
 

 
 

 
 

 



Típus: Audi Q8 50 TDI quattro tiptronic 5-ajtós 
Motor: 2967 ccm 
Teljesítmény: 210 KW / 286 LE 
Szín: Gleccserfehér metál (2Y2Y) 
Kárpit: fekete / sziklaszürk (EI) 
Műszerfal: fent: fekete / lent: fekete 
Szőnyeg: fekete 
 
 

Az autó alapfelszereltsége: 
 

48 Volt feszültségű hálózat 
8 sebességes automata váltó 
AdBlue tank (24 literes) 
Állítható kormányoszlop 
Alumínium küszöbborítás 
Audi connect segélyhívás és szerviz 
Audi drive select - comfort, automata, 
Audi Music Interface: 2 USB-csatlakozó 
Audi pre sense basic 
Audi pre sense front megelőző 
Audi Singleframe hűtőrács - sötét szürke 
Audi virtuális cockpit: nagy felbontású 
Automatikus fényszóró magasságállítás 
Automatikus levegőkeringetés szabályozás 
Basis felszereltségi szint 
Belső tükör: mechanikusan elsötétíthető 
Belső világítás: tetőmodul elöl és hátul 
Bőrcsomag nélkül 
Csomagtér megvilágítás 
Csomagtérajtó elektromos nyitás és zárás 
Csomagtérroló, manuális 
Dekorbetét: Feinlak grafitszürke az 
Elektromechanikus parkolófékrendszer 
Elektromechanikus szervókormány 
Elektromos biztonsági gyerekzár a hátsó 
Elektronikus indításblokkoló 
Elektronikus stabilitás-ellenőrzés (ESC) 
Elindulást segítő rendszer 
Elsősegély-csomag és elakadásjelző 
Fedélzeti irodalom magyarul 
Fejtámlák elöl és hátul (2-3) 
Fékbetétek elöl/hátul 18" 
Fény- és esőszenzor: tartalmazza a 
Fényezett külső tükrök 
Futómű: csillapítás szabályzással, 
Függönylégzsák elöl/hátul oldallégzsákok 
Gumiabroncsnyomás-ellenőrző kijelző 
Gyalogosvédelem 
Hangrendszer: Audi, 10 hangszóró, 6 
Initial szövet üléshuzat 
ISOFIX gyermekülés-rögzítés a hátsó 
ISOFIX gyermekülés rögzítési pontok 

Jelölés: modell és teljesítmény 
Karosszéria: horganyzott, önhordó, a 
Kezelőgombok matt fekete színben 
Kipufogócső: két rombuszoptikás 
Komfortkapcsolós,  4 elektr. ablakemelők 
Kormány: sport, multifunkciós plusz, bőr 
Kovácsolt alumínium keréktárcsa 8,5Jx19 
Könyöktámasz elöl, rakodórekesszel, 
Központi zár rádiótávirányítással, 
Krómozott díszlécek az ablakkeretekben, 
Külső tükör: Aszférikus bal oldali 
Külső tükör: Konvex jobb oldali 
LED-es hátsó lámpa dinamikus 
LED főfényszóró: nappali fény, tompított 
Légkondicionáló berendezés: kétzónás 
Lökhárítók kontrasztlakkozással 
Manuális magasságállítású első ülések 
Megvilágított piperetükrök elöl 
Mild-Hybrid 
MMI® navigáció plusz MMI touch response 
MMI® Rádió Plusz MMI touch response: az 
Műszerfalbetét szabályozható 
Nappali fény LED technológiával 
Nem dohányzó kivitel, 12V-os csatlakozó 
Normál méretű helytakarékos pótkerék 
Normál ülések elöl 
Palacktartók: 1.5 l-es palackoknak 
Parkolóradar: Parkolássegítő plusz 
Por- és pollenszűrő 
quattro, önzáró középső differenciállal 
Rakodóélvédő műanyagból 
Rögzítőszemek, 4 db a csomagtérben 
Sávtartó-asszisztens: a 
Sebességszabályozó plusz: 20km/h és 
Singleframe maszk az autó színében 
Start/Stop automatika, és 
Szőnyegbetétek elöl 
Sztenderd lökhárítók 
Telefon: Audi connect navigáció és 
Telefon: Bluetooth csatlakozás, audio 
Tetőélspoiler, 3. féklámpával 
Tetőkárpit: szövet, a megrendelt belső 



Tetőléc nélkül 
Ülések: 40:20:40 arányban vagy teljesen 
Ülésfoglaltság-felismerés 
Üvegezés 

Üzemanyagtartály: 73 literes 
Vezető- és utasoldali légzsák 
Zöld hővédő üvegezés körben 

 
 
 
A gépkocsi ajánlott fogyasztói ára extra felszereltség nélkül:  22 750 350,- HUF  

 

Színe: Gleccserfehér metál fényezés  403 860,-- HUF 
  

 
 

Az Ön által választott gyári kiegészítő felszereltségek: 
3GN (köv. megnevezés) (3GN) 101 600,-- HUF  
9VS (köv. megnevezés) (9VS) 419 100,-- HUF  
Állóhelyzeti fűtés és szellőztetés (PK6) 595 630,-- HUF  
rádiótávirányítással 
Asszisztens csomag "tour" (PCN) 499 110,-- HUF  
- Adaptív vezetői asszisztens, amely 
támogatja a gyorsulásban, fékezésben, a 
sebesség és távolság tartásában 
- Követési távolságtartó tempomat (0- 
250km/h között) 
- Sebességhatároló (30 km/h-tól) 
- Gazdaságossági asszisztens 
- Kikerülési asszisztens 
- Lekanyarodási asszisztens 
Audi HD-Matrix LED-fényszórók dinamikus (PXC) 648 970,-- HUF  
irányjelzőkkel elöl és hátul, dinamikus 
fényjátékkal 
- Fényszórómosó berendezés 
- Mátrix-alakzatban elrendezett LED- 
egységek 
- statikus kanyarodófény 
- all-weather világítás 
- dinamikus kanyarvilágítás 
- állandó távolsági fényszóró 
- útkereszteződés-megvilágítás 
- Coming home/Leaving home dinamikus 
fényjátékkal elöl és hátul 
Audi Music Interface a hátsó ülésekhez: (UF8) 58 420,-- HUF  
2 USB-csatlakozó töltési és adatátviteli 
funkcióval 
Audi smartphone interface (IU1) 115 570,-- HUF  
Az Audi smartphone interface 
csatlakoztatja az autó rendszeréhez az 
okostelefont, amelynek tartalmait USB 
aljzaton át, közvetlenül az MMI-kijelzőn 
jeleníti meg. A navigáció, a 
telefonálás, a zene és a kiválasztott 
egyéb külső alkalmazások (Third-Party- 
Apps) egyszerűen vezérelhetők az MMI-n 



keresztül és hangvezérléssel. Az USB-n 
keresztüli csatlakozás után az összes 
aktív bluetooth kapcsolat megszűnik! 
Az ajtók szervózárása - az első (GZ2) 245 110,-- HUF  
kattanásig becsukott ajtókat 
automatikusan behúzza a zárba 
Féknyereg, vörös lakkozott, 18" (PC3) 307 340,-- HUF  
Gyári vezérlőkód a Phone Box-hoz (9ZE) (GB1) 0,-- HUF  
Hátsó üléssor, plusz (3NS) 83 820,-- HUF  
- a hátsó ülés 40:20:40 arányban 
osztható vagy kompletten dönthető 
- a hátsó ülés 60:40 arányban 100mm-rel 
mozgatható 
Keréktárcsa: Alumíniumöntvény Audi Sport (CX2) 1 631 950,-- HUF  
10Jx22 5-V küllős Stern-dizájn, fényes 
antracitfekete, polírozott, 285/40 R22 
gumiabroncsokkal 
Kötelezően rendelendő: légrugó! 
Kezelőegység kibővített (GS5) 72 390,-- HUF  
alumíniumoptikával, üveghatású fekete 
színben, haptikus és akusztikus 
visszajelzéssel 
Klímaberendezés 4 zónás: (9AQ) 307 340,-- HUF  
- hőmérséklet és levegő eloszlás hátul 
két irányban állítható 
- légkiömlők a B oszlopban 
- érintéssel vezérelhető klímaberendezés 
hátul 
- hatékony klímaszabályozás 
utasfelismeréssel 
- por-, szag- és allergiaszűrő 
- maradványhő felhasználás 
- szenzor alapján történő automatikus 
levegőkeringetés és napállás alapján 
hőfokszabályozás 
- személyre szabható 
Komfortkulcs és riasztóberendezés (PG3) 563 880,-- HUF  
elektromos nyitás és zárás a 
csomagtérhez a csomagtérfedél, 
testmozgásra reagáló nyitásával, 
elektromos csomagtérroló, nemesacél 
rakodóélvédő 
Kontur/Ambiente-világítás: (QQ2) 218 440,-- HUF  
kiegészítésként a világítás-csomaghoz: 
Ambiente- és konturvilágítás a 
középkonzolon, megvilágított 
küszöblécek. 6 előre definiált 
színprofil, valamint interaktív és 
individuál színprofilok az Audi drive 
select Modi-n keresztül. Összesen 30 
különböző személyreszabható lehetőség 
Kiegészítés az Ambiente világítás 



csomaghoz: 
- megvilágított ajtózsebek 
- konturvilágítás az ajtókban 
- Kontur- és Ambiente-világítás a 
középkonzolon elöl 
- Kontur-világítás (megvilágított 
quattro felirat ill. Audi karikák) az 
utasoldali műszerfalon 
Kormány: sport, alul egyensített, (2PF) 105 410,-- HUF  
multifunkciós, bőr, váltókarral a 
kormány mögött. Kezelési koncepció 12 
multifunkciós gombbal az 
infotainmenthez, a telefonhoz, a 
beszédvezérléshez és a vezetői 
információs rendszerhez. 
Kötelezően rendelendő: S line 
sportcsomag! 
Kormányoszlop: elektromosan állítható (2C7) 153 670,-- HUF  
Be- és kiszállásautomatikával 
Könyöktámasz: komfort könyöktámasz elöl (6E6) 72 390,-- HUF  
- vezető/jobb első utas számára osztott 
- egy nyitott pohártartó 
- egy kinyitható pohártartó 
- rakodórekesz a könyöktámasz alatt 
Környezet-megfigyelő kamerák (PCD) 292 100,-- HUF  
Négy nagylátószögű környezet-megfigyelő 
kamera tekinti át a jármű közvetlen 
környezetét, a különböző nézetek az 
érintőképernyőre hívhatók le 
- A felső érintőképernyőn elforgatható 
és nagytható nézet 
- Panoráma nézet 180fokos rálátással 
elöl és hátul 
- Virtuális felülnézet 
- Parkolássegítő oldalsó védelemmel 
(padkafigyelés) 
- Hátsó kameranézet asszisztens a 
keresztirányú parkoláshoz és 
pótkocsikhoz 
Kötelezően rendelendő: automatikusan 
elsötétülő belső tükör! 
Közlekedési táblák kameraalapú (QR9) 0,-- HUF  
felismerése 
A rendszer kizárólag informatív jellegű, 
így sem figyelmeztetés, sem beavatkozás 
nem követi a jelzett sebességhatár 
átlépését. 
Előzési tilalmak és sebességkorlátozások 
kameraalapú felismerése az ideiglenes 
sebességhatárokkal (például 
autópályán) és az általános feloldó 
táblákkal együtt, időintervallumra 



vonatkozó sebességkorlátozások esetében, 
az építési területeknél és vontatáskor. 
A kijelzés módja a multifunkciós 
kormánykerékről konfigurálható. Akár 
három közlekedési tábla is 
megjeleníthető a középső kijelzőn, ill. 
az aktuális kínálat szerint egy további 
rendszer (például digitális 
sebességmérő) képernyőjén. 
Külső tükör: automatikusan elsötétedő, (6XL) 76 200,-- HUF  
elektromosan behajtható, állítható, 
fűthető memóriával 
Kötelezően rendelendő: memóriás ülés 
(PV3)vagy Komfort ülések (PS8)! 
Optikai csomag, fekete (4ZD) 269 240,-- HUF  
fekete a Singleframe és az oldalablakok 
kerete, az első és hátsó lökhárítók 
Összkerék-kormányzás: növeli a (0N5) 441 960,-- HUF  
menetdinamikát és a vezetési kényelmet a 
hátsó tengely kiegészítő 
szabályozhatóságán keresztül. Támogatja 
a beparkolást a parkolási- és a 
vontatóaszisztensél. 
S-line Exterieur csomag (külső optikai) (PQD) 560 070,-- HUF  
- S specifikus lökhárító elöl és hátul, 
S line specifikus betétekkel 
- Matt platinaszürke Singleframe maszk 
- Teljes fényezés (az autó színében) 
- Titánfekete hűtőrácsok króm betétekkel 
- Matt titánfekete oldalsó légbeömlők 
elöl 
- Matt titánfekete hátsó diffúzor-betét, 
matt platinaszürke betétekkel 
- Platinaszürke aláfutás elleni védelem 
elöl és hátul 
- S specifikus oldalsó lécek az autó 
színében, matt platinaszürke betétekkel 
- S line felirat az első sárvédőkön 
- Megvilágított alumínium küszöblécek S 
line felirattal 
- Nemesacél csomagtérvédő peremek 
S line sportcsomag (WQS) 1 436 370,-- HUF  
- 5 V-küllős aluöntvény keréktárcsa, S 
dizájn, kontrasztszürke, részben 
polírozott 10Jx21 méretben, 285/45 R21 
gumiabroncsokkal (kötelezően rendelendő 
felárral) 
- Küszöblécek S line felirattal elöl és 
hátul, megvilágított 
- S line feliratok az első sárvédőkön 
- Adaptív sport légrugó 
- Sportülések elektromos ülésállítással, 



gerinctámasszal mindkét első üléshez 
- Üléshuzat: Alcantara/bőr vagy Valcona 
bőr, fekete színben és S line felirattal 
az első ülések háttámláján 
- Multifunkció plusz, sport bőrkormány: 
3-küllős dizájnnal, sebességváltó 
funkcióval fekete bőrbevonattal és S 
line emblémával és króm betéttel 
- Sebességváltó gomb fekete, perforált 
bőrbevonattal 
- Dekorbetét: alumínium matt szálhúzott 
- A belső tér, a kartámasz az ajtóban és 
a tetőkárpit fekete színben 
- Nemesacél pedálborítás és lábtámasz 
valamint csomagtérvédő perem 
Opcionálisan rendelhető: 
- kerekek 21" vagy annál nagyobb 
méretben 
- Valcona bőr üléshuzat 
- S sportülés plus (individuál kontur 
üléssel) 
- Dekorbetét: tölgyfa szürke 
Sávtartó-asszisztens, kényszerhelyzet (6I6) 76 200,-- HUF  
asszisztenssel, mely észleli ha a vezető 
inaktív, s ebben az esetben optikus, 
akusztikus és haptikus jelzésekkel 
figyelmezteti. Amennyiben nincs reakció, 
a rendszer átveszi a jármű irányítását, 
és a saját sávjában automatikusan 
megáll. Az Audi pre sence 
kárintézkedések aktiválódnak, és a jármű 
felkészül az utasok megmentésére, 
valamint az automatikus segélyhívást is 
elindítja. 
Telefon: Audi Phone Box (9ZE) 191 770,-- HUF  
- a mobiltelefont a középkonzolban 
kialakított rekeszbe helyezve lehetővé 
teszi a telefonálást a járműben 
- kapcsolódik a jármű külső antennájához 
- USB-csatlakozón keresztül töltési 
lehetőséget biztosít 
- kihangosító berendezéssel és 
beszédvezérléssel a telefonfunkciókhoz 
- 2 telefon csatlakoztatható (2 x 
HFP/PBAP) 
- vezeték nélküli töltés (Qi-standard) 
- Bluetooth-Audiostreaming (A2DP) 
- bejövő SMS és e-mail üzenetek 
megjelenítése (MAP) 
- emlékeztető figyelmeztetéssel és 
töltöttségkijelzéssel az MMI-n 
Tetőablak: panoráma üvegtető, kétrészes (3FU) 595 630,-- HUF  



nagyméretű üvegfelület, elektromos 
mozgatású napfényvédő rolók és üveg 
elemek; beépített szélfogóval 
Tetőléc: fekete (3S2) 153 670,-- HUF  
Ülések: Fűthető első, hátsó szélső (4A4) 307 340,-- HUF  
ülések 
ülőfelületet, oldaltartó párnákat és 
háttámlát fűt; a vezető- és az 
utasoldalon individuál beállítás; a 2. 
üléssorban a szélső ülések külön-külön 
állíthatók 
Kötelezően rendelendő: 
- bőr üléshuzat 
- 4 zónás komfortklíma (9AQ) 
Ülések: memóriás első ülések, (PV6) 198 120,-- HUF  
elektromosan állíthatóak 
Kötelezően rendelendő: 
- egy bőr üléshuzat 
- memóriás külső tükör 
Üléshuzat: Alcantara Frequenz/bőr S-line (N7K) 0,-- HUF  
- Fekete vagy rotorszürke Alcantara 
Frequenz az első és a szélső hátsó 
ülések középső része 
- Fekete vagy rotorszürke Alcantara 
ajtóborítás 
- Fekete bőr sziklaszürke 
kontrasztvarrással vagy rotorszürke bőr 
sziklaszürke kontrasztvarrással az 
ülések oldalsó része, hátul a középső 
ülés és a könyöktámaszok 
- S-line felirattal az első ülések 
háttámláján 
Csak ülésfűtéssel és S line 
Sportcsomaghoz rendelhető! 
Üvegezés: akusztikus az oldalsó (VW0) 191 770,-- HUF  
ablakokra, dupla üvegezés a fokozott 
zajcsökkentésre 
Üvegezés: hővédő és akusztikus (4GL) 123 190,-- HUF  
Csak az Audi Phone Box -szal rendelhető! 
Üvegezés: Privacy-üvegezés, sötétített (QL5) 172 720,-- HUF  
ablakok a B oszloptól oldalt és hátul 
 

  

A gépkocsi ajánlott fogyasztói ára extrafelszereltséggel: 34 440 700,- HUF 
 
 

 
Az ajánlati ár regisztrációs adót és a 27% ÁFA-t tartalmazza. 
 
Szállítási határidő: új megrendelés esetén 22-24 hét. 


