Audi A8 50 TDI V6 quattro TT8 (3,0)
Model

4N203A17

Kom. č./int.č.: 728720
Technické údaje

Motor:

6-valec turbodiesel (2967 ccm)

Výkon kW / PS:

210/285

Prevodovka:

8 st.-Tiptronic

Max krútiaci moment pri ot/min:

600/1250 - 3250

Hmotnosť celková/užitočná:
Počet miest na sedenie:

2690/640
5

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h:
Max. rýchlosť km/h:

5,9 s
250

Číslo karosérie:

WAUZZZF8XJN006193
67 km
0E0E Čierna mythost metalíza

Stav najazdených km:
Farba vozidla:

Spotreba paliva (mesto/mimo mesta/kombinovaná):
Emisie CO2 (g/km):
Farba interiéru:
Základná výbava

Airbag vodiča a spolujazdca
Bočné airbagy vpredu a vzadu
Hlavové airbagy vpredu a vzadu
Kontrola zapnutia bezpečnostných pásov
Integrálny systém hlavových opierok
Audi pre sense basic - preventívna ochrana cestujúcich pri náraze
Deaktivátor airbagu spolujazdca
ESC elektronický stabilizačný program
ASR protipreklzový systém
ABS brzdy s antiblokovacím systémom
EBV brzdy s elektronickým rozdeľovaním brzdnej sily
EDS elektronická uzávierka diferenciálu (nie pre quattro)
Hliníková karoséria Audi Space Frame
quattro - permanentný pohon všetkých kolies
Prograsívne riadenie
Start-Stop systém
Elektromechanická parkovacia brzda
Adaptive air suspension
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
Elektronický imobilizér
Alarm s funkciou proti odtiahnutiu
Komfortný kľúč vrátane senzorického otvárania batožinového priestoru
Tempomat
Parkovací systém plus - akustický a optický parkovací systém vpredu a vzadu
Audi hold assist - asistent rozbehu pri stúpaní
Audi lane assist - monitorovanie jazdného pruhu a upozornenie pri jeho opustení
Audi drive select
LED predné svetlomey a LED zadné svetlá
LED denné svietenie a zadné svetlá
Ostrekovače svetlometov
Svetelný a dažďový senzor
Lichtpaket - LED osvetlenie interiéru
Elektrické ovládanie okien
Komfortná automatická klimatizácia 2-zónová
Senzor kvality ovzdušia a vlhkosti v interiéri
Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou
Multifunkčný kožený volant 4-ramenný s funkciou radenia
Elektrické otváranie a zatváranie veka batožinového priestoru
Elektricky nastaviteľný stĺpik volantu
Stredová opierka rúk vpredu
Komfortná stredová opietka rúk vpredu, dvojdielna

6,5/5,5/5,8
152

WH Čierna

Velúrové koberčeky vpredu a vzadu
Popolník a zapalovač vpredu a vzadu s osvetlením
Senzorické ovládacie tlačidlá v čiernom sklenenom vzhľade na stredovej konzole
Komfortné sedadlá vpredu, elektricky nastaviteľné (8-smerov), pre vodiča s pamäťou
Elektricky nastaviteľné bederné opierky na predných sedadlách
Sedadlá vzadu 3-miestne, nesklopné, stredová opierka vzadu sklopná s držiakmi
na poháre a odkladacím priečinkom
Vyhrievané predné sedadlá
Ukotvenie detskej sedačky ISO FIX a Top Tether na krajných sedadlách vzadu
Poťahy sedadiel - koža Valetta
Strop vozidla v látkovom poťahu
Drevený obklad interiéru - Eschenmaser - jaseň sivohnedý prírodný
Interiérové lišty spodné - lakované vo farbe graphitgrau (sivá)
Aluminium optik - hliníkové doplnky v interiéri
MMI Navigačný systém plus s MMI touch
Audi virtual cockpit
Audi connect Navigation & Infotainment
Audi music interface (rozhranie pre USB, iPod/iPhone)
Bluetooth rozhranie
Audi sound system - 10 aktívnych reproduktorov
Audi connect
Spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, vyhrievané, klopné, s automatickou clonou
a pamäťou
Kryty spätných zrkadiel lakované vo farbe karosérie
Determálne sklá
Ozdobné okenné lišty - hliníkové
Hliníkové ozdobné lišty na nárazníkoch a bočných prahoch
Hliníkové nástupné lišty
Objem palivovej nádrže 82l a AdBlue® 24l (len pre diesel)
Kontrola tlaku v pneumatikách
Bezpečnostné skrutky kolies
Disky z ľahkých zliatin 8Jx17, 5-ramenné, Aero-dizajn, kontrastné sivé,
čiastočne leštené, pneu 235/60 R17
Miestošetriace rezervné koleso
Náradie a zdvihák
Výstražný trojuholník

2-ročná záruka bez obmedzenia najazdených kilometrov
3-ročná záruka na lak karosérie
12-ročná záruka na prehrdzavenie karosérie

Cena základného modelu s 20% DPH
Obj. kód

0E0E
WBT

89 500,00 EUR
Doplnková výbava

Cena v EUR

PL4
VC2

Čierna mythost metalíza
Business - akciový balík výbav obsahuje:
KS1/WBT Head-up display
QQ2/WBT Kontur/Ambiente Lichtpaket
9ZE/WBT Audi phonebox
9AH/WBT Komfortná klimatizácia 4-zónová
PCN Assistenz-Paket Tour
9VS Exkluzívny zvukový systém - Bang & Olufsen Premium Sound System s 3D zvukovou reprodukciou
Business - hodnota akciového balíka spolu
Alcantara Paket schwarz (čierny) - nasledovné časti sú v čiernom poťahu Alcantara: strop, zadné plató, stĺpiky A,B,C,D a slnečné clony
Diaľkové otváranie garáže

6G2

DVD/CD menič a prehrávač - umiestnenie v príručnej skrinke; zásobník na 6 DVD alebo CD; so stabilizátorom proti otrasom; nepodporuje MP3 a WMA

9M9

Nezávislé kúrenie s diaľkovým ovládaním
Rear Seat Entertainment plus (RSE plus) - integrovaná zábava prostredníctvom dvoch Audi tabletov. Tablety sú odnímateľné a dajú sa používať aj mimo
vozidla. Technická špecifikácia:
• Antireflexná dotyková obrazovka s rozlíšením 10,1 palcov (1920 x 1200 pixelov)
• Pamäť 32 GB, podpora Micro SD
• Pripojenie Micro USB
• Nastavenie pripojenia cez Bluetooth 4.0, WiFi 802.11 n MIMO, WiFi Direct
• Výstup zvuku cez integrované reproduktory, zvukový systém vozidla alebo slúchadlá (káblové pripojenie,
bluetooth)
• Rozlíšenie fotoaparátu 2 MP
• Operačný systém: Android 5.1 Lollipop
• Procesor: NVIDIA Tegra 4

9WF

QW5
PE6
4D2
PDG
3FB
8S3
3X4
7HB
CJ4
GS5
GT1
GZ2
IU1
N5D
PCZ
PS8
PX6
QR9

1 237,00
1 563,00
664,00
671,00
1 394,00
2 531,00
1 350,00
8 173,00
1 742,00
293,00
754,00
1 727,00

3 486,00

Rear Seat Remote - centrálna riadiaca jednotka pre diaľkové ovládanie komfortného vybavenia a infotainmentu vozidla - prostredníctvom OLED Touch
displeja 5,7" s vysokým rozlíšením je možné nastavovanie sedadiel, vyhrievania, masáží, klimatizácie, osvetlenia interiéru, slnečných roliet; umožňuje
ovládanie médií, či diskrétne telefonovanie vzadu a mnoho ďalších funkcií.
Dve krajné sedadlá vzadu elektricky nastaviteľné
Masážne a klimatizované sedadlá vpredu a vzadu-masážna funkcia 3 stupne intenzity a 7 programov; klimatizačná funkcia 3 stupne intenzity
Dvojité bezpečnostné zasklenie - izolačné s UV filtrom
Panoramatické sklenené strešné okno - jednodielne - elektricky nastaviteľné, tónované, so slnečnými roletkami a komfortným ovládaním
Matrix LED svetlá na čítanie vzadu; nastaviteľné prostredníctvom Rear Seat Remot
Priestor na prepravu dlhých predmetov
Rozšírená kožená výbava I. - nasledovné časti sú potiahnuté kožou Feinnappa s ozdobným stehom: stredová konzola, lakťové opierky rúk vo dverách a
kryt airbagu na volante
Disky z ľahkých zliatin, kované, 9Jx20, 10- paralelných lúčové, kontrastné sivé, čiastočne leštené, pneu 265/40 R20
Senzorické ovládacie tlačidlá v čiernom sklenenom vzhľade na stredovej konzole vrátane rozšírených prvkov interiéru v hliníkovom vyhotovení
Interiérové lišty (spodné) česaný hliník tmavý
Elektrické dovretie zatvárania predných a zadných dverí
Audi smartphone interface
Interiér v koži Valcona
Kamerový monitorovací systém celého okolia vozidla, vrátane bočných senzorov pre vyššiu bezpečnosť pri parkovaní
Komfortné kontúrované sedadlá vpredu elektricky nastaviteľné s pamäťou
HD Matrix LED svetlomety vpredu s LED zadnými svetlami a dynamickými smerovkami
Ukazovateľ rýchlostných obmedzení

Cenníková cena vozidla s 20% DPH
Akciová cena vozidla

551,00
4 190,00
3 779,00
1 350,00
1 811,00
280,00
225,00
1 114,00
4 723,00
271,00
214,00
765,00
309,00
675,00
1 372,00
1 755,00
1 799,00
225,00

(cena pre poisteni )

132 320,00 EUR

99 900,00 EUR
83 250,00 EUR

s 20% DPH

Akciová cena vozidla bez 20% DPH

Ušetríte celkovo :

32 420,00 EUR

(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, 0915 984 544 - sasak@autonovo.sk, 0902 979 905 - ftrochan@autonovo.sk

Objednávam áno / nie

Ponuka najžiadanejšich doplnkov
povinná výbava (lano + lekárnička + 1ks reflexná vesta + rukavice)
4 ks reflexná vesta s púzdrom
1 l olej Audi Long Life
gumenné rohože predné
gumenné rohože zadné
gumenna rohož do kufra
strešný nosič
nosič bicyklov na ťažné zariadenie (2 ks)
Adaptér na zástrčku ťažného zariadenia (č. dielu: 000055400WF)
Gumená krytka ťažného zariadenia (č. dielu: 8R0803910) obj. Botoš/Fidesová
rozširovacia sada pre tretí bicykel
nosič bicyklov na strechu
box na lyže
značenie skiel VINPRINT
satelitné zabezpečenie COBRA s kartou

Cena
25,- EUR
20,- EUR
32,- EUR
60,- EUR
48,- EUR
127,- EUR
300,- EUR
670,- EUR
10,- EUR
10,- EUR
213,- EUR
135,- EUR
733,- EUR
200,- EUR
1 500,- EUR

