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Q8 50 TDI 210 kW quattro

Model

 
 

Q8 50 TDI 210 kW quattro

 
 Celková cena 2 915 600,-

Motor

   2967 cm3 quattro® Tiptronic 8st. autom 1 974 900,-
    Výkon: 210 kW / 286 koní

 Spotřeba paliva: 8.7 l/100km
 Emise CO : 227 CO  g/km2 2

Vnější lakování

0Q0Q Bílá Carrara 12 200,-

Potah

EI  Potah: S - line
 Vnitřní barva: Černá/šedá nit

 Koberec: Černá
 Přístrojová deska: Černá

Ceny příslušenství jsou nezávazné, nekartelové a doporučené vč. DPH 21%, platné do odvolání. Prosím mějte na paměti, že případné nutné náklady na montážní práce a materiál nejsou v cenách obsaženy. Na základě 

omezení dle motoru či výbav nemusí být montáž požadovaného příslušenství u určitého vozu možná. O dostupnosti příslušenství pro vybraný model a termínu dodání se informujte u Vašeho dealera.
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Výbava

19" kovaná kola - 5ramenný Aero design
velikost 8,5J x 19
pneumatiky 265/55 R19

48V mild-hybrid soustava

Adaptivní podvozek s nastavitelnými
tlumiči

Airbagy
- čelní airbag pro řidiče a spolujezdce, postranní airbagy 
pro přední sedadla, hlavové airbagy

Akustický parkovací asistent vpředu a
vzadu

akustická a optická podpora při parkování
ukazatel odstupu od překážky/okolních stojících vozů 
na horním displeji

Ambientní jednobarevné osvětlení
interiéru

bílé ambientní osvětlení interiéru pomoci LED 
technologie - včetně standardních čtecích lampiček a 
osvětlení kosmetického zrcátka
osvětlení prostoru pro nohy vpředu a vzadu, klik dveří 
a přístrojové desky

Asistent dálkových světel
automatické přepínání potkávacích/dálkových světel 
podle okolní dopravy

Audi music interface
dva USB sloty pro nabíjení a datový přenos
umožňuje přehrání hudby z přenosného zařízení 
(smartphone, MP3 přehrávač aj.)

Audi pre sense basic
V případě hrozící srážky jsou aktivována bezpečnostní 
opatření za účelem ochrany pasažérů vozidla jako 
napnutí bezpečnostní pásů vpředu, upravení nastavení 
sedadel vpředu, zavření oken a panoramatické střechy 
(pokud je objednána) a jsou aktivována výstražná světla, 
aby varovala ostatní účastníky provozu. Zároveň zvyšuje 
komfort při používání bezpečnostního pásu.
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Výbava

Audi pre sense front
Využívá data z přední kamery a na jejich základě 
vyhodnocuje riziko hrozící kolize zpředu. V rámci 
systémových limitů a v závislosti na situaci a rychlosti 
může asistent varovat před hrozící kolizí nebo zahájit 
brzdění. Systém je aktivní přibližně od 5 km/h. Chodci 
a cyklisté mohou být detekováni do rychlosti cca 85 km
/h a vozidla do rychlosti 250 km/h. V případě hrozící 
kolize systém varuje řidiče vizuálně, akusticky a 
hapticky, pokud je to nutné, zvýší brzdou sílu nebo 
zahájí brzdění tak, aby se snížila rychlost při níž dojde 
ke kolizi nebo aby se kolizi předešlo úplně.
V případě hrozící srážky jsou také aktivována 
bezpečnostní opatření za účelem ochrany pasažérů 
vozidla jako napnutí bezpečnostní pásů vpředu, 
upravení nastavení sedadel vpředu, zavření oken a 
panoramatické střechy (pokud je objednána) a jsou 
aktivována výstražná světla, aby varovala ostatní 
účastníky provozu. Zároveň zvyšuje komfort při 
používání bezpečnostního pásu.

Audi Soundsystem
6kanálový zesilovač
10 reproduktorů
subwoofer
výkon 180W

Bez kožené výbavy

Bezpečnostní šrouby kol s indikací
uvolnění

uvolnění šroubů kol je možné pouze s dodaným 
nástavcem
v případě uvolnění šroubu proběhne upozornění na 
dotčené kolo v MMI a digitální přístrojové desce

Bezrámové vnitřní zpětné zrcátko
automaticky zaclonitelné

Čalounění stropu ze světlé tkaniny

Deaktivace airbagu spolujezdce

Dekorace diamantový lak stříbrně šedý

Dělicí síť výsuvná mezi zavazadlovým
prostorem a zadními sedadly

v případě objednání výbavy Bang & Olufsen Advanced 
Sound System s 3D ozvučením (8RF) neobsahuje 
vozidlo úchyty pro dělící síť na B-sloupcích

Elektricky ovládané víko zavazadlového
prostoru

Elektromechanické servořízení
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Výbava

Klíč s dálkovým ovládáním bez funkce
Safelock

bezklíčové spuštění a vypnutí motoru tlačítkem start / 
stop na středovém panelu
odemykání a zamykání vozidla pomocí klíče (dveře, 
víko zavazadlového prostoru, víko palivové nádrže)
komfortní funkce otevření / zavření oken pomocí 
tlačítka odemknout / zamknout na klíči

Klimatizace 2zónová automatická
rozdělené ovládání klimatizace pro stranu řidiče a 
spolujezdce
klimatizace zadního prostoru výdechy ve středové 
konzoli
odmrazovací průduchy pro přední a postranní skla
kombinovaný filtr znečištění a jemných prachových 
částic

Koberečky vpředu a vzadu

Kontrola tlaku v pneumatikách
akustické a vizuální upozornění řidiče při ztrátě tlaku v 
pneumatikách v systému MMI a na digitální 
přístrojové desce

LED přední světlomety
LED denní, potkávací, poziční a dálková světla
statická LED směrová světla
statická a dynamická LED světla do zatáček
světla do nepříznivého počasí
světla pro jízdu na dálnici a ve městě
osvětlení jízdní dráhy světlem barvou podobnou 
dennímu světlu s nízkou spotřebou energie

LED zadní světla se statickými LED
směrovými světly

Lékárnička a výstražný trojúhelník

Maska chladiče Singleframe v barvě vozu
rám masky chladiče v barvě vozu
lemovaní a horizontalní lamely chromované

Mild-hybrid technologie (MHEV)
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Výbava

MMI rádio plus s MMI touch response
dva dotykové displeje systému MMI (Multi Media 
Interface) k ovládání infotainmentu a funkcí vozu
horní 8,8" displej (rozlišení 1280 x 720) pro ovládání 
médií a funkcí vozu
spodní 8,6" displej (1280 x 640) pro ovládání 
klimatizace, komfortních funkcí a zadávání textu
oba displeje poskytují haptickou a akustickou odezvu
příjem AM / FM - čtečka paměťových karet (SDXC)
2 USB porty s datovou i nabíjecí funkcí
ovládání hlasitosti v závislosti na rychlosti
rozhraní Bluetooth pro telefonování i streamování 
hudby

Multifunkční kožený volant
3ramenný
s pádly řazení
barva kůže dle zvolené interiérové kombinace

Nádrž na AdBlue 24l (pouze pro modely se
vznětovým motorem)

Nekuřácké provedení
12V zásuvka vpředu a vzadu

Objem palivové nádrže 85l

Ostřikovače světlometů

Ovládací prvky v hliníkové / černé
skleněné optice s haptickou odezvou Ovládací prvky v 
hliníkové optice:

ovládací lišta asistenčních systémů
parkovací brzda a asistent rozjezdu
centrální zamykání vpředu a vzadu
otevírání víka zavazadlového prostoru a spínače 
ovládání oken Ovládací prvky v černé skleněné optice:
ovládací lišta základních funkcí (pod dotykovým 
displejem klimatizace)
ovládací lišta světlometů

Označení modelu a technologie

Paket lesklé optiky
střešní rám a okenní lišty z eloxovaného hliníku

Pohon všech kol quattro se samosvorným
mezinápravovým diferenciálem

Prodloužená záruka výrobce 4 roky
prodloužení o 2 roky nad zákonnou záruku a max. do 
nájezdu 120 000 km

Progresivní řízení
proměnlivý převodový poměr řízení
zlepšená dynamika a jízdní komfort

Provozní návod
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Výbava

Přední kotoučové brzdy 18" ECE

Sada na opravu pneumatik

Sada nářadí

Sedadla standardní vpředu v tkanině
Initial

manuální podélné a výškové nastavení sedadla, 
nastavení sklonu opěradla, stehenní opěrky
manuální nastavení hlavových opěrek a výšky 
podavače bezpečnostního pásu

Sluneční clony
osvětlené make-up zrcátko na straně řídiče a 
spolujezdce

Standardní nárazník

Standardní skla
zadní sklo, skla zadních dveří a zadní boční okna z 
čirého skla

Středová loketní opěrka vpředu

Tempomat

Uchycení dětské sedačky ISOFIX a Top
Tether pro zadní vnější sedadla

Uchycení dětské sedačky ISOFIX pro
sedadlo spolujezdce

Upozornění opuštění jízdního pruhu
systém zabraňuje v rámci systémových hranic 
neúmyslnému vyjetí z jízdního pruhu pomocí drobných 
korekcí řízení, pokud je aktivován a řidič nedal 
směrový signál
systém na neúmyslné vyjetí upozorní také pomocí 
vibrací do volantu (lze vypnout)
funkční v přibližném rozmezí 60 - 250 km/h

Vnější zpětná zrcátka zaclonitelná
vyhřívaná, sklopná, automaticky zaclonitelná
s integrovaným LED směrovým světlem
funkce automatického naklopení zrcátek při zařazené 
zpátečce

Volitelná výbava

$Z4CX2 22" litá kola Audi Sport - 5paprskový,
hvězdicový V-design

lesklá antracitově černá
leštěná
velikost 10Jx22
pneumatiky 285/40 R22
v kombinaci pouze s S line sportovním paketem (WQS) 
nebo Audi design selection paketem (WK8)

46 400,-
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Volitelná výbava

$MA Adaptivní pneumatický podvozek Sport
pro S line sportovní paket (WQS)

0,-

WTE Akční paket Gravity
MMI navigace plus s MMI touch response
Audi Virtual Cockpit
Zpětná parkovací kamera
4zónová komfortní klimatizace
Komfortní klíček (Advanced key) - Čalounění kůže / 
koženka mono.pur 550
Elektricky nastavitelná přední sedadla
Vyhřívání předních sedaček

247 000,-

WTIPXC Akční paket Technology
Asistenční paket Tour (adaptivní tempomat,asistent 
odbočování a vyhýbání, asistent pro udržování vozu v 
jízdních pruzích)
HD Matrix LED světlomety
LED zadní světla s dynamickými LED směrovými světly
Dynamické natáčení kol zadní nápravy
Servomechanické dovírání dveří Pouze v kombinaci s :
Adaptivní pneumatický podvozek (1BK / 2MA)

157 100,-

QQ2 Ambientní a konturní osvětlení interiéru
nad rámec výbavy QQ1 tento paket obsahuje 
individuální nastavení třiceti barev ambientního a 
konturního osvícení - šest předdefinovaných 
barevných profilů

7 300,-

$CCPCC Asistenční paket Tour v kombinaci s
paketem Gravity a Technology paket obsahuje:

Adaptivní tempomat
včetně asistenta pro jízdu v dopravní koloně s funkcí 
Stop&amp;Go
Asistent pro udržování vozu v jízdních pruzích včetně 
asistenta nouzového zastavení(6I6)
Omezovač rychlosti
Asistent vyhýbání
Asistent odbočení
Prediktivní asistent efektivity (pasivní)
rozpoznání dopravních značek (QR9)
MMI navigace plus s MMI touch response (PNQ)

0,-

9S9 Audi Virtual Cockpit plus
12,3" full-HD digitální přístrojový štít
ovládání funkcí ovládacími prvky na volantu
3 možnosti grafického zobrazení - Dynamik, Sport a 
klasický vzhled
pouze v kombinaci s MMI navigací plus

4 400,-

IT1 Audi connect
3letá licence pro využívání služeb konektivity Audi 
connect
pouze při objednání MMI navigace plus s MMI touch 
response (PNQ) nebo akčního paketu Gravity 
(WTEPNQ)

0,-
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Volitelná výbava

9ZE Audi phone box
univerzální přihrádka (170 x 87 mm) zabudovaná ve 
středové konzoli pro následující funkce:
dobíjení mobilního telefonu přes USB slot, nebo 
indukční dobíjení (Qi-standard)
napojení mobilního telefonu na vnější anténu vozu
zlepšený příjem signálu a nižší SAR záření ve voze
handsfree volání přes reproduktory a mikrofon 
zabudovaný ve stropnici
funkce autotelefonu skrze slot pro SIM kartu, rSAP 
spojení s mobilním telefonem
podpora LTE
možnost napojení dvou mobilních telefonů
upozornění na zapomenutý telefon v přihrádce a 
akuální stav nabití

14 500,-

IU1 Audi smartphone interface
rozhraní pro zobrazení vybraných aplikací a funkcí 
mobilního telefonu v systému MMI
ve spojení s Apple Iphone (operační systém od iOS 9) 
může být telefon spojen se systémem MMI i 
bezdrátově

7 300,-

9VS Bang & Olufsen Premium Sound System s 3D
ozvučením

17 reproduktorů včetně 3D ozvučení, centrálního 
reproduktoru a subwooferu
16kanálový zesilovač o výkonu 730W
prostorový zvuk Fraunhofer Symphoria pro přední 
sedadla s efektem koncertního sálu

33 300,-

2Z0 Bez označení modelu, výkonu a
technologie

0,-

PC3 Brzdové třmeny červeně lakované 11 600,-

$TG Dekorace kartáčovaný hliník matný S line 0,-

$CDPCD Kamery snímající okolí vozu - pro paket
Gravity

systém čtyř širokoúhlých kamer vytvářejících obraz 
vozu a jeho bezprostředního okolí se zobrazením 
následujících náhledů:
pohled z ptačí perspektivy
pohled na zadní a přední kola
pohled pouze ze zadní, nebo přední kamery
360° panoramatický pohled na přední, nebo zadní 
část vozu

19 500,-

3GN Kolejnicový systém
variabilní uvazovací oka v zavazadlovém prostoru
fixační sada s teleskopickou tyčí
upevňovací pás pro individuální rozdělení 
zavazadlového prostoru a pro upevnění předmětů

8 200,-



 Nabídka ze dne 30.03.2020    Strana 9 od 14

Volitelná výbava

$GCPGC Komfortní klíček (Advanced key) - pro
paket Gravity

bezklíčové spuštění a vypnutí motoru tlačítkem start
/stop na středovém panelu
otevření zavazadlového prostoru tlačítkem nebo 
bezdotykově pohybem nohy
zamykání vozidla zvenčí přes dotykový senzor na klice
ochrana hrany zavazadlového prostoru z ušlechtilé 
oceli

0,-

6E6 Komfortní středová loketní opěrka vpředu
s odklopným úložným prostorem
výškově a podélně nastavitelná

5 500,-

6FJ Kryty vnějších zpětných zrcátek v černé
barvě

3 100,-

GB1 LTE příjem pro Audi phone box 0,-

2PF Multifunkční sportovní zploštělý volant
3ramenný design
kožený
perforovaná pravá a levá část
dole zploštělý
s pádly řazení
logo "S"
barva kůže dle zvolené interiérové kombinace

3 400,-

4D3 Odvětrávací funkce vpředu
odvětrávání sedáku a opěradla předních sedadel 
nastavitelné ve třech stupních intenzity (ovládání 
pomocí tlačítek u spodního MMI displeje)
ventilátory nasávají vzduch, aby zajistily přijemné 
klima i při vysokých venkovních teplotách
automatická aktivace vyhřívání sedadel zabraňuje 
nadměrnému chlazení

31 900,-

PAH Paket černé optiky
- černé exteriérové prvky na předním a zadním nárazníku 
- černý rám masky chladiče Singleframe - černé 
orámování postranních skel

20 300,-

3FU Panoramatické dvoudílné strešní okno
dvoudílné střešní okno s elektrickým ovládáním přední 
části
elektrické ovládání sluneční rolety
integrovaná větrná clona
tónované prosklení

44 900,-

$V1PV1 Přední sedadla el. nastavitelná - paket
Gravity

podélné a výškové nastavení sedadla, nastavení sklonu 
sedáku a opěradla
pneumatické nastavení bederní opěrky ve čtyřech 
směrech

0,-
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Volitelná výbava

PQD S line exteriérový paket
přední a zadní nárazník v S-line designu
rám masky chladiče Singleframe v matné šedé barvě
plné lakování v barvě vozu - černá maska chladiče s 
chromovými lamelami
zadní difuzor v matně černé s chromovou lamelou
S-line boční prahy v barvě vozu s matně šedou sponou
logo S-line na předních blatnících
podsvícené hliníkové nástupní lišty v rámech dveří s 
logem S-line
ochrana hrany zavazadlového prostoru z ušlechtilé 
oceli

56 500,-

WQS S line sportovní paket
Exteriér:

adaptivní sportovní pneumatický podvozek
21" litá kola s 5paprskovým Vdesignem, 10J x 21, 
pneumatiky 285/45 R21
podsvícené hliníkové nástupní lišty v rámech dveří s 
logem S-line
logo S-line na předních blatnících Interiér:
sportovní sedadla s čalouněním Alcantara/kůže
3ramenný multifunkční volant plus s pádly řazení, 
perforovaný, s S-line logem
volící páka v perforované kůži
interiérová dekorace broušený hliník - černá stropnice 
(6NQ)
ochrana hrany zavazadlového prostoru z ušlechtilé 
oceli
pedály a opěrka pro levé chodidlo z ušlechtilé oceli

131 700,-

$1FQ4QN0Q Sedadla S sportovní plus - kůže Valcona
s diamantovým prošíváním - čalounění sedadel, hlavové 
opěrky a středové loketní opěrky kůže Valcona

s vyraženým nápisem S line na předních sedadlech
perforace v kombinaci 4D3 / 4D8
výplně ve dveřích z Alcantary
sportovní sedadla s integrovanou hlavovou opěrkou
podélné a výškové nastavení sedadla, nastavení sklonu 
sedáku, opěradla, horní části opěradla, stehenní 
opěrky
pneumatické nastavení bočnic sedáku, opěradla a 
bederní opěrky
diamantové prošívání vpředu a zadních vnějších 
sedadel
lze objednat pouze se sportovním paketem S-line

31 900,-

3S2 Střešní ližiny - černé
včetně střešních nosičů

11 600,-

$A34A4 Vyhřívání předních a zadních vnějších
sedadel - pro paket Gravity

11 600,-

3NS Zadní sedadla plus
sklopná zadní opěradla v poměru 40: 20: 40 nebo 
úplně sklopná (plochá podlaha)
včetně manuálního nastavení náklonu opěradla v 
poměru 40: 20: 40

6 400,-
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Volitelná výbava

QL5 Zatmavená skla
zatmavená postranní skla mezi B a C sloupkem
zatmavené zadní sklo

13 100,-
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Technické údaje

 Motor - typ   3.0 l Diesel

 Výkon    210 kW 286 koní

 Objem  2967 cm3

 Převodovka Tiptronic 8st. autom

 Pohon quattro®

 Počet dveří 5

 Počet sedadel 5

 Vlastní hmotnost 2145 kg

 Nejvyšší povolená celková hmotnost 2890 kg

 Spotřeba paliva 8.7 l/100km

 Emise CO22 227 CO  g/km2
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Moje financování

Audi Financial Services

 Parametry financování Cena vozu pro financování 2 915 600 Kč

   Splátka předem 35 %

   Doba splácení 60 měsíců

   Zůstatková hodnota 0 %

   Měsíční splátka včetně pojištění 42 220 Kč

   Výše úvěru 1 895 140 Kč

   Celková platba úvěru včetně pojištění 2 533 174 Kč

   Úroková sazba 4,94 %

   RPSN* 12,76 %

   Měsíční splátka úvěru 35 712 Kč

   Měsíční splátka pojištění 6 508 Kč

 
Parametry pojištění

Varianta značkového pojištění
GOLD Audi Pojištění 
Generali Česká 

 

 

Popis balíčku

Audi Pojištění 
Generali Česká 
pojišťovna GOLD

   Limit pojištění skel 10 000 Kč

   Spoluúčast 10 %

   Věk klienta 46 a více let 

   Počet bezeškodných měsíců 60 

Audi Benefit nízký úrok | Financování s úrokem od 2,99% | Nízká měsíční splátka | Audi Pojištění součástí splátek | Podmínky: doba splácení 12 až 72 měsíců | Splátka předem (akontace) od 0% z ceny vozu | 

Nerovnoměrná poslední splátka od 0 Kč až po 60% z pořizovací ceny vozu |Platnost: Do odvolání

  Stav 30.03.2020. Další informace k produktům naleznete na stránkách www.vwfs.cz
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Číslo nabídky

QR kód

Pro aktuální informace o modernizovaných modelech nebo nabídce skladových vozů, prosím, kontaktujte svého nejbližšího prodejce nebo si vyberte svůj nový vůz z nabídky skladových vozů.Upozornění / výhrada k 

hodnotám spotřeby paliva a emisím CO2Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 byly stanoveny dle standardu WLTP a v souladu s platnými předpisy přepočteny do NEDC hodnot. Tyto hodnoty se od katalogových hodnot liší. 

Jsou určeny pro porovnání hodnot CO2 a spotřeby paliva mezi různými typy vozidel. Dodatečná výbava vozu a příslušenství (např. vestavené díly, jiné pneumatiky atd.) mohou měnit relevantní parametry vozidla jako 

hmotnost, valivý odpor a aerodynamiku a ve spojitosti s povětrnostními a dopravními podmínkami a individuálním stylem jízdy mohou ovlivnit spotřebu paliva, spotřebu elektrické energie a emise CO2 jakož i výkonnostní 

ukazatele vozidla. Prodejce, dovozce ani výrobce nenese žádnou odpovědnost za skutečnost, že se v budoucnu nově komunikované hodnoty mohou lišit.Dne 1. září 2018 byl starý standard NEDC (New European Driving 

Cycle) nahrazen novým standardem WLTP pro všechny vozy registrované jako osobní (M1), Od 1. září 2019 dojde k podobné změně i pro vozy s registrací jako nákladní (N1 / N2).

3B4WHN Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce 
zobrazit Vaši nabídku a poradit Vám.

Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit 
platnost při produktových změnách.

Naskenujte QR kód a zobrazte si Vaši konfiguraci na 
Vašem mobilním telefonu či tabletu.

Vhodnou čtečku QR kódu naleznete v obchodech Apple 
Store nebo Google Play.


