hamulca postojowego, asystenta
podjazdu, centralnego zamka z przodu i z tyłu, otwarcia klapy bagażnika i wlewu paliwa
oraz obsługi szyb w optyce aluminium.

Podsufitka
podsufitka z Alcantary w kolorze dopasowanym do kolorystyki wnętrza: pastelowosrebrnym lub perłowo-beżowym; tylna półka zależnie od wybranej kolorystyki wnętrza:
czarna, perłowo-beżowa, szarym Merynos (z pakietem Audi design selection)

 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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podsufitka, górna część poszycia słupków i osłony przeciwsłoneczne z czarnej Alcantary

Podsufitka tkaninowa

6NJ

bez dopłaty









Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym

6NQ

1.960,-









Gałka zmiany przełożeń obszyta skórą

6Q2

bez dopłaty









Kierownica wielofunkcyjna, obszyta skórą

2ZB

bez dopłaty









Kierownica z podwójnymi ramionami, wielofunkcyjna, obszyta skórą z
funkcją zmiany przełożeń

2ZQ

960,-









Kierownica z podwójnymi ramionami, wielofunkcyjna, obszyta skórą z
funkcją zmiany przełożeń, ogrzewana

2ZM

2.290,-









6E3

bez dopłaty









3B4

bez dopłaty









Kierownica i elementy obsługi
barwa dopasowana do wybranej kolorystyki wnętrza (odpowiednio do górnej części deski
rozdzielczej); z technologią Shift-by-Wire
kolorystyczne dopasowanie obszycia kierownicy i gałki dźwigni zmiany przełożeń do
wybranej barwy górnej części deski rozdzielczej; koncepcja prostej obsługi w wirtualnym
kokpicie Audi wielu standardowych jak i opcjonalnych funkcji infotainment, telefonu,
obsługi głosowej czy systemu informującego kierowcę

Komfort siedzeń (przód)
Podłokietnik komfortowy z przodu

podłokietnik komfortowy z przodu, oddzielny dla kierowcy i pasażera, z płynną regulacją
wzdłużną i wysokości oraz otwieranymi schowkami

Komfort siedzeń (tył)
Mocowanie ISOFIX dla fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych
siedzeniach
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Znormalizowany uchwyt do mocowania fotelików dziecięcych zgodny z normą ISO.
Foteliki dziecięce dostępne u Partnerów Audi.

Siedzenia pojedyncze z tyłu z elektryczną regulacją i wielofunkcyjną konsolą
obszytą skórą (homologacja 4-osobowa)

PE1

43.210,-









Siedzenia pojedyncze z tyłu z elektryczną regulacją - luksusowy fotel
wypoczynkowy (homologacja 4-osobowa)

PE2

62.980,-









dwa pojedyncze siedzenia z tyłu z elektryczną regulacją w kierunku wzdłużnym,
pochylenia siedzeń oraz górnej części oparcia, z pneumatyczną regulacją podparcia
odcinka lędźwiowego kręgosłupa
 długa konsola środkowa z tyłu obszyta skórą, z podłokietnikiem, aplikacją dekoracyjną i
elementami obsługi
 komfortowe zagłówki z tyłu
 funkcja pamięci dla pojedynczych siedzeń
 funkcja masażu i wentylacji
 panel sterujący - Rear seat remote
 podnóżki z tyłu
 elektryczna regulacja ustawienia fotela pasażera przez osobę siedzącą z tyłu
 Uwaga Tekst :
Tylko w połączeniu z pakietem skórzanym, klimatyzacją 4-strefową, gniazdkiem
elektrycznym 230 V

dwa pojedyncze siedzenia z tyłu z elektryczną regulacją w kierunku wzdłużnym,
pochylenia siedzeń oraz górnej części oparcia, z pneumatyczną regulacją podparcia
odcinka lędźwiowego kręgosłupa
 luksusowy fotel wypoczynkowy
 długa konsola środkowa z tyłu obszyta skórą, z podłokietnikiem, aplikacją dekoracyjną i
elementami obsługi
 komfortowe zagłówki z tyłu
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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 funkcja pamięci dla pojedynczych siedzeń
 funkcja masażu i wentylacji
 panel sterujący - Rear seat remote
 podnóżki z tyłu
 elektryczna regulacja ustawienia fotela pasażera przez osobę siedzącą z tyłu
PE6

17.850,23.380,-













7UG

bez dopłaty









Audi music interface

UF7

bez dopłaty









Audi music interface (dla pasażerów z tyłu)

UF8

850,-









Audi sound system

9VD

bez dopłaty









Pakiet pojedynczych siedzeń z tyłu

Siedzenie tylne 3-miejscowe; elektryczna regulacja dla skrajnych siedzeń tylnych w
kierunku wzdłużnym, pochylenia siedzeń oraz górnej części oparcia, z pneumatyczną
regulacją podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa; zawiera komfortowy podłokietnik
z tyłu aplikacją dekoracyjną i panelem obsługi klimatyzacja 4-strefowa, automatyczna;
zagłówki komfortowe z tyłu; funkcja pamięci dla siedzeń zewnętrznych; roleta
przeciwsłoneczna z elektryczną regulacją na tylną szybę i szyby boczne z tyłu; elektryczna
regulacja ustawienia fotela pasażera przez osobę siedzącą z tyłu
Homologacja 5-osobowa
 Uwaga Tekst :
Tylko w połączeniu z klimatyzacją 4-strefową, automatyczną

MMI i systemy nawigacyjne
MMI Navigation plus z panelem dotykowym MMI touch response

Radio i TV
do podłączenia odtwarzacza MP3 lub podłączenia nośnika pamięci przez USB; dwa
gniazda USB w celu podłączenia i ładowania mobilnych urządzeń
dwa dodatkowe gniazda USB w celu podłączenia i ładowania mobilnych urządzeń

 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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10 głośników o doskonałym brzmieniu; wraz z głośnikiem centralnym w tablicy
rozdzielczej i subwooferem w tylnej półce; 6-kanałowy wzmacniacz o mocy całkowitej
180 W

Bang & Olufsen Advanced Sound System z dźwiękiem 3D

8RF

36.310,-









Bang & Olufsen Premium Sound System z dźwiękiem 3D

9VS

6.710,-









dźwięk surround 3D w układzie 23 głośników, w tym subwoofer i głośnik centralny, z
których każdy posiada osobny wzmacniacz mocy oraz ekskluzywne obudowy głośników
z polerowanego aluminium i wysokiej jakości neodymowe magnesy; centralny głośnik
i dwie automatycznie wysuwające się soczewki akustyczne na desce rozdzielczej
zapewniają doskonałą jakość dźwięku dla wszystkich pasażerów; głośniki wysoko-,
średnio- i niskotonowe także dla tylnych miejsc siedzących gwarantują przestrzenny
dźwięk; dynamiczna kompensacja hałasu; 23-kanałowy wzmacniacz BeoCore, ultrawydajne wzmacniacze ICE Power o łącznej mocy 1920 Watt; dynamiczne dostosowanie
głośności w zależności od prędkości jazdy; możliwość odtwarzania dźwięku 3D z przodu i
z tyłu. Brzmienie 3D uzyskiwane jest dzięki dodatkowym głośnikom w przednich słupkach
i podsufitce z tyłu, głośnikom średniotonowym oraz technologii Fraunhofer Symphoria
2.0 3D
Brzmienie 3D może być uzyskiwane przy użyciu wszystkich głośników emitujących
krystalicznie czysty dźwięk stereo i 3D w samochodzie. Symphoria 2.0 3D uzupełnia
wymiary niezbędne do uzyskania przestrzennego brzmienia: odległość, głębokość i
wysokość. Powstaje nieznane dotychczas autentyczne wrażenie przestrzenne, granice
kabiny pasażerskiej zdają się zanikać, a muzyka rozbrzmiewa w swojej najbardziej
pierwotnej formie. funkcja Privacy: zamknięte obudowy głośników minimalizują
przenoszenie dźwięku systemu nagłaśniającego na zewnątrz samochodu, co pozwala
zachować prywatność np. przy prowadzeniu rozmów telefonicznych przy użyciu zestawu
głośnomówiącego
zestaw 17 głośników zawierający głośniki 3D, centralny, subwoofer,16-kanałowy
wzmacniacz o mocy 730 W.Przestrzenny dźwięk dociera do pasażerów przednich siedzeń
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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dzięki nowemu rozwiązaniu 3D z dodatkowymi głośnikami w słupkach A, głośnikami
średniotonowymi i technologii Fraunhofer Symphoria.
Brzmienie 3D może być uzyskiwane przy użyciu wszystkich głośników emitujących
krystalicznie czysty dźwięk stereo i 3D w samochodzie. Symphoria uzupełnia wymiary
niezbędne do uzyskania przestrzennego brzmienia: odległość, głębokość i wysokość.
Powstaje nieznane dotychczas autentyczne wrażenie przestrzenne, granice kabiny
pasażerskiej zdają się zanikać, a muzyka rozbrzmiewa jak w pierwszym rzędzie sali
koncertowej.
Q0B

11.060,-









MMI radio plus

I8T

bez dopłaty









Napęd DVD

7D5

670,-









Odbiór stacji radiowych, cyfrowy

QV3

2.690,-









Rear Seat Entertainment

9WF

17.320,-









Tuner cyfrowy TV z systemem CI+ PayTV oraz cyfrowy odbiór stacji
radiowych

wbudowany w schowku podręcznym; możliwość odtwarzania płyt audio CD, video DVD,
formatu MP3, WMA, AAC
w standardzie DAB, DAB+ i DMB Audio
dwa tablety Audi z systemem operacyjnym Android, w pełni zintegrowane z samochodem
zapewniają rozrywkę dla pasażerów z tyłu. Tablety mogą być używane poza pojazdem.
Zastosowanie w samochodzie:
– Media- i radio streaming
Odtwarzanie mediów na tablecie - obsługa bezpośrednio z tabletu jak i przez kierowcę z
przodu: ustawienie żądanej stacj radiowej w jakości FM lub opcjonalnie radia cyfrowego
poprzez antenę dachową czy też odtwarzanie mediów z MMI z karty SD, USB, Jukebox'a,
zmieniarki DVD (wyposażene za dopłątą), czy tunera TV (wyposażenie za dopłatą)
– wyśwetlanie aktualnych parametrów samochodu
– funkcja nawigacji
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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– dostęp do aplikacji dostępnych na Google Play Store
Parametry techniczne:
– 2 tablety z antyrefleksyjnym wyświetlaczem dotykowym LCD 10,1-calowe, montowane
do oparcia przedniego fotela
– czytnik karty Micro-SD i pamięć 32GB
– złącze micro USB
– konfiguracja podłączenia przez Bluetooth, WiFi, WiFi Direct

Panel sterujący - Rear Seat Remote

QW5

2.740,-









Tuner cyfrowy TV z systemem CI+ PayTV

Q0A

8.380,-









Tuner TV cyfrowy bez czytnika kart CI

QV1

7.160,-









Tuner TV cyfrowy bez czytnika kart CI i radio cyfrowe (DAB)

QU1

9.840,-









Zmieniarka DVD

6G0

3.080,-









Zmieniarka i napęd DVD

6G2

3.750,-









IT1

bez dopłaty









z wyświetlaczem dotykowym OLED 5,7-calowym w rozdzielczości 1.920 x 1.080 Pixeli
umożliwia sterowanie funkcjami komfortu oraz infotainmentw połączeniu z telefonią z
tyłu z Audi phone box może być wykorzystywany do prowadzenia dyskretnych rozmów
telefonicznych przez pasażera z tyłu, podłączenie poprzez antenę samochodową
zapewnia wyższą jakość połączeniaOgrzewanie i regulacja siedzeń, wentylacja i masaż
na tylnych siedzeniach, czterostrefowa klimatyzacja automatyczna, lampki do czytania
Matrix LED, rolety przeciwsłoneczne, oświetlenie konturowe ambiente wnętrza, Rear
Seat Entertainment czy odtwarzanie mediów - centralny panel sterujący do obsługi
opcjonalnego wyposażenia komfortowego i infotainment.

na 6 płyt, wbudowana w przestrzeni pasażerskiej pomiędzy siedzeniami z tyłu

Telefon i komunikacja
Audi connect Navigation & Infotainment - licencja na 3 lata
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Obejmuje funkcje Audi connect z następujących kategorii:
nawigacja z Google Earth™wyszukiwanie Point-of-Interest (POI) z funkcją obsługi
głosowejpredykcyjne wyszukiwanie trasyrozszerzone wyświetlanie Point-ofInterest (POI) oraz obiektów w 3Dinformacje o korkach onlineinformacje o
zagrożeniachinformacja o znakach frogowychradio internetoweinformacje dla
podróżnychpogodahotspot WLANonline media streamingwiadomościceny paliwdostęp
do portalu Twittersms'yemail (wymóg: telefon z Bluetooth MAP)kalendarzinformacje
specyficzne dla danego krajuinformacje o miejscach parkingowych
Inne usługi dostępne wraz z wyposażeniem " Audi connect Wzywanie pomocy & Serwis ".
Wskazówka prawna dotycząca Audi connect:
Korzystanie z usług Audi connect jest możliwe tylko w przypadku posiadania dodatkowej
karty SIM z opcją transmisji danych, a w przypadku korzystania z LTE - także z opcją LTE.
W połączeniu z opcjonalnym Audi phone box, dla korzystania ze zintegrowanych funkcji
telefonu konieczna jest karta SIM z opcją telefonu i transmisji danych lub smartfon z
Bluetooth i remote SIM Access Profile (rSAP). Warunkiem korzystania z usług online
jest posiadanie umowy z operatorem sieci telefonii komórkowej oraz dostępność sieci w
danym regionie. W zależności od taryfy opłat za korzystanie z sieci telefonii komórkowej,
pobieranie danych z Internetu, zwłaszcza za granicą, może wiązać się z dodatkowymi
kosztami; z uwagi na dużą objętość danych zalecany jest stały abonament z opcją
transmisji danych.
Usługi są udostępniane na okres co najmniej 1 roku od daty zakupu samochodu. Po
tym okresie dostęp do usług Audi connect będzie realizowany na podstawie wykupionej
licencji przez 36 miesięcy. O rezygnacji z bezpłatnego 3-miesięcznego okresu próbnego
prosimy poinformować nas pisemnie na adres:
AUDI AG Kundenbetreuung Deutschland
D-85045 Ingolstadt
E-Mail: kundenbetreuung@audi.de
Tel: 0800-2834 7378423

Cennik sprzedaży Audi A8
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Informacji o możliwościach dalszego przedłużenia udzielają Partnerzy Audi. Audi connect
umożliwia dostęp do portali Google i Twitter. Dostępność usług uzależniona jest od
operatorów portali Google i Twitter. Więcej informacji o Audi connect dostępnych jest
na stronie www.audi.de/connect i u Partnerów Audi, informacje o taryfach dostępne u
operatorów sieci komórkowych.
Zakłócenia w działaniu usług mogą być spowodowane siłą wyższą, regulacjami
prawnymi w danym kraju oraz okolicznościami technicznymi i innymi, niezbędnymi do
prawidłowego funkcjonowania instalacji AUDI AG, dostawców lub administratorów
sieci (np. konserwacje, naprawy, aktualizacje oprogramowania, rozszerzenia). AUDI AG
podejmie wszelkie działania, aby niezwłocznie usunąć zakłócenia lub przyspieszyć ich
usuwanie.
* Wymagana jest umowa na korzystanie z LTE. Informacji o dostępności i korzystaniu z
LTE udzielają Partnerzy Audi.
** Zapisywanie celów przez Google Maps wymaga posiadania konta Google.
*** Możliwość pobrania pięciu kolejnych aktualizacji nawigacji, ukazujących się w cyklu
półrocznym. Aktualne dane nawigacyjne udostępniane są do pobrania na platformie
myAudi www.audi.pl/myaudi i mogą zostać zainstalowane w samochodzie przy użyciu
karty SD. W połączeniu z Audi connect możliwa jest aktualizacja online. Możliwe jest
także zainstalowanie nowych danych nawigacyjnych u Partnera Audi, co związane jest z
dodatkowymi kosztami.

Audi connect - licencja na 3 miesiące

EL3

bez dopłaty









Audi connect telefon alarmowy i serwis (z możliwością kontroli samochodu)

IW3

bez dopłaty









Audi phone box

9ZE

3.580,-









Audi smartphone interface

IU1

1.410,-









Audi music interface łączy smartfona z Twoim Audi i poprzez USB przenosi zawartość
smartfona na wyświetlacz MMI. Nawigacja, telefonowanie, muzyka i wybrane aplikacje sterowanie przez MMI lub za pomocą obsługi głosowej
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Telefonia z tyłu z Audi phone box bez ładowania bezprzewodowego

QF8

4.080,-









Telefonia z tylu z Audi phone box z ladowaniem bezprzewodowym, do
pakietu Tylne siedzenia niezalezne

QF7

4.360,-









Złącze Bluetooth

9ZX

bez dopłaty









6K8

bez dopłaty









panel sterujący - Rear Seat Remote może być wykorzystywany jako słuchawka do
prowadzenia dyskretnych rozmów telefonicznych przez pasażera z tyłu; możliwość
ładowania telefonu przez złącze A-USB Audi phone box w środkowym podłokietniku 3osobowego siedzenia z tyłu, podłączenie poprzez antenę samochodową zapewnia wyższą
jakość połączenia
 Uwaga Tekst :
Tylko w połączeniu z Audi phone box, Audi music interface z tyłu oraz panelem
sterującym z tyłu i wzmocnionym odbiorem LTE

Systemy wspomagające kierowcę
Audi pre sense front

w razie rozpoznania możliwości kolizji od przodu system podejmuje prewencyjne
działania, na podstawie danych z przedniej kamery w zależności od prędkości i sytuacji na
drodze może zainicjować hamowanie w celu zmniejszenia prędkości
System jest aktywny od prędkości 5 km/h. Piesi i rowerzyści mogą zostać rozpoznani
przez system (w granicach możliwości systemu), przy prędkości maks. ok. 85 km/h a
samochody przy prędkości maks. ok. 250 km/h. System może rozpoznać prawdopodobną
kolizję czołową z innym pojazdem, wówczas ostrzega kierowcę zgodnie z wielostopniową
koncepcją: optycznie, akustycznie i haptycznie. W razie konieczności może wzmocnić siłę
hamowania, ewentualnie hamować w pełni, aby zmniejszyć prędkość przy zderzeniu lub
uniknąć kolizji.
Wskazówka: prosimy pamiętać, że systemy pracują tylko w granicach swoich możliwości i
wspierają kierowcę, jednak kierowca pozostaje nadal odpowiedzialny za swoje reakcje za
kierownicą.
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Audi parking system plus

9X0

bez dopłaty









Asystent jazdy nocnej

9R1

12.580,-









Asystent parkowania

7X5

2.240,-









z wizualizacją na ekranie MMI, akustyczne i optyczne wspomaganie parkowania z przodu,
z tyłu i z boku
ze zintegrowaną kamerą termowizyjną; po zmroku zwiększa widoczność poza zasięg
stożka świateł mijania; specjalny algorytm przetwarzania obrazu analizuje dane z kamery
i w przypadku rozpoznania osób lub większych zwierząt na wyświetlaczu Audi virtual
cockpit będą oznaczone kolorem żółtym. Jeżeli na podstawie analizy ruchu i pozycji
rozpoznanej osoby lub większego zwierzęcia system stwierdzi potencjalne zagrożenie,
kolor wyświetlanego konturu zmieni się na czerwony, pojawi się symbol trójkąta
ostrzegawczego wraz z sygnałem dźwiękowym. Rozpoznana osoba zostanie dodatkowo
trzykrotnie krótko oświetlona światłem punktowym. Dodatkowy symbol ostrzegawczy
może być wyświetlany także na opcjonalnym wyświetlaczu Head-up. Ograniczona jakość
obrazu w niekorzystnych warunkach otoczenia.
przy użyciu czujników ultradźwiękowych system wyszukuje odpowiednie miejsce
parkingowe wzdłuż drogi, oblicza idealną drogę wjazdu na miejsce parkingowe
równoległe i prostopadłe do drogi, a następnie prawie całkowicie automatycznie
wykonuje manewr parkowania; prawie automatyczny proces parkowania; ułatwia wjazd
i wyjazd z ciasnych miejsc parkingowych, także na zakrętach; czujniki ultradźwiękowe
wyszukują odpowiednie miejsce do parkowania wzdłuż jezdni, system przejmuje na
siebie manewry kierownicą przy parkowaniu równoległym i prostopadłym do osi drogi
oraz przy wyjeździe z miejsca parkingowego równoległego do drogi; kierowca musi tylko
przyspieszać i hamować. System rejestruje znajdujące się z boku przeszkody i ostrzega
w zależności od kąta skrętu; wspomaga komfortowe parkowanie i wyjazd z miejsca
parkingowego; na życzenie także z kamerą cofania lub z kamerami obserwującymi
otoczenie
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Wskazówka: Prosimy pamiętać, że systemy pracują tylko w granicach swoich możliwości i
wspierają kierowcę, jednak kierowca pozostaje nadal odpowiedzialny za swoje reakcje za
kierownicą.

Audi parking system plus (przód i tył)

7X2

bez dopłaty









Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu z emergency assist

6I5

1.110,-









Audi active lane assist z emergency assist

PCB

3.080,-









Audi pre sense basic

7W1

bez dopłaty









Audi side assist - asystent zmiany pasa ruchu z Audi pre sense rear,
ostrzeżeniem przy wysiadaniu i asystentem ruchu poprzecznego z tyłu

PCH

4.760,-









Kamera cofania

KA2

2.740,-









System kamer 360⁰

KA6

6.820,-









Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu

6I3

bez dopłaty









System kamer 360⁰

PCZ

6.820,-









zawiera funkcję SOS

asystent utrzymania toru jazdy z funkcją rozpoznawania ograniczeń prędkości na drodze
w oparciu o kamerę; funkcja SOS
W granicach możliwości systemu, ostrzega kierowcę przed niezamierzonym zjechaniem
z pasa ruchu. System jest aktywowany i gotowy, a kierowca nie włączył kierunkowskazu,
ostrzeżenie przed zjechaniem z pasa ruchu pomaga utrzymać samochód pomiędzy
rozpoznanymi liniami pasa przez korygujące ruchy kierownicy. Kierowca może włączyć
dodatkowe ostrzeżenie - wibracje kierownicy.
Zakres funkcjonowania systemu przy prędkości od ok. 60 do 250 km/h.

pakiet zawiera systemy wspomaga jace kierowcę w ruchu miejskim oraz jazdę na drogach
wielopasmowych.

 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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cztery kamery szerokokątne pokrywają obszar wokół samochodu i ułatwiają kierowcy
manewrowanie.
Kamery dostarczają obraz z bezpośredniego otoczenia pojazdu w różnych rzutach.
Widok z kamer wyświetlany jest na górnym ekranie dotykowym pojazdu. Wybrany przez
kierowcę widok z kamer ułatwia manewrowanie prezentując praktyczne wskazówki. Na
ekranie wyświetlane są nawet krawężniki i statyczne przeszkody.
Kamery zewnętrzne są włączane przez uruchomienie wstecznego biegu, alternatywnie za
pomocą przycisku w środkowej konsoli lub przycisku na górnym wyświetlaczu MMI (pod
warunkiem, że wyświetlony zostanie wskaźnik odległości).
Widokami można sterować za pomocą ekranu dotykowego:
 płynne obracanie i powiększanie widoku z zewnątrz pojazdu i otoczenia
 skalowalny i ruchomy wirtualny widok z lotu ptaka, zapewniający dokładniejsze
manewrowanie i pozycjonowanie pojazdu
 widok przednich lub tylnych kół, przy zbliżaniu się do krawężnika
 widok kamery cofania z elementami pomocniczymi podczas poprzecznego parkowania
ja i podpięcia przyczepy (tylko w przypadku fabrycznie montowanego haka holowniczego)
 widok z przodu pojazdu z pomocniczymi liniami: ułatwia manewrowanie i pokazuje
przeszkody przed samochodem
 panoramiczny widok (około 180 °) z przodu i z tyłu: pomocny podczas parkowania
w ciasnych miejscach parkingowych czy podjazdach, a także mało przejrzystych
skrzyżowaniach
 Uwaga Tekst :
Tylko z lusterkami bocznymi regulowanymi i składanymi elektrycznie, podgrzewanymi,
przyciemnianymi automatycznie po obu stronach, z funkcją pamięci i z funkcją
opuszczania prawego lusterka
PCM

Pakiet systemów wspomagających kierowcę w ruchu miejskim

z asystentem skrzyżowań, Audi side assist - asystentem zmiany pasa ruchu, ostrzeżeniem
przy wysiadaniu, asystentem ruchu poprzecznego z tyłu oraz Audi pre sense rear
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Pakiet systemów obejmuje funkcje dostosowane specjalnie do ruchu miejskiego: asystent
skrzyżowań śledzi ruchliwe skrzyżowania, asystent zmiany pasa ruchu monitoruje
zbliżające się pojazdy na sąsiednim pasie, ostrzeżenie przy wysiadaniu wykrywa
pojazdy mijające wzdłuż zatrzymanego samochodu, asystent ruchu poprzecznego
z tyłu rozpoznaje pojazdy poruszające się za samochodem wyjeżdżającym tyłem z
zaparkowanego miejsca, audi pre sense basic, front i rear inicjują funkcje prewencyjne w
celu ochrony pasażerów i pozostałych uczestników ruchu.
W pakiecie zawarte są:
 asystent zmiany pasa ruchu
 ostrzeżenie przy wysiadaniu
 asystent ruchu poprzecznego z tyłu
 Audi pre sense basic
 Audi pre sense front
 Audi pre sense rear
Wskazówka: prosimy pamiętać, że systemy pracują tylko w granicach swoich możliwości i
wspierają kierowcę, jednak kierowca pozostaje nadal odpowiedzialny za swoje reakcje za
kierownicą.
 Uwaga Tekst :
Tylko z lusterkami bocznymi regulowanymi i składanymi elektrycznie, podgrzewanymi,
przyciemnianymi automatycznie po obu stronach, z funkcją pamięci i z funkcją
opuszczania prawego lusterka

Pakiet systemów wspomagających kierowcę w ruchu pozamiejskim

oferuje szereg funkcji, które zapewniają jeszcze większy komfort podczas jazdy na
długich dystansach i autostradach.
Adaptacyjny asystent jazdy obejmuje asystenta jazdy w korkach, asystenta przewężeń,
asystenta wydajności. Pakiet systemów asystujących uzupełniają asystent skrętu i
asystent omijania przeszkód.
Adaptacyjny asystent jazdy
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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zapewnia komfortową jazdę w zakresie prędkości od 0 do maksymalnie 250 km/h jak i
w korkach; składa się z adaptacyjnego asystenta prędkości oraz asystenta utrzymania
toru jazdy i wspiera kierowcę podczas przyspieszania, hamowania, utrzymania ustalonej
prędkości i dystansu do poprzedzającego samochodu oraz jazdy na wybranym pasie
drogi.
Adaptacyjny asystent prędkości
wspiera kierowcę, kontrolując ustawioną prędkość i odległość do poprzedzającego
pojazdu. Jeśli poruszający się przed nami pojazd zostanie zidentyfikowany, adaptacyjny
asystent jazdy w granicach działania systemu może zmniejszyć jak i zwiększyć prędkość
naszego samochodu. Nawet w ruchu stop-and-go oraz w korkach system zwalnia
nasz pojazd aż do całkowitego zatrzymania, w zależności od długości postoju, może
automatycznie ponownie rozpocząć jazdę. Na przewężonych odcinkach drogi prędkość
jest dostosowywana do natężenia ruchu, dzięki temu możliwa jest komfortowa jazda
wzdłuż remontowanych odcinków drogi.
Asystent utrzymania toru jazdy
zostaje uruchomiony przez kierowcę. System rozpoznaje oznaczenie pasa ruchu, budynki
peryferyjne, pojazdy na sąsiednich pasach ruchu, jak i kilka pojazdów poprzedzających.
Korygujące interwencje systemu w ruch kierownicy umożliwiają konsekwentnie utrzymać
samochód pomiędzy liniami pasa ruchu, jeśli kierowca nie włączył kierunkowskazu.
Jednocześnie, ustawiona prędkość będzie stale utrzymywana, a system zareaguje na
poprzedzające samochody, regulując odpowiednio odległość.
Asystent SOS
zawarta w asystencie utrzymania toru jazdy funkcja SOS zapobiega niezamierzonemu
opuszczeniu pasa ruchu. Asystent wykrywa brak aktywności kierowcy, ostrzega wizualnie,
akustycznie i haptycznie. Jeśli system nie zarejestruje reakcji kierowcy, przejmuje
prowadzenie pojazdu i automatycznie zatrzymuje na poboczu. Jednocześnie dzięki Audi
pre sense następuje aktywacja funkcji ochrony pasażerów, a pojazd automatycznie łączy
się z telefonem alarmowym.
Limiter prędkości
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pomaga w manualnym trybie jazdy, nie przekroczyć ustawionej wcześniej maksymalnej
prędkości. Tryb ogranicznika prędkości można tymczasowo dezaktywować za pomocą
kick-down, a ustawioną prędkość maksymalną można przekroczyć. Funkcja jest dostępna
od ok. 30 km/h.
Asystent wydajności
wspiera przewidujący i ekonomiczny styl jazdy. W połączeniu z systemem MMI navigation
plus z MMI touch response, adaptacyjny asystent jazdy wykorzystuje dane asystenta
wydajności do regulacji prędkości, nawet bez pojazdu z przodu. W tym celu system
uzyskuje dostęp do informacji przechowywanych w danych nawigacyjnych o promieniach
skrętu drogi, terenie zabudowanym i ograniczeniach prędkości. Korzysta również z
danych z systemu rozpoznawania znaków drogowych. Asystent wydajności steruje
ponadto fazami pracy silnika i "żeglowania", a tym samym promuje oszczędny w zużyciu
paliwa styl adaptacyjnego asystenta jazdy i tempomatu. Kierowca instruowany jest
poprzez wskazówki widoczne na cyfrowym wyświetlaczu wirtualnego kokpitu Audi lub za
pomocą haptycznego pedału gazu.
Asystent skrętu
zapobiega kolizji podczas ruszania lub jazdy z prędkością do 10 km / h, przez interwencję
hamowania, aby uniknąć zderzeniu z nadjeżdżającym pojazdem podczas skrętu w lewo.
Jak tylko kierowca włączy kierunkowskaz, asystent skrętu monitoruje przeciwny pas.
W tym celu system wykorzystuje dane ze skanera laserowego, czujników radarowych i
kamery przedniej. Wymuszone hamowanie nie pozwala na skręt w lewo.
System rozpoznawania znaków drogowych za pomocą kamer
identyfikuje znaki drogowe, takie jak zakazy wyprzedzania i ograniczenia prędkości,
które wyświetla w zestawie wskaźników. System wykrywa tymczasowe ograniczenia
prędkości (na przykład na autostradach), początek i koniec autostrad, drogi szybkiego
ruchu, obszary zabudowane, jak i obszary o małym natężeniu ruchu i wyświetla
związany z nimi limit prędkości. Dodatkowo, zależnie od warunków drogowych, jazdy
po mokrej nawierzchni, czy ograniczeniach prędkości zależnych od pory dnia, jak i w
trybie z przyczepą*, wyświetlane są odpowiednie ograniczenia prędkości. Widoczne na
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wirtualnym kokpicie Audi lub bezpośrednio w zasięgu wzroku kierowcy na szybie, tylko
z opcjonalnym wyświetlaczem head-up. Ponadto, gdy przekroczona zostanie prędkość,
może nastąpić ostrzeżenie kierowcy. Jeśli znak drogowy znajduje się poza polem widzenia
kamery, ograniczenia prędkości będą pochodzić z danych nawigacyjnych.
* tylko z fabrycznie zamontowanym hakiem holowniczym
Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu
chroni przed niezamierzoną zmianą pasa jeśli system wykryje nadmierne zbliżenie się do
linii wyznaczających tor jazdy, a kierowca nie włączył kierunkowskazu. System pomaga
utrzymać samochód w pasie ruchu, korygując odpowiednio skręt kierownicy. Kierowca
może włączyć dodatkowe ostrzeżenie - wibracje kierownicy. Funkcjonalny zakres od ok.
60 do maksimum 250 km/h.
Wskazówka: prosimy pamiętać, że systemy pracują tylko w granicach swoich możliwości i
wspierają kierowcę, jednak kierowca pozostaje nadal odpowiedzialny za swoje reakcje za
kierownicą.
 Uwaga Tekst :
Tylko z systemem rozpoznawania znaków drogowych za pomocą kamery (QR9)

System rozpoznawania znaków drogowych

QR9

1.120,-









Tempomat z regulacją prędkości i limiterem prędkości

8T6

bez dopłaty









utrzymuje ustaloną przez kierowcę prędkość od ok. 20 km/h, o ile pozwala na to
moc silnika i hamowanie silnikiem. Obsługa oddzielną dźwignią przy kierownicy,
informacja o ustawionej prędkości wyświetlana przez system informowania kierowcy,
jeśli zamówiono wyświetlacz head-up informacja prezentowana dodatkowo na szybie
w bezpośrednim polu widzenia kierowcy. System kontroli prędkości wykorzystuje
również dane o nachyleniu dróg z danych nawigacyjnych. Funkcja ta steruje odpowiednio
fazami pracy silnika i biegu jałowego wspierając oszczędny w zużyciu paliwa styl jazdy.
Przycisk LIM przełącza między tempomatem a regulowanym ogranicznikiem prędkości.
W trybie limitera prędkości można normalnie używać pedału przyspieszenia, jednak
prędkość będzie ograniczona do ustawionej prędkości maksymalnej. Kick-down może
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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czasowo dezaktywować ogranicznik prędkości. Obsługa i ustawianie limitera prędkości
analogicznie do funkcji tempomatu i adaptive cruise control. Prędkość maksymalną
można ustawić między 30 a 250 km/h, w krokach co kilometr i co dziesięć kilometrów.
Wskazówka: prosimy pamiętać, że systemy pracują tylko w granicach swoich możliwości i
wspierają kierowcę, jednak kierowca nadal pozostaje odpowiedzialny za swoje reakcje za
kierownicą.
KS1

7.770,-









Światła do jazdy dziennej w technice LED

8K4

bez dopłaty









Asystent świateł drogowych

8G1

bez dopłaty









Światła tylne w technice LED

8SK

bez dopłaty









Światła tylne w technice OLED

8SC

10.620,-









Wyświetlacz head-up

projektuje istotne informacje bezpośrednio w polu widzenia kierowcy. Określone
ostrzeżenia, prędkość i inne istotne informacje z systemów wspomagających kierowcę
lub z systemu nawigacji dostępne są w zasięgu wzroku, eliminując w ten sposób
konieczność odrywania wzroku od drogi. Prezentacja danych w kolorze i odpowiednim
kontraście.
Korzystanie z wyświetlacza z okularami przeciwsłonecznymi polaryzacyjnymi jest
ograniczone.

Oświetlenie

w granicach możliwości systemu samodzielnie rozpoznaje światła reflektorów pojazdów
nadjeżdżających z przeciwka, światła tylne innych uczestników ruchu i oświetlenie
miejscowości. W zależności od sytuacji światła drogowe zostają automatycznie włączone
lub wyłączone. System poprawia widoczność i komfort jazdy.
kierunkowskazy, światła stopu, pozycyjne, tylne światła przeciwmgielne

 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Program sprzedaży
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Data wydania: 11/17/2017
data cena: 11/17/2017

Opis wyposażenia
55
g

on

IL

g

I

S
TF

I

TD

na

on
IL

TD

S
TF

50

50

50

Ce

d
Ko
innowacyjna technologia świateł pozycyjnych i hamowania z czterema segmentami OLED,
emitującymi bardzo homogeniczne światło; trójwymiarowy efekt świetlny dla funkcji
coming/leaving home
 Uwaga Tekst :
Tylko w połączeniu z reflektorami przednimi HD Matrix LED (PX6) lub ze światłami
laserowymi jako element składowy (PXC)

Reflektory przednie HD Matrix LED

PX6

10.670,-









Reflektory przednie HD Matrix LED ze światłami laserowymi

PXC

27.990,-









Oświetlenie wnętrza ambiente

QQ1

bez dopłaty









Pakiet oświetlenia wnętrza, konturowe / ambiente

QQ2

3.300,-









Reflektory przednie w technice LED

8IT

bez dopłaty









reflektory w technice HD Matrix LED z dynamicznymi kierunkowskazami oraz układem
zmywania reflektorów
z dynamicznymi kierunkowskazami z przodu i z tyłu oraz układem zmywania reflektorów
w technice LED w białym kolorze. W połączeniu z asystentem zmiany pasa ruchu
oświetlenie konturowe w drzwiach działa jako czerwone oświetlenie ostrzegawcze
przy wysiadaniu; trzy nastrojowe kolory oświetlenia wnętrza, komfortowe wsiadanie i
wysiadanie po zmroku
6 predefiniowanych profili kolorystycznych; możliwość ustawienia interaktywnego,
indywidualnie dopasowanego profilu oświetlenia poprzez moduł Audi drive select - do
wyboru 30 barw; odrębne kompozycje dla oświetlenia ambiente oraz konturowego.
W połączeniu z asystentem zmiany pasa ruchu oświetlenie konturowe w drzwiach działa
jako czerwone oświetlenie ostrzegawcze przy wysiadaniu.
W połączeniu z Bang & Olufsen Sound system białe oświetlenie konturowe wokół
głośników.
Oświetlone listwy progowe z przodu z tyłu

 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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W pełni LED-owe reflektory z funkcją świateł dziennych, mijania, drogowych,
pozycyjnych, na złe warunki pogodowe oraz kierunkowskazy
8X1

1.740,-









Brak dachu szklanego

3FA

bez dopłaty









Dach szklany panoramiczny

3FB

9.000,-









Dach szklany panoramiczny

3FU

9.810,-









System automatycznej recyrkulacji powietrza

2V5

bez dopłaty









Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa

9AK

bez dopłaty









Pakiet jakości powietrza

2V9

3.080,-









Klimatyzacja automatyczna, 4-strefowa

9AU

6.930,-









Klimatyzacja 4-strefowa, automatyczna

9AH

6.930,-









Ogrzewanie postojowe

9M9

8.580,-









Układ zmywania reflektorów

Systemy dachowe

Klimatyzacja

indywidualna regulacja temperatury dla kierowcy i pasażera z przodu; klimatyzacja tylnej
przestrzeni poprzez nawiew w tunelu centralnym; filtr zanieczyszczeń i drobnych cząstek
stałych
pakiet zawiera jonizator, system aromatyzowania i wizualizacji jakości powietrza na
wyświetlaczu MMI
indywidualna regulacja temperatury, nawiewu i rozdziału powietrza z lewej i z prawej
strony dla pasażerów z tyłu; wyloty powietrza w słupkach B; regulacja klimatyzacji
poprzez dotykowy panel z tyłu; filtr alergenowy eliminujący kurz, pyłki i zapachy

 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Wyposażenie biurowe i komfortowe
1U1

11.950,-









Lampki do czytania

8S9

bez dopłaty









Schowek podręczny, chłodzony

1W2

bez dopłaty









Matrix LED oświetlenie dodatkowe do czytania (dla siedzeń tylnych)

8S3

1.410,-









1W7

6.150,-









Dodatkowe wyposażenie przestrzeni bagażowej

6M1

900,-









Wnęka w tylnej kanapie

3X4

1.120,-









Stoliki składane z tyłu

dwa stoliki składane w tylnej konsoli, pod podłokietnikiem
 Uwaga Tekst :
Tylko w połączeniu z pakietem siedzeń pojedynczych z tyłu z elektryczną regulacją i
wielofunkcyjną konsolą obszytą skórą (PE1)

temperatura w schowku analogiczna do temperatury ustawionej po stronie pasażera w
panelu obsługowym klimatyzacji 2-strefowej
 Uwaga Tekst :
Tylko w połączeniu z panelem sterującym Rear seat remote

Lodówka Audi exclusive

Systemy zabezpieczania bagażu i schowki
gniazdo eklektyczne 12Vuchwyt na parasollistwa ochronna krawędzi bagażnika ze stali
szlachetnej
umożliwia przewożenie długich przedmiotów
 Uwaga Tekst :
Opcja niedostępna w połączeniu z lodówką Audi exclusive

 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Systemy zamykania
4F2

5.540,-









Audi connect z funkcją monitorowania pojazdu, zawiera kartę SIM

7I1

bez dopłaty









Autoalarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem

7AL

bez dopłaty









Pokrywa bagażnika, automatyczne otwieranie / zamykanie manualne

4E2

bez dopłaty









Wspomaganie otwarcia i zamknięcia bagażnika, elektryczne

4E7

3.300,-









Centralny zamek sterowany falami radiowymi

4I6

bez dopłaty









Wspomaganie domykania drzwi, elektryczne

GZ2

bez dopłaty
3.800,-













Pilot otwierania bramy garazowej (Home Link)

VC2

1.460,-









Kluczyk komfortowy (advanced key) z funkcją odryglowania zamka
bagażnika za pomocą gestów

Kluczyk komfortowy umożliwia dostęp do samochodu i uruchomienie silnika bez
potrzeby aktywnego używania kluczyka. Otwieranie poprzez dotknięcie klamki w
drzwiach - dotyczy wszystkich drzwi. Autoryzację dostępu potwierdza bezprzewodowa
komunikacja między kluczykiem a pojazdem. W celu zamknięcia pojazdu z zewnątrz
wystarczy przycisnąć czujnik w klamce, który znajduje się w każdych drzwiach.
Odryglowanie klapy bagażnika może nastąpić tradycyjnie poprzez przycisk pośrodku
klapy lub za pomocą odpowiedniego gestu nogą. Zawiera funkcję safe lock, zablokowania
wnętrza od środka.

kontroluje drzwi, maskę silnika, pokrywę bagażnika i wnętrze; z elektronicznym
immobiliserem, możliwością wyłączenia ultradźwiękowej kontroli wnętrza i
zabezpieczenia przed odholowaniem (czujnik nachylenia nadwozia); niezależne zasilanie
sygnału dźwiękowego; wbudowany w moduł sterowania silnikiem; automatyczna
aktywacja kluczykiem samochodowym

 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Lusterka
Lusterko zewnętrzne po prawej stronie (z większym polem obserwacji),
konvex

5RU

bez dopłaty









Lusterko zewnętrzne po lewej stronie (z większym polem obserwacji),
konvex

5SJ

bez dopłaty









Lusterko zewnętrzne po lewej stronie, asferyczne

5SL

bez dopłaty









Obudowa lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia

6FB

bez dopłaty









Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie, podgrzewane,
przyciemniane automatycznie po obu stronach, z funkcją pamięci i z funkcją
automatycznego opuszczania prawego lusterka podczas manewru cofania

6XL

1.570,-









Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie, podgrzewane, z
funkcją pamięci i z funkcją automatycznego opuszczania prawego lusterka
podczas manewru cofania

6XF

bez dopłaty









Zbiornik paliwa o pojemności 82 l

0M1

bez dopłaty









Pakiet bezpieczeństwo

6C4

2.460,-









Poduszka powietrzna boczna z przodu oraz z tylu,z kurtyna powietrzna i
poduszka interaktywna z przodu i z tylu

6C5

7.550,-









Technika i bezpieczeństwo

Poduszka powietrzna centralna pomiędzy fotelami z przodu zwiększa bezpieczeństwo
przy zderzeniach bocznych. Dodatkowo aktywne zagłówki z przodu zwiększające
bezpieczeństwo pasażerów podczas uderzenia z tyłu.

 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Boczne poduszki powietrzne z przodu i z tyłu z kurtynami powietrznymi
chroniącymi głowy

4X4

bez dopłaty









Poduszki powietrzne z dezaktywacją poduszki powietrznej pasażera

4UF

bez dopłaty









48V układ elektryczny "mild hybrid"

7L8

bez dopłaty









Napęd quattro z samoblokującym centralnym mechanizmem różnicowym

GH1

bez dopłaty









Przyciemnione szyby tylne (szyby privacy)

QL5

2.740,-









Wycieraczki przedniej szyby adaptacyjne, z wbudowanymi dyszami

9PF

2.520,-









Roleta przeciwsłoneczna na tylną szybę z elektryczną regulacją

3Y2

2.690,-









Rolety przeciwsłoneczne z elektryczną regulacją na tylną szybę i szyby
boczne z tyłu

3Y8

bez dopłaty
5.540,-













jako uzupełnienie poduszek powietrznych z przodu

stały napęd na wszystkie koła z asymetrycznym i dynamicznym rozdziałem momentu
obrotowego przez samoblokujący środkowy mechanizm różnicowy i z selektywnym
rozdziałem momentu obrotowego na poszczególne koła; mechaniczna funkcja blokady
jest zorientowana na dużą dynamikę jazdy i błyskawicznie rozdziela momenty napędowe
na przednią i tylną oś, co znacznie poprawia trakcję i stabilność. Podczas sportowego
pokonywania zakrętów zintegrowana z ESC funkcja rozdziału momentu obrotowego
na poszczególne koła łagodnie przyhamowuje wewnętrzne koła, zwiększając moment
napędowy na kołach zewnętrznych. Oznacza to lepszą trakcję i dynamikę na zakrętach
oraz bardziej neutralne zachowanie się podczas jazdy.

Szyby

elektrycznie rozsuwana/zasuwana roleta przeciwsłoneczna na tylnej szybie

elektrycznie rozsuwane/zasuwane rolety przeciwsłoneczne na tylnej szybie i szybach w
tylnych drzwiach
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Szyby przeźroczyste

QL1

bez dopłaty









Szyba przednia, ogrzewana

4GR

3.860,-









Szyby dźwiękoszczelne z izolacją termiczną

PDG

6.710,-









Szyba przednia dźwiękoszczelna

4GL

1.340,-









Szyby dźwiękoszczelne

VW8

3.860,-









Szyba przednia termoizolacyjna, laminowana

4GF

bez dopłaty









Szyby termoizolacyjne

4KC

bez dopłaty









Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km

EA6

4.690,-









Audi Extensive - Pakiet naprawczy 5 lat / 150 000 km

EA9

11.290,-









Szyby z izolacją termiczną i akustyczną chronią przed zbyt wysoką temperaturą,
promieniowaniem UV i hałasem z zewnątrz; lepsze tłumienie odgłosów z zewnątrz dzięki
dwóm szybom połączonym ze sobą folią z tworzywa sztucznego. Dodatkowa powłoka
odbijająca promieniowanie ogranicza nagrzewanie wnętrza. Tylna szyba ze szkłem
seryjnym; przednia szyba z okienkiem dla urządzeń telepass
Dostępne opcje:

Szyby z izolacją akustyczną tłumią odgłosy z zewnątrz, chronią w przypadku pęknięcia
szkła

Przedlużenie gwarancji Audi
Efektywna ochrona przed kosztami nieprzewidzianych napraw do końca 4 roku
eksploatacji samochodu lub do 120 000 km przebiegu (w zależności od tego co nastąpiło
pierwsze).
Efektywna ochrona przed kosztami nieprzewidzianych napraw do końca 5 roku
eksploatacji samochodu lub do 150 000 km przebiegu (w zależności od tego co nastąpiło
pierwsze).
 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne

48

Poufny!

Cennik sprzedaży Audi A8
Wyposażenie dodatkowe

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Data wydania: 11/17/2017
data cena: 11/17/2017

Opis wyposażenia
55
g

on

IL

g

I

S
TF

I

TD

na

on
IL

TD

S
TF

50

50

50

Ce

d
Ko

Dodatkowe wyposażenie zewnętrzne
Hak holowniczy

1D3

7.270,-









Oznaczenie modelu i typu silnika

2Z8

bez dopłaty









Brak oznaczenia modelu i typu silnika

2Z0

bez dopłaty









Brak oznaczenia typu silnika

2Z7

bez dopłaty









Przygotowanie do montażu haka holowniczego

1D8

1.070,-









Końcówki układu wydechowego

0P0

bez dopłaty









Uchwyt flagi, lewy Audi exclusive

YZS

n/a









Uchwyt flagi, prawy Audi exclusive

YZT

n/a









Apteczka i trójkąt ostrzegawczy

1T3

bez dopłaty









Dywaniki z przodu i z tyłu

0TD

bez dopłaty









Gniazdo zasilające 230V

9Z3

960,-









Osłony przeciwsłoneczne

5XC

bez dopłaty









Podnóżki z tylu

0TR

1.340,-









Zapalniczka i popielniczka

9JB

bez dopłaty









elektrycznie wysuwany

Dodatkowe wyposażenie wewnętrzne

z weluru, dopasowane do koloru wykładziny dywanowej
Zastępuje gnizadko 12V / zapalniczkę z tyłu
z lusterkiem do makijażu, podświetlanym; po stronie kierowcy i pasażera

oświetlone, z przodu z tyłu

 Standard  Opcja  /  Standard / opcja  niedostępne
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Data wydania: 11/17/2017

Lakier

Lusterka

solidna wykończenia

Obudowa lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia

Koła i opony

Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie,
podgrzewane, z funkcją pamięci i z funkcją automatycznego
opuszczania prawego lusterka podczas manewru cofania

Koło zapasowe dojazdowe
Obręcze ze stopu metali lekkich 8 J x 18, 5-ramienne, V-design,
opony 235/55 R 18

Systemy dachowe

Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą z systemem
ostrzegającym o obluzowaniu się koła

Brak dachu szklanego

Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach optyczna i akustyczna

Autoalarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem kontroluje

Systemy zamykania

sygnalizacja spadku ciśnienia w kołach; informacja wyświetlana na ekranie
komputera pokładowego

drzwi, maskę silnika, pokrywę bagażnika i wnętrze; z elektronicznym
immobiliserem, możliwością wyłączenia ultradźwiękowej kontroli wnętrza i
zabezpieczenia przed odholowaniem (czujnik nachylenia nadwozia); niezależne
zasilanie sygnału dźwiękowego; wbudowany w moduł sterowania silnikiem;
automatyczna aktywacja kluczykiem samochodowym

Zestaw narzędzi i podnośnik

Oświetlenie
Światła do jazdy dziennej w technice LED
Światła tylne w technice LED kierunkowskazy, światła stopu, pozycyjne,

Pokrywa bagażnika, automatyczne otwieranie / zamykanie
manualne

tylne światła przeciwmgielne

Centralny zamek sterowany falami radiowymi

Oświetlenie wnętrza ambiente białe oświetlenie wnętrza w technice

Wspomaganie domykania drzwi, elektryczne

LED w połączeniu z asystentem zmiany pasa ruchu oświetlenie konturowe w
drzwiach działa jako czerwone oświetlenie ostrzegawcze przy wysiadaniu; trzy
nastrojowe kolory oświetlenia wnętrza; komfortowe wsiadanie i wysiadanie po
zmroku

Szyby
Rolety przeciwsłoneczne z elektryczną regulacją na tylną
szybę i szyby boczne z tyłu elektrycznie rozsuwane/zasuwane rolety

Reflektory przednie w technice LED w pełni LED-owe reflektory z funkcją

przeciwsłoneczne na tylnej szybie i szybach w tylnych drzwiach

świateł dziennych, mijania, drogowych, pozycyjnych, na złe warunki pogodowe
oraz kierunkowskazy

Szyba przednia termoizolacyjna, laminowana
Szyby termoizolacyjne

50
Poufny!

Cennik sprzedaży Audi A8
Standardowe wyposażenie

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Dodatkowe wyposażenie zewnętrzne

Data wydania: 11/17/2017

podparcie udtrzystopniowa, indywidualna regulacja dla prawego i lewego
foteladodatkowo oddzielna regulacja dla zewnętrznych siedzeń tylnych

Zderzaki wzmocnione

Podłokietnik komfortowy z przodu podłokietnik komfortowy z przodu,

Oznaczenie modelu i typu silnika
Końcówki układu wydechowego

oddzielny dla kierowcy i pasażera, z płynną regulacją wzdłużną i wysokości oraz
otwieranymi schowkami

Komfort siedzeń

Elektryczna regulacja przednich foteli z funkcją pamięci ustawień

Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla foteli
przednich, elektryczna elektryczna, dla przednich siedzeń, z regulacją
poziomą i pionową

Siedzenie tylne 3-miejscowe
Fotele konturowe fotele konturowe z przodu z komfortowymi zagłówkami,
pneumatycznym podparciem odcinka lędźwiowego, pneumatyczną regulacją
boków siedziska i oparcia oraz elektryczną regulacją wysokości i odległości, kąta
pochylenia siedziska i oparcia, podparcia pod uda, górnej części oparcia oraz
wysokości zagłówków
funkcja pamięci ustawień dla przednich siedzeń, kierownicy, lusterek
zewnętrznych, wysokości przednich zagłówków
aplikacje z drewna na tylnej stronie oparć; w połączeniu z oświetleniem
konturowym/ambiente wnętrza z podświetleniem LED
podłokietnik komfortowy z przodu, oddzielny dla kierowcy i pasażera, z płynną
regulacją oraz otwieranymi schowkami

Mocowanie ISOFIX dla fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych
siedzeniach znormalizowany uchwyt do mocowania fotelików dziecięcych
zgodny z normą ISO
Foteliki dziecięce dostępne u Partnerów Audi.

Ogrzewanie foteli przednich i skrajnych siedzeń tylnych
ogrzewana środkowa część siedziska i oparcia oraz boki siedzeń i

elektryczna regulacja wysokości i odległości foteli przednich, kąta pochylenia
siedziska i oparcia, podparcia pod uda, górnej części oparcia oraz wysokości
zagłówków fotele oraz pneumatyczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego
oraz boków siedziska i oparcia
funkcja pamięci ustawień dla przednich siedzeń, kierownicy, lusterek
zewnętrznych, wysokości przednich zagłówków

Zagłówki z tyłu dla skrajnych siedzeń z tyłu z manualną regulacją wysokości

Tapicerka i elementy skórzane
Wyposażenie bazowe, bez pakietu skórzanego Feinnappa
Tapicerka skórzana Valcona siedzenia, środkowy podłokietnik i zagłówki
obszyte skórą Valcona; wnęki w drzwiach z Alcantary

Aplikacje dekoracyjne
Aplikacje dekoracyjne wnętrza górne - drewno jesion brązowoszare
Naturell
Aplikacje dekoracyjne wnętrza dolne - część dolna w kolorze
grafitowoszarym

Podsufitka
Podsufitka tkaninowa

51
Poufny!

Cennik sprzedaży Audi A8
Standardowe wyposażenie

Program sprzedaży
Rok modelowy 2018

Kierownica i elementy obsługi

Data wydania: 11/17/2017

kolorystyki wnętrza (odpowiednio do górnej części deski rozdzielczej); z
technologią Shift-by-Wire

wirtualnego kokpitu Audi przy użyciu kierownicy wielofunkcyjnej; prezentacja
mapy nawigacji jako modelu terenu 3D na kolorowym wyświetlaczu o wysokiej
rozdzielczości i przekątnej 12,3 cala; przy aktywnym prowadzeniu wzdłuż trasy
informacje z nawigacji wyświetlane są w polu prędkościomierza; obejmuje
system rozpoznawania zmęczenia kierowcy

Kierownica wielofunkcyjna, obszyta skórą kolorystyczne dopasowanie

MMI Navigation plus z panelem dotykowym MMI touch response

Gałka zmiany przełożeń obszyta skórą barwa dopasowana do wybranej

obszycia kierownicy i gałki dźwigni zmiany przełożeń do wybranej barwy górnej
części deski rozdzielczej; koncepcja prostej obsługi w wirtualnym kokpicie Audi
wielu standardowych jak i opcjonalnych funkcji infotainment, telefonu, obsługi
głosowej czy systemu informującego kierowcę

Radio i TV
Audi music interface do podłączenia odtwarzacza MP3 lub podłączenia

Klimatyzacja

nośnika pamięci przez USB; dwa gniazda USB w celu podłączenia i ładowania
mobilnych urządzeń

Elektryczna nagrzewnica powietrza

Audi sound system 10 głośników o doskonałym brzmieniu; wraz z
głośnikiem centralnym w tablicy rozdzielczej i subwooferem w tylnej półce; 6kanałowy wzmacniacz o mocy całkowitej 180 W

Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa indywidualna regulacja
temperatury dla kierowcy i pasażera z przodu; klimatyzacja tylnej przestrzeni
poprzez nawiew w tunelu centralnym; filtr zanieczyszczeń i drobnych cząstek
stałych

MMI radio plus

Telefon i komunikacja

Dodatkowe wyposażenie wewnętrzne

Złącze Bluetooth

Dywaniki z przodu i z tyłu z weluru, dopasowane do koloru wykładziny

Systemy wspomagające kierowcę

dywanowej

Audi parking system plus (przód i tył)

Panel obsługi z przyciskami w matowej czerni

Audi pre sense basic

Zapalniczka i popielniczka oświetlone, z przodu z tyłu

Tempomat z regulacją prędkości i limiterem prędkości utrzymuje

MMI i systemy nawigacyjne
Audi virtual cockpit Wirtualny kokpit Audi to innowacyjny, w pełni cyfrowy
wyświetlacz umożliwiający dopasowaną do potrzeb kierowcy konfigurację
wyświetlanych informacji; prędkość/obroty, mapa, usługi Audi connect,
informacje z systemów radiowych/multimedialnych itp.; przycisk VIEW na
kierownicy wielofunkcyjnej umożliwia zmianę wielkości dwóch okrągłych
wskaźników. Opcja wyświetlania małych wskaźników umożliwia prezentację
dużych, czytelnych grafik z komputera pokładowego i treści MMI; możliwa
konfiguracja z danymi z komputera pokładowego w polu obrotomierza; obsługa

ustaloną przez kierowcę prędkość od ok. 20 km/h, o ile pozwala na to moc
silnika i hamowanie silnikiem. Obsługa oddzielną dźwignią przy kierownicy,
informacja o ustawionej prędkości wyświetlana przez system informowania
kierowcy, jeśli zamówiono wyświetlacz head-up informacja prezentowana
dodatkowo na szybie w bezpośrednim polu widzenia kierowcy. System
kontroli prędkości wykorzystuje równeż dane o nachyleniu dróg z danych
nawigacyjnych. Funkcja ta steruje odpowiednio fazami pracy silnika i biegu
jałowego wspierając oszczędny w zużyciu paliwa styl jazdy. Przycisk LIM
przełącza między tempomatem a regulowanym ogranicznikiem prędkości.
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W trybie limitera prędkości można normalnie używać pedału przyspieszenia,
jednak prędkość będzie ograniczona do ustawionej prędkości maksymalnej.
Kickdown może czasowo dezaktywować ogranicznik prędkości. Obsługa i
ustawianie limitera prędkości analogicznie do funkcji tempomatu i adaptive
cruise control. Prędkość maksymalną można ustawić między 30 a 250 km/h, w
krokach co kilometr i dziesięć kilometrów.
Prosimy pamiętać, że systemy pracują tylko w granicach swoich możliwości i
wspierają kierowcę, jednak kierowca nadal pozostaje odpowiedzialny za swoje
reakcje za kierownicą.

błyskawicznie rozdziela momenty napędowe na przednią i tylną oś, co znacznie
poprawia trakcję i stabilność. Podczas sportowego pokonywania zakrętów
zintegrowana z ESC funkcja rozdziału momentu obrotowego na poszczególne
koła łagodnie przyhamowuje wewnętrzne koła, zwiększając moment napędowy
na kołach zewnętrznych. Oznacza to lepszą trakcję i dynamikę na zakrętach oraz
bardziej neutralne zachowanie się podczas jazdy.

Zawieszenie i hamulce

limitu przebiegu)

Przedłużenie gwarancji Audi
Pakiet naprawczy 3 lata / 90 000 km (w tym pierwsze dwa lata bez

Hamulce tarczowe z tyłu
Hamulce tarczowe z tyłu
Hamulce tarczowe z przodu
Hamulce tarczowe z przodu
Zawieszenie adaptve air suspension

Technika i bezpieczeństwo
Apteczka i trójkąt ostrzegawczy
Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa
Boczne poduszki powietrzne z przodu i z tyłu z kurtynami
powietrznymi chroniącymi głowy jako uzupełnienie poduszek
powietrznych z przodu

Poduszki powietrzne z dezaktywacją poduszki powietrznej
pasażera
48V układ elektryczny "mild hybrid"
Napęd quattro z samoblokującym centralnym mechanizmem
różnicowym stały napęd na wszystkie koła z asymetrycznym i dynamicznym
rozdziałem momentu obrotowego przez samoblokujący środkowy mechanizm
różnicowy i z selektywnym rozdziałem momentu obrotowego na poszczególne
koła; mechaniczna funkcja blokady jest zorientowana na dużą dynamikę jazdy i
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Dane techniczne
55 TFSI 6 cylindrów
tiptronic

przyspieszenie / max. prędkość
0-100 km/h
max. prędkość
dane silnika
max. wydajność
max. moment obrotowy
pojemność silnika
średnica x skok tłoka w mm
kompresja
rodzaj paliwa

55 TFSI quattro 250 kW

5,6 s
250

250(340) kW(PS) bei 5000-6400 1/min
500
2995
84,5 x 89,0
11,2 : 1
benzyna 95-oktanowa

zużycie paliwa
cyklu miejski / poza miastem / mieszany

10,1 / 6,0 / 7,5

emisje CO2
cykl miejski / poza miastem / mieszany
klasa efektywności
norma emisji spalin

230 / 137 / 171
B
EU6

masa / pojemności
dop. masa holowanej przyczepy w kg przy
8% / 12% wzniesienia
bez hamulców
maks. obciążenie dachu/na haku w kg
generator
masa własna
pojemność zbiornika paliwa ok. w l
pojemność bagażnika w l

54

- / 2.300
750
100 / 95
110-250 A
1995 kg
82 l
505

Dane techniczne
50 TDI 6 cylindrów
tiptronic

przyspieszenie / max. prędkość
0-100 km/h
max. prędkość
dane silnika
max. wydajność
max. moment obrotowy
pojemność silnika
średnica x skok tłoka w mm
kompresja
rodzaj paliwa

50 TDI quattro 210 kW

5,9 s
250

210(286) kW(PS) bei 3700-4000 1/min
600
2967
83,0 x 91,4
16,0 : 1
olej napędowy

zużycie paliwa
cyklu miejski / poza miastem / mieszany

6,3 / 5,1 / 5,6

emisje CO2
cykl miejski / poza miastem / mieszany
klasa efektywności
norma emisji spalin

164 / 134 / 145
A
EU6

masa / pojemności
dop. masa holowanej przyczepy w kg przy
8% / 12% wzniesienia
bez hamulców
maks. obciążenie dachu/na haku w kg
generator
masa własna
pojemność zbiornika paliwa ok. w l
pojemność bagażnika w l

55

- / 2.300
750
100 / 95
110-250 A
2050 kg
82 l
505

Dane techniczne
55 TFSI Long 6 cylindrów
tiptronic

przyspieszenie / max. prędkość
0-100 km/h
max. prędkość
dane silnika
max. wydajność
max. moment obrotowy
pojemność silnika
średnica x skok tłoka w mm
kompresja
rodzaj paliwa

55 TFSI quattro 250 kW

5,7 s
250

250(340) kW(PS) bei 5000-6400 1/min
500
2995
84,5 x 89,0
11,2 : 1
benzyna 95-oktanowa

zużycie paliwa
cyklu miejski / poza miastem / mieszany

10,1 / 6,0 / 7,5

emisje CO2
cykl miejski / poza miastem / mieszany
klasa efektywności
norma emisji spalin

229 / 137 / 171
B
EU6

masa / pojemności
dop. masa holowanej przyczepy w kg przy
8% / 12% wzniesienia
bez hamulców
maks. obciążenie dachu/na haku w kg
generator
masa własna
pojemność zbiornika paliwa ok. w l
pojemność bagażnika w l

56

- / 2.300
750
100 / 95
110-250 A
2020 kg
82 l
505

Dane techniczne
50 TDI Long 6 cylindrów
tiptronic

przyspieszenie / max. prędkość
0-100 km/h
max. prędkość
dane silnika
max. wydajność
max. moment obrotowy
pojemność silnika
średnica x skok tłoka w mm
kompresja
rodzaj paliwa

50 TDI quattro 210 kW

5,9 s
250

210(286) kW(PS) bei 3700-4000 1/min
600
2967
83,0 x 91,4
16,0 : 1
Diesel schwefelfrei

zużycie paliwa
cyklu miejski / poza miastem / mieszany

6,3 / 5,2 / 5,6

emisje CO2
cykl miejski / poza miastem / mieszany
klasa efektywności
norma emisji spalin

165 / 135 / 146
A
EU6

masa / pojemności
dop. masa holowanej przyczepy w kg przy
8% / 12% wzniesienia
bez hamulców
maks. obciążenie dachu/na haku w kg
generator
masa własna
pojemność zbiornika paliwa ok. w l
pojemność bagażnika w l

57

- / 2.300
750
100 / 95
110-250 A
2075 kg
82 l
505

