
Specifikace vozidla
Kyjov, 25.11.2022

02364/6/620/7/
Tovární značka: Audi
Model: Q8 55 TFSI quattro
Objem motoru: 2995 ccm
Výkon kW/k: 250/340
Číslo karoserie: WAUZZZF18ND034203

Modelový klíč: 4MN0X222
Barva vozidla: Bílá Gletscher
Interiér: Černá/šedá nit Černá/šedá nit
Kód barvy: 2Y2Y /EI
Číslo komise: 0144306

Palivo: Benzín (mild) Hybrid

Hodnota CO2 s podporou el. – kombinovaná (WLTP): 250 g/km
Spotřeba paliva s podporou el. - kombinovaná (WLTP): 11 l/100km
Hodnota CO2 s podporou el. - kombinovaná (NEDC): 204 g/km
Spotřeba paliva s podporou el. - kombinovaná (NEDC): 8,9 l/100km

Není-li v této nabídce stanoveno výslovně jinak, je cena vozidla uvedená v nabídce platná 2 dny ode dne vytvoření
nabídky. Tato nabídka neznamená uzavření jakékoliv smlouvy s kupujícím týkající se předmětného vozidla, prodejce
je oprávněn předmětné vozidlo prodat i jinému zájemci.

Cena vozidla ze sériové produkce výroby v Kč včetně 21% DPH:

Základní cena vozidla 2 086 900,00 Kč

Barva vozidla(obj. kód): Bílá Gletscher (2Y2Y) 38 000,00 Kč

Zvláštní výbava (obj. kód)
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(7HK) 66 400,00 Kč
22" litá kola Audi Sport - 5paprskový (CX2) 128 100,00 Kč

hvězdicový V design
- antracitově černá
- leštěná
- velikost 10 J x 22
- pneumatiky 285/40 R22

3místné provedení zadních sedadel plus (3NS) 6 700,00 Kč
- zadní opěradla sklopná v poměru
40:20:40 nebo úplně sklopná (plochá
podlaha)
- včetně manuálního nastavení sklonu
opěradla v poměru 40:20:40
- sedadlo může být v podélné poloze
posunuto v rozmezí 100 mm v poměru 60:40

Adaptivní pneumatický podvozek v ($BK1BK) 0,00 Kč
kombinaci s S line sportovním paketem

Adaptivní stěrače s integrovaným (9PF) 12 700,00 Kč
ostřikem skel
- adaptivní systém stírání čelního skla
pro nejlepší možný výhled za každého
počasí i během procesu stírání
- čistící tekutina je nastříkána přímo
před stírací lišty a téměr ihned setřena
- vyhřívané

Akční paket Technology (WTIPXC0N59AE) 111 400,00 Kč
V paketu jsou obsaženy následující
výbavy:
- Servomechanické dovírání dveří
- Světlomety HD Matrix LED
- Řízení všech kol
- Klimatizace 4zónová automatická
- Asistenční paket Tour (samostatná
položka)
- Komfortní klíč bez funkce Safelock
(samostatná položka)
- Parkovací kamera - zadní (samostatná
položka)
- Adaptivní pneumatický podvozek
(samostatná položka)
- Zvýhodnění paketu je 69 500 Kč s DPH.
- Samostatně objednatelné položky lze
rozšířit o výbavu dle nabízeného výběru.
- Na některé z výbav v paketu se mohou
vázat další výbavy, které je nutné
objednat z důvodu vyrobitelnosti vozu.

Ambientní a konturní osvětlení interiéru (QQ2) 7 600,00 Kč
- nad rámec Ambientního jednobarevného
osvětlení interiéru
- Šest předdefinových barevných profilů
a možnost nadefinování interaktivního a
individuálního profilu. Interaktivní
profil je řízen pomocí jednotlivých módů
Audi drive select. U individuálního
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barevného profilu je možnost výběru z 30
barev a barvy mohou být nastaveny
samostatně pro jednotlivé části
ambientního a konturního osvětlení.
- konturní osvětlení dveří vpředu a
vzadu, barevně přizpůsobené
- ambientní osvětlení vsadek dveří
vpředu a vzadu, barevně přizpůsobené
- ambientní osvětlení středové konzole
vpředu, barevně přizpůsobené
- konturní osvětlení středové konzole
vpředu, barevně přizpůsobené
- konturní osvětlení včetně osvětlení
loga quattro na přístrojové desce na
straně spolujezdce, barevně přizpůsobené
- ambientní osvětlení přístrojové desky,
barevně přizpůsobené

Asistenční paket 1 (PCH) 18 100,00 Kč
- Paket zahrnuje asistenční systémy pro
dopravu ve městě a pro jízdu na
komunikacích s více jízdními pruhy.
Obsahuje následující asistenční systémy:
- Asistent hlídání mrtvého úhlu
- V rámci systémových limitů pomáhá
řidiči monitorovat mrtvý úhel a provoz
za vozidlem. V zadní části vozidla jsou
instalovány 2 dodatečné senzory
monitorující vozidla, která se
přibližují ze zadu z boku nebo jedou
vedle vozidla, a měří vzdálenost mezi
vozidly a rozdíl v rychlosti. V případě,
že je situace vyhodnocena jako kritická,
je řidič upozorněn pomocí LED světla na
příslušném vnějším zpětném zrcátku.
Pokud řidič v kritické situaci použije
směrové světlo, tak LED světlo
několikrát varovně zabliká. V kombinaci
s upozorněním na opuštění jízdního pruhu
dojde v kritické situaci k drobné
korekci řízení. V rámci systémových
limitů může asistent řidiče také
upozornit na nebezpečné předměty při
otáčení.
- Asistent varování při vystupování z
vozu
- Asistent varuje pasažéry vozidla při
vystupování z vozu, pokud vozidlo stojí
a hrozí kolize s přijíždějícím dopravním
prostředkem ze zadu. V rámci systémových
limitů využívá asistent radarové senzory
v zadní a bočních částech vozu. Při
detekci blížícího se objektu, se kterým
hrozí střet, a současném zatáhnutí za
otevírací páčku dveří se nejprve
rozsvítí varovné světlo v liště dveří a
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na příslušném zpětném zrcátku, současně
dojde ke krátké prodlevě před otevřením
dveří.
- Asistent výjezdu z parkovacího místa
- V rámci systémových limitů využívá
zadní a boční radarové senzory, aby
zabránil hrozící kolizi z projíždějícím
objektem při výjezdu z parkovacícho
místa. Systém je funkční při couvání do
rychlosti 10 km/h. V případě hrozící
srážky systém varuje řidiče vizuálně,
akusticky a případně výstražným
přibrzděním, pokud je situace obzvláště
kritická.
- Audi pre sense rear
- Využívá informace ze zadních
radarových senzorů a v rámci systémových
limitů detekuje riziko hrozícího střetu
s vozidlem přijíždějícím ze zadu. V
případě hrozící srážky jsou aktivována
bezpečnostní opatření za účelem ochrany
pasažérů vozidla jako napnutí
bezpečnostní pásů vpředu, pokud je
objednána výbava "Boční airbagy vzadu a
napnutí bezpečnostních pásů"(4X9) dojde
k napnutí bezpečnostních pásů i u
zadních vnějších sedadel, 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.

Asistenční paket Tour (PCC) 48 000,00 Kč
- Asistenční paket Tour obsahuje
následující asistenční systémy, které
zvyšují komfort a bezpečnost především
při dlouhých cestách mimo město:
- Asistent rozpoznávání značek
- Adaptivní tempomat
- V rámci systémových limitů podporuje
adaptivní tempomat řidiče regulováním
nastavené rychlosti a vzdálenosti od
vpředu jedoucího vozidla. Pokud systém
detekuje vozidlo, může v závislosti na
situaci a v rámci systémových limitů
brzdit nebo akcelerovat. Systém také
obsahuje funkci "Stop & Go", díky které
může systém vozidlo v dopravní koloně
automaticky zastavit nebo znovu uvést do
pohybu v závislosti na délce časového
úseku, ve kterém bylo vozidlo v klidu.
Systém je funkční v rozmezí od 0 do 250
km/h. Pro svou funkci systém využívá
radarový senzor, který je namontován v
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přední části vozu, přední kameru a
ultrazvukové senzory pro kontinuální
monitorování okolních vozidel.
- Omezovač rychlosti
- V rámci systémových limitů pomáhá
udržovat rychlost vozidla do předem
manuálně nastavené maximální rychlosti.
Tento limit může být dočasně překonán
důrazným sešlápnutím plynového pedálu
(kick-down). Systém je funkční od cca 30
km/h.
- Asistent efektivity
- V rámci systémových limitů pomáhá
řidiči zvolit takový styl jízdy, který
podporuje úsporu paliva. Systém využívá
navigační data pro informace o poloměru
zatáček, vjezdech do měst a rychlostních
limitech. Systém je také podporován
asistentem rozpoznávání dopravních
značek. Asistent efektivity také řídí
tah motoru a fáze plachtění, čímž
podporuje snížení spotřeby paliva.
Informace o efektivní jízdě jsou
poskytovány prostřednictví informačního
systému řidiče nebo vibracemi do
plynového pedálu.
- Aktivní jízdní asistent
- Kombinuje funkce adaptivního tempomatu
a aktivního upozornění na opuštění
jízdního pruhu. Systém pomáhá řidiči
akcelerovat, brzdit, udržovat rychlost a
odstup a zůstat v jízdním pruhu. Tím
zvyšuje jízdní komfort hlavně na
dlouhých cestách. V rámci systémových
limitů detekuje systém jízdní pruhy,
silniční stavby a vozidla v přilehlých
jízdních pruzích. Na základě těchto
informací vytvaří systém virtuální
cestu, ve které pak vede vozidlo. Systém
udržuje vozidlo uvnitř jízdního pruhu
pomocí drobných korekcí řízení. Zároveň
udržuje konstatní nastavenou rychlost a
kontroluje odstup od vpředu jedoucích
vozidel. Systém je funkční v rozmezí od
cca 0 do 250 km/h. Pro své funkce
využívá radarový senzor v přední části
vozu, přední kameru a ultrazvukové
senzory pro permanentní monitorování
okolí vozidla.
- Asistent nouzového zastavení
- V rámci systémových limitů vůz
rozpozná neaktivitu řidiče, v takových
případech ho vizuálně, akusticky a
hapticky varuje. Pokud nedojde k žádné
reakci, ujme se vůz řízení a automaticky
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vozidlo ve vlastním pruhu zastaví a
zároveň se aktivují preventivní ochranná
opatření.
- Asistent vyhýbání
- V rámci systémových limitů pomáhá
řidiči s vyhýbacím manévrem. K tomu
využívá data z radarového senzoru a
přední kamery. Při detekování překážky v
jízdním směru je řidič na hrozící střet
upozorněn výstražným signálem, pokud
řidič začne provádět vyhýbací manévr,
tak jej asistenční systém podpoří
okamžitým automatickým brzděním a mírnou
korekcí řízení. Systém je funkční v
rychlostech od cca 30 do 150 km/h a
vyžaduje, aby řidič aktivně řídil během
celého manévru.
- Asistent odbočení
- V rámci systémových limitů asistent
odbočení při rozjíždění nebo nízkých
rychlostech do cca 10 km/h předchází
hrozící srážce s přijíždějícím vozidlem
při odbočování vlevo. Jakmile řidič
použije směrové světlo, asistent
odbočení monitoruje opačný pruh. K tomu
systém využívá data z radarového senzoru
a přední kamery. Systém předchází srážce
pomocí aktivního brzdného zásahu, díky
kterému zůstane vůz ve svém pruhu. Řidič
je o brzdném zásahu informován v
informačním systému řidiče.

Audi connect klíč (2F1) 4 900,00 Kč
- Nyní se Váš smartphone s operačním
systémem Android stává digitálním klíčem
k Vašemu vozidlu. Váš mobilní telefon
přebírá funkce klasického klíče k
vozidlu: zamykání/odemykání vozidla a
startování motoru.
- Audi connect klíč využívá NFC
technologii a bezkontaktní přenosový
standard. Pro otevření nebo zamčení
vozidla stačí, pokud přiložíte
kompatibilní smartphone se systémem
Android vedle vnější kliky dveří řidiče.
Poté ho položíte do univerzálního držáku
abyste mohli nastartovat motor. V
závislosti na typu smartphonu je Audi
connect klíč funkční, také pokud má
smartphone nízkou kapacitu baterie nebo
je baterie úplně vybitá.
- Vašim kolegům, přátelům a rodině
můžete pohodlně poskytnout až 5
digitálních klíčů prostřednictvím
aplikace myAudi ve Vašem smartphonu.
Nemusíte tak už nikdy osobně předávat
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klíč k Vašemu vozidlu. Pokud budete
potřebovat předat Váš vůz Audi rychle
třetí straně (například obsluze
parkoviště) můžete použít NFC kartu
(dodávána společně s touto výbavou),
která má stejné funkce jako Audi connect
klíč ve Vašem smartphonu.
- Nestačí mít jen kompatibilní zařízení,
je také nutné mít aktivovaný a oveřený
účet myAudi, abyste mohli tuto službu
využívat. Dále je potřebné, aby Váš účet
myAudi byl nastaven jako hlavní uživatel
ve vozidle, u kterého chcete využívat
Audi connect klíč. Aplikace myAudi je
zdarma ke stažení.
- Upozornění:
- Licence je platná na 24 měsíců, po
uplynutí této doby lze licenci zdarma
prodloužit o 12 měsíců. Další
prodloužení je pak zpoplatněno.
- Ověření kompatibility smartphonu je
možné u Vašeho partnera Audi nebo na
ww.audi.com/bluetooth.

Audi phone box (9ZEGB1) 15 100,00 Kč
- univerzální přihrádka (170 x 87 mm)
zabudovaná ve středové konzoli pro
následující funkce:
- indukční dobíjení mobilního telefonu o
výkonu 5 W (Qi-standard)
- napojení mobilního telefonu na vnější
anténu vozu
- zlepšený příjem signálu a nižší SAR
záření ve voze
- příjem LTE
- možnost napojení dvou mobilních
telefonů prostřednictvím Bluetooth
- upozornění na zapomenutý telefon v
přihrádce a aktuální stav nabití v MMI

Audi smartphone interface (IU1) 8 300,00 Kč
- 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

Audi virtual cockpit plus (9S9) 4 600,00 Kč
- 12,3" full-HD digitální přístrojový
štít pro flexibilní zobrazení informací
podle požadavků  řidiče (rychlost /
otáčky motoru, mapy, informace o rádiu /
médiích a další) včetně asistenta
pozornosti.  Audi virtual cockpit je
ovládán pomocí tlačítek na volantu.
Pomocí tlačítka VIEW na volantu je možné
zvolit 2 velikosti zobrazení ukazatelů.
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Displej s malými ukazateli umožňuje
větší prostor pro zobrazení palubního
počítače a obsahu MMI, například map.
Audi virtual cockpit umožňuje zobrazení
3D map a pokud je aktivováno navádění k
cíli, zobrazuje navigační informace v
blízkosti rychloměru. Vzhled Audi
virtual cockpitu lze upravit
prostřednictvím systému MMI.
- Audi virtual cockpit plus navíc
obsahuje:
- 3 individuální možnosti nastavení:
„Dynamik", „Sport" a „Klassik"

Bang & Olufsen Premium Sound System s 3D (9VS) 34 700,00 Kč
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

Bez označení modelu, výkonu a (2Z0) 0,00 Kč
technologie

Bonus pro paket Technology ($TE) -69 500,00 Kč
Boční airbagy vzadu (4X4) 12 100,00 Kč

- navíc oproti výbavě "Airbagy" (4X3):
postranní airbagy pro zadní sedadla

Dvojitá akustická skla (VW0) 15 100,00 Kč
- dvě fólií spojené vrstvy skel v
postranní a zadní části vozu (bez
čelního skla)
- zlepšené odhlučnění
interiéru a zvýšená ochrana proti
násilnému vniknutí
- uvnitř vozu může docházet ke zhoršení
mobilního signálu pro zařízení
nepřipojená na Audi phone box

Elektricky nastavitelná přední sedadla s (PV3) 10 000,00 Kč
paměťovou funkcí pro sedadlo řidiče
- elektrické nastavení výšky a podélné
polohy sedadla, sklonu sedáku a opěradla
- elektrické nastavení bederní opěrky ve
čtyřech směrech
- manuální nastavení hlavových opěrek a
výšky podavače bezpečnostního pásu
- paměťová funkce nastavení sedadla
řidiče: 2 paměťové sloty pro elektrické
nastavení sedadla řidiče a vnějších
zpětných zrcátek, nastavení je možné
uložit a poté vyvolat pomocí tlačítek ve
dveřích na straně řidiče
- poslední pozice sedadla se také
automaticky uloží k osobnímu profilu
- pouze v kombinaci s vnějšími zpětnými
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zrcátky s paměťovou funkcí
Head-up displej (KS1) 41 900,00 Kč

- projekce rychlosti, navigačních dat,
pokynů asistenčních systémů a dalších
pro jízdu relevantních informací na
čelní sklo v zorném poli řidiče
- výškově nastavitelný
- vícebarevný displej s vysokým
kontrastem
- polarizační brýle omezují použití
Head-up displeje

Klimakomfortní vyhřívané akustické (4GR) 17 800,00 Kč
přední sklo
- bezdrátové vyhřívání čelního skla
- snížené zahřívání interiéru během
slunečných dnů
- vyhřívání stěračů v klidové poloze
- pouze v kombinaci s výbavou Audi phone
box (9ZEGB1)

Kolejnicový systém s upevňovací sadou (3GN) 8 500,00 Kč
- variabilní uvazovací oka v
zavazadlovém prostoru
- fixační sada s teleskopickou tyčí
- upevňovací pás pro individuální
rozdělení zavazadlového prostoru a pro
upevnění předmětů

Komfortní klíč bez funkce Safelock (PGC) 29 900,00 Kč
- bezklíčové spuštění a vypnutí motoru
tlačítkem start / stop na středovém
panelu
- otevření zavazadlového prostoru
tlačítkem nebo bezdotykově pohybem nohy
- odemykání dveří a zavazadlového
prostoru pomocí bezdrátové komunikace
mezi klíčem a vozidlem
- zamykání vozidla zvenčí přes dotykový
senzor na klikách dveří bez aktivního
použití klíče
- klíč je nutné mít u sebe, ale není
nutné ho aktivně používat
- funkce Safelock brání otevření vozidla
zevnitř v případě, že je vozidlo
uzamčeno pomocí klíče
- elektrická roleta zavazadlového
prostoru
- kryt hrany zavazadlového prostoru z
nerezové oceli

Komfortní středová loketní opěrka vpředu (6E6) 5 500,00 Kč
- podélně nastavitelná
- úložný prostor pod středovou loketní
opěrkou

Kruhy Audi a loga v lesklé černé barvě (4ZP) 6 100,00 Kč
- kruhy Audi vředu a vzadu a logo v
masce chladiče a na dveřích
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zavazadlového prostoru v lesklé černé
barvě

Kryty vnějších zpětných zrcátek v černé (6FJ) 3 200,00 Kč
barvě

Multifunkční sportovní vyhřívaný volant (1XP) 6 700,00 Kč
- 3ramenný design
- kožený
- s pádly řazení
- barva kůže dle zvolené interiérové
kombinace

Náhradní dojezdové kolo (1G1) 7 600,00 Kč
- s kompresorem, umístěné v zavazadlovém
prostoru pod krytem podlahy, maximální
rychlost 80 km/h

Ochranné sluneční rolety (3Y6) 18 100,00 Kč
- elektricky ovladatelné pro zadní boční
okna
- manuálně nastavitelná pro zadní okno

Paket parkovacích asistenčních systémů (PCF) 48 000,00 Kč
- Parkovací asistent plus pro vzdálené
parkování je možné aktivovat
prostřednictvím intuitivní aplikace
myAudi. Řidič aktivně kontroluje
parkovací proces držením tlačítka >>P na
kontrolním panelu. Řidič musí plně
kontrolovat celý parkovací manévr. V
rámci systémových limitů může vozidlo
automaticky zabrzdit, pokud detekuje
překážku. Pro kontrolu parkovacího
manévru je do aplikace myAudi v chytrém
telefonu řidiče přenášen obraz z kamer
snímajících okolí vozu.
- Lze také použít ve vozidle.
Alternativně může být parkovací asistent
plus pro vzdálené parkování aktivován
uvnitř vozidla stiknutím Audi tlačítka
>>P na středové konzoli. V tomto případě
musí řidič také plně kontrolovat celý
parkovací proces a držet stlačené
tlačítko >>P.
- Detekování překážek. Vysoce přesné
senzory přesně monitorují okolí vozidla.
K detekci překážek slouží 12
ultrazvukových senzorů. Kamery snímající
okolí vozu se svým analytickým
zpracováním obrazu poskytují další
informace.
- Systém umožňuje zaparkovat vozidlo
popředu nebo pozadu do příčných
parkovacích míst a pozadu do podélných
parkovacích míst a vyparkovat ho z
podélných parkovacích míst.
Aplikace myAudi může být také využita
pro pomoc s vyparkováním vozidla z
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příčných parkovacích míst. Řidič může
pohodlně z vozidla vystoupit před jeho
zaparkováním a zase do něj nastoupit
poté co opustilo parkovací místo.
- Parkovací kamery snímající okolí vozu
- Systém 4 širokoúhlých kamer
vytvářejících obrazu vozu a jeho
bezprostředního okolí se zobrazením
různých pohledů pro ještě pohodlnější
manévrování s vozidlem.
- Lze aktivovat automaticky zařazením
zpátečky, tlačítkem na středové konzoli
nebo tlačítkem na horním displeji za
předpokladu, že je aktivován ukazatel
vzdálenosti.
Jednotlivé pohledy je možné ovládat
pomocí horního displeje MMI:
- Pohled na virtuální vozidlo a jeho
okolí, který může být různě otáčen a
přibližován pomocí dotykového displeje.
- Pohled z ptačí perspektivy, obraz ze
všech 4 kamer je sloučen do jednoho
virtuálního pohledu shora. Obraz může
být plynule upravována posouván, což
umožňuje přesnější manévrování a
umístění vozidla.
- Pohled na zadní nebo přední kola,
který umožňuje lepší výhled na obrubník
při manévrování s vozidlem.
- Pohled pouze ze zadní s vodícími
prvky pro parkování nebo připojení
přívěsu.
- Pohled pouze z přední kamery pro lepší
výhled na překážky před vozidlem
- Panoramatický pohled na přední nebo
zadní část vozu. Téměř 180° pohled pro
lepší výjezd z úzkých parkovacích míst,
vjezdů a další.

Paket černé optiky (PAH) 21 100,00 Kč
- černé prvky v oblasti Audi
Singleframe, předním a zadním nárazníku
a vnějších prazích dveří (provedení se
liší v závislosti na modelu a vybavě)
- rám masky Audi Singleframe v černé
barvě
- mřížka chladiče v černé barvě

S line exteriérový paket (PQD) 58 800,00 Kč
- specifické S nárazníky vpředu a vzadu
se specifickými vsadkami S line
- rám masky chladiče Singleframe v matně
šedé platinové barvě (v případě
objednání paketu černé optiky, je rám
masky chladiče Singleframe v černé
barvě)
- boční přívody vzduchu vpředu v matné
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titanově černé barvě
- zadní difuzor v matné titanově černé
barvě
- orámování výfuků v zadním difuzoru v
matně šedé platinové barvě
- ochrana proti podjetí vpředu a vzadu v
matně šedé platinové barvě
- specifické S boční vnější prahy
lakované v barvě vozu se vsadkami v
matně šedé platinové barvě
- loga S line na předních blatnících
- nástupní osvětlené hliníkové prahové
lišty vpředu a vzadu, vpředu s logem S
line
- ochrana hrany zavazadlového prostoru z
ušlechtilé oceli

S line sportovní paket (WQS) 68 200,00 Kč
- Exteriér:
- nástupní osvětlené hliníkové prahové
lišty vpředu a vzadu, vpředu s logem S
line
- adaptivní pneumatický podvozek sport
- Interiér:
- sedadla sportovní elektricky
nastavitelná, s ve 4 směrech elektricky
nastavitelnou bederní opěrkou pro obě
přední sedadla, čalounění sedadel v
kombinaci mikrovlákno Dinamica
Frequenz/kůže s vyraženým logem S na
opěradlech předních sedadel
- multifunkční volant s černými pádly
řazení, 3ramenný design, pravá a levá
část volantu v perforované kůži, logo S
line a chromované aplikace
- dekorace v matném kartáčovaném hliníku
- čalounění stropu v černé tkanině
- ochrana hrany zavazadlového prostoru z
ušlechtilé oceli
- pedály a opěrka pro nohu z ušlechtilé
oceli
- Lze objednat pouze v kombinaci s
vybranými koly.
- Lze rozšířit o následující výbavu:
- čalounění v kůži Valcona
- sedadla S sportovní plus vpředu
- dekoraci z šedého dubového dřeva

Sada nářadí a zvedák (1S1) 0,00 Kč
Sedadla sportovní vpředu v kombinaci (N7K) 6 100,00 Kč

Alcantara Frequenz / kůže
- výrazně tvarované boční části sedadel
pro lepší boční oporu v zatáčkách
- elektrické nastavení výšky a podélné
polohy sedadla, sklonu sedáku a opěradla
- elektrické nastavení bederní opěrky ve
čtyřech směrech
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- manuální nastavení hlavových opěrek a
výšky podavače bezpečnostního pásu
- středová část předních a zadních
vnějších sedadel v Alcantaře Frequenz v
barvách černá nebo šedá Rotor
- vsadky ve dveřích v Alcantaře v
barvách černá nebo šedá Rotor
- boční část sedadel, hlavové opěrky,
zadní středové sedadlo a středová
loketní opěrka vpředu v barvách černá s
kontrastním prošitím ve skálově šedé
barvě nebo šedá Rotor s kontrastním
prošitím v antracitové barvě
- vyražené logo S na opěradlech předních
sedadel
- Upozornění: objednatelné pouze v
kombinaci s S line sportovním paketem

Sluneční clony - posuvné (5XF) 1 900,00 Kč
- s osvětleným make-up zrcátkem

Střešní ližiny - černé (3S2) 12 100,00 Kč
- včetně střešních nosičů

Tažné zařízení (1D3) 32 900,00 Kč
- elektricky ovládané rameno s kulovou
hlavicí, ovládání tlačítkem v
zavazadlovém prostoru
- stabilizace přívěsu pomocí
elektronického řízení stabilizace (ESC)
- integrovaná otočná zásuvka umožňuje
nepřetržitý provoz elektrickéh zařízení
v přívěsu

USB porty s nabíjecí funkcí pro zadní (UE8) 4 600,00 Kč
sedadla
- 2 USB-C porty s nabíjecí funkcí vzadu
navíc k ostatní portům vpředu, snadné
připojení pomocí kabelu USB, max. výkon
15 W.
- Upozornění: objednatelné pouze v
kombinaci s 4zónovou automatickou
klimatizací

Variabilní hlavové opěrky vpředu (5ZC) 4 600,00 Kč
- manuální nastavení hlavových opěrek v
podélném a příčném směru
- nelze pro S sportovní sedadla

Vnější zpětná zrcátka zaclonitelná s (6XL) 0,00 Kč
pamětí
- vyhřívaná, sklopná, automaticky
zaclonitelná s pamětí
- s integrovaným LED směrovým světlem
- funkce automatického naklopení obou
zrcátek při zařazené zpátečce
- pouze v kombinaci s paměťovou funkcí
sedadel

Zatmavená skla (QL5) 13 600,00 Kč
- zatmavená postranní skla mezi B a C
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sloupkem
- zatmavené zadní sklo

Cena vozidla a výbavy včetně 21% DPH: 2 976 400,00 Kč

Zvolená příplatková výbava nahrazuje sériovou výbavu stejného charakteru, i když to není u jednotlivých položek uvedeno.

Vezměte prosím na vědomí, že hodnoty spotřeby paliva a exhalace emisí ve výfukových plynech uvedené v dokumentaci k vozidlu
jsou platné pro konkrétní vozidlo v konfiguraci, jak bylo dodáno výrobcem. Jakákoliv dodatečná montáž příslušenství (včetně
doplňkové výbavy na základě dodatečné objednávky zákazníka) do/na vozidlo může tyto hodnoty ovlivnit. Vzhledem k přechodu
na nový měřící cyklus WLTP mohou být hodnoty spotřeby a emisí v dříve vydaných propagačních materiálech k vozidlu uvedeny
rozdílně.

02364/6/620/7/25.11.2022  Strana 14/18



Sériová výbava vozu Audi Q8 55 TFSI quattro
48V elektrický systém a aktivní chlazení

Akustický parkovací asistent vpředu a

Asistent dálkových světel

Audi connect navigace & infotainment

Audi connect nouzové volání & servis

Audi pre sense basic

Audi pre sense front

Bez kožené výbavy

Bezpečnostní šrouby kol s indikací

Bezrámové vnitřní zpětné zrcátko

Deaktivace airbagu spolujezdce

Dekorace z šedostříbrného diamantového

Digitální příjem rádia

Dělicí síť výsuvná mezi zavazadlovým

Elektricky ovládané víko zavazadlového

Elektromechanické servořízení

Klimatizace 2zónová automatická

Koberečky vpředu a vzadu

Kontrola tlaku v pneumatikách

LED zadní světla se statickými LED

Lékárníčka s výstražným trojúhleníkem a

Mild-hybrid technologie (MHEV)

MMI navigace plus s MMI touch response

Nekuřácké provedení

Nástupní hliníkové prahové lišty vpředu

Objem palivové nádrže 85l

Ostřikovače světlometů

Ovládací prvky v lesklé černé barvě s

Pohon všech kol quattro se samosvorným

Prodloužená záruka výrobce 4 roky

Progresivní řízení

Provozní návod

Přední kotoučové brzdy 18" ECE

Standardní exteriér

Světlomety LED vpředu

Tempomat včetně omezovače rychlosti

Uchycení dětské sedačky ISOFIX a Top

Uchycení dětské sedačky ISOFIX pro

Upozornění na opuštění jízdního pruhu

Vyhřívání předních sedadel

Zadní kotoučové brzdy 18" ECE

Čalounění stropu z tkaniny v měsíční

ČR
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Audi Q8 55 TFSI quattro

Uvedené obrázky jsou pouze ilustrativní.
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Aktuální seznam možných energetických štítků pneumatik

Poskytnutí informací o pneumatikách je splněním informační povinnosti stanovené právními předpisy, která však nedává kupujícím

možnost vybrat si na objednávané vozidlo konkrétní pneumatiku. Konkrétní pneumatiky, jimiž bude vozidlo vybaveno, určuje výrobce

s ohledem na aktuální dodávku ze strany výrobců pneumatik v době výroby vozidla.
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Spotřeba paliva a emise CO2
Upozornění / výhrada k hodnotám spotřeby paliva a emisím CO2

Uvedené údaje o spotřebě a emisích byly zjištěny na základě měřících procedur předepsaných právními předpisy, nicméně se v
současné době ověřují v následujícím smyslu:

Vozidla jsou výrobcem homologována dle nového standardu WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) resp.
WLTP2. Vzhledem k realističtějším podmínkám tohoto standardu jsou hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 zjištěné při něm v
mnoha případech vyšší než u dřívějšího standardu NEDC (New European Driving Cycle).

V České republice jsme dle požadavků správních orgánů nicméně stále po přechodnou dobu, povinni uvádět hodnoty dle dřívějšího
standardu NEDC. Hodnoty dle NEDC jsou proto zpětně vypočítány z hodnot dle WLTP.

Vzhledem ke stále probíhající homologaci jednotlivých konfigurací vozidel se nové (přepočtené) hodnoty dle NEDC u vozidla dle
této nabídky mohou nepatrně lišit od hodnot uvedených v dřívějších propagačních materiálech či technickém průkazu dodaného
vozidla. Prodejce, dovozce ani výrobce nenese žádnou odpovědnost za skutečnost, že se v budoucnu nově komunikované
hodnoty (např. v době uzavření smlouvy či registrace vozidla) budou lišit.

Dále je třeba vzít na vědomí, že dodatečná výbava vozu a příslušenství (např. vestavěné díly, formáty pneumatik 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.
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