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Típus: Audi A8 55 TFSI quattro tiptronic 4-ajtós 

Motor: 2995 ccm 
Teljesítmény: 250 KW / 340 LE 
Sebességváltó: Tiptronic 8 fokozatú 
CO2 kibocsátás:  180 g/km 
Városi fogyasztás:  10,5 l/100km  
Országúti fogyasztás:  6,4 l/100km  
Kombinált fogyasztás:  7,9 l/100km  
Szín: Vezúv-szürke metál (F4F4) 
Kárpit: saigabézs (WL) 
Műszerfal: fent: fekete / lent: fekete 
Szőnyeg: fekete 
 
 

Az autó alapfelszereltsége: 
 

48 Volt feszültségű hálózat 
48V Mild-Hybrid, Start/Stop automatika, 
8 sebességes automata váltó 
Adaptív pótféklámpa, LED 
Ambiente világítás fehér színben a belső 
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 virtuális cockpit: nagy felbontású 
Autóemelő és szerszámkészlet 
Automatikus levegőkeringetés szabályozás 
Belső tükör automatikus elsötétítéssel 
Biztonságiöv kontroll, E-kontakt az övek 
Bőr váltógomb a megrendelt belső kárpit 
Bőr váltókar, és -gomb 
CD/DVD lejátszó és váltó nélkül 
Csomagtérben rakodócsomag: 12V-os 
Dekorbetét alul: grafitszürke Feinlack 
Dekorbetét felül: erezett kőrisfa, 
Elektromechanikus parkolófékrendszer 
Elektromos ablakemelők elöl-hátul 
Elektromosan állítható ülések memóriával 
Elektromosan nyitható csomagtérajtó 
Elektronikus indításblokkoló 
Elindulást segítő rendszer 
Elsősegély-csomag és elakadásjelző 
ESP (Elektronikus stabilitásprogram) 
Fedélzeti irodalom magyarul 
Fényszórómosó berendezés 
Futómű: Adaptív légrugózás 
Fűthető hátsó szélvédő időkapcsolóval 
Gumiabroncs 235/55 R 18 104Y xl 
Gumiabroncsnyomás-ellenőrző kijelző 
Gyalogosvédelem 
Gyári vezérlőkód a Phone Box-hoz (9ZE) 

Hangrendszer: Audi, 10 hangszóró, 6 
Hátsó kamera tolatáshoz 
Hátsó üléssor 3 üléssel, nem lehajtható, 
Helytakarékos pótkerék 
Hűtött kesztyűtartó az utasoldali 
ISOFIX gyermekülés-rögzítés a hátsó 
Karosszéria színére fényezett külső 
Kezelőgombok matt fekete színben 
Klímaberendezés 4 zónás: 
Komfort könyöktámasz elöl, megosztva a 
Komfortülések elöl 
Kormány: duplaküllős, multifunkciós, bőr 
Kormányoszlop elektromos állítással, be- 
Kovácsolt könnyűfém keréktárcsa 8Jx18 5 
Központizár rádiótávirányítással 
Krómozott díszléc az ablakkeretekben 
Külső tükör: Aszférikus bal oldali 
Külső tükör: automatikusan elsötétedő, 
Külső tükör: Konvex jobb oldali 
LED-es hátsó lámpa, féklámpa és 
LED főfényszóró: nappali fény, tompított 
Lehajtható kapaszkodók az utastérben 
Limousine 
Lopásgátló kerékcsavarok és kerékcsavar 
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 
Oldallégzsák elöl és hátul, 
Parkolóradar: Parkolássegítő plusz 
Progresszív kormányzás: közvetlen és 
quattro, önzáró középső differenciállal 
Rakodónyílás 
Riasztóberendezés 
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Sávtartó-asszisztens: a 
Sebességszabályozó plusz: 30km/h és 
Személyes profil: az MMI-n keresztül 6 
Sztenerd lökhárítók 
Távolsági fényszóró-asszisztens 
Telefon: Audi connect navigáció és 
Telefon: Audi Phone Box 

Tetőkárpit: szövet, a megrendelt belső 
Ülések: Elektromos gerinctámaszok elöl 
Ülések: Fűthető első, hátsó szélső 
Üzemanyagtartály: 72 literes 
Velours szőnyegbetétek elöl/hátul 
Vonóhorog nélkül 
Zöld hővédő üvegezés körben 

 
 
 
A gépkocsi ajánlott fogyasztói ára extra felszereltség nélkül:  29 799 230,- HUF  

 

Színe: Vezúv-szürke metál fényezés  400 050,-- HUF 
  

Árengedmény:  

Technikai csomag (WAU) 2 192 020,-- HUF 
 
 

Az Ön által választott gyári kiegészítő felszereltségek: 
Adaptív ablaktörlőlapátok integrált (9PF) 163 830,-- HUF  
Alcantara csomag (PL7) 563 880,-- HUF  
 tetőoszlopok, kalaptartó, tetőkárpit, 
 napellenzők Alcantara kárpitozással 
Asszisztens csomag "tour" ($CN) 0,-- HUF  
 - Sávtartó-asszisztens, kényszerhelyzet 
 asszisztenssel, mely észleli ha a vezető 
 inaktív, s ebben az esetben optikus, 
 akusztikus és haptikus jelzésekkel 
 figyelmezteti 
 - Követési távolságtartó tempomat (0- 
 250km/h között) 
 - Sebességhatároló (30 km/h-tól) 
 - Gazdaságossági asszisztens 
 - Szűkhely asszisztens a sávban, figyeli 
 a szomszéd sávban haladó járműveket is 
 - Kikerülési asszisztens 
 - Lekanyarodási asszisztens 
Asszisztens csomag "város", Audi pre ($CM) 0,-- HUF  
 sense hátul 
 - Kereszteződés asszisztens: a rendszer 
 a járműbe szerelt érzékelők segítségével 
 figyelemmel kíséri az első és a hátsó 
 járművek környékét a kereszteződéseken 
 és a kilépéseken. A kritikus 
 helyzetekben egy vizuális és akusztikus 
 figyelmeztetésből álló többlépcsős 
 figyelmeztető koncepció indul. Ha a 
 vezető nem reagál erre, figyelmeztető 
 féknyomás következik. A rendszer 30 km/h 
 sebességig működik, a féknyomás 10 
 km/h-ig tart. 
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 - Sávváltást segítő rendszer: külső 
 tükörben elhelyezett figyelmeztető LED- 
 lámpa 
 - Kiszállási asszisztens 
 - Keresztírányú forgalom asszisztens 
 hátul (10km/h sebességig) 
 - Audi pre sense hátul: Övfeszítés elől 
 és a hátsó szélső üléseken, 
 optimalizálja az üléspoziciókat, ablakok 
 és a tetőablak felhúzása, vészvillogó 
 bekapcsolása 
Audi connect mobilkulcs: az okostelefon (2F1) 76 200,-- HUF  
 átveszi az autó kulcsfunkcióit: ajtók 
 nyitása és zárása, valamint a motor 
 indítása. Legfeljebb 5 digitális kulcsot 
 lehet adni másoknak az okostelefonon 
 lévő myAudi alkalmazáson keresztül. 
 Ezenkívül ideiglenes hozzáférést és / 
 vagy vezetői engedélyt adhat az Audi 
 connect kulcskártyán keresztül, ami azt 
 jelenti, hogy a jármű kulcsát vagy az 
 okostelefont nem kell átadni harmadik 
 félnek (pl. parkolási szolgáltatásnál). 
 A jármű kinyitásához vagy lezárásához az 
 okostelefont vagy az Audi connect 
 kulcskártyát a jármű ajtajához kell 
 érinteni. A motor indításához a 
 készüléket az univerzális mobiltelefon- 
 rekeszbe kell helyezni a kartámasz 
 elején. Az Audi connect kulcs működése 
 az okostelefon alacsony vagy lemerült 
 állapotában is biztosított. 
 Kötelezően rendelendő: komfortkulcs! 
Audi HD-Matrix LED-fényszórók, Audi (PXC) 1 709 420,-- HUF  
 lézervilágítással és OLED hátsó 
 lámpákkal, dinamikus fényjátékkal és 
 irányjelzőkkel elöl és hátul 
 - a lézervilágítás 70 km/h felett lakott 
 területen kívűl aktiválható, fényereje 
 10-szer nagyobb, mint a LED fényszóróé 
 - Fényszórómosó berendezés 
 - Mátrix-alakzatban elrendezett LED- 
 egységek 
 - statikus kanyarodófény 
 - all-weather világítás 
 - dinamikus kanyarvilágítás 
 - állandó távolsági fényszóró 
 - útkereszteződés-megvilágítás 
 - OLED-technikájú hátsó lámpák, 
 dinamikus irányjelzőkkel: lapos 
 világítású, 3D-s megjelenítéssel 
Audi smartphone interface (IU1) 100 330,-- HUF  
 Az Audi smartphone interface 
 csatlakoztatja az autó rendszeréhez az 
 okostelefont, amelynek tartalmait USB 
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 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) 247 650,-- HUF  
 kattanásig becsukott ajtókat 
 automatikusan behúzza a zárba 
Biztonsági csomag: megnöveli az első (6C4) 160 020,-- HUF  
 üléseken utazók biztonságát. 
 Tartalmazza: 
 - középső légzsák a két első ülés 
 között, védelem oldal irányú becsapódás 
 vagy átfodulás esetén 
 - crashaktive fejtámlák elöl (kizárólag 
 PS8 komfort Individual konturülések 
 rendelése esetén) 
Bőrcsomag Feinnappa bőr varrással: (7HB) 360 680,-- HUF  
 - a középkonzol 
 - a kartámasz az ajtókban 
 - a légzsákfedél a kormányban 
Dekorbetét alul: Matt alumínium (GT1) 68 580,-- HUF  
 szálhúzott, sötét 
Elektromos csomagtértető mozgatás nyitás (4E7) 214 630,-- HUF  
 és zárás 
Hamutartó a középkonzolon elöl/hátul (9JB) 29 210,-- HUF  
 szivargyújtó elöl 
Hangrendszer: Bang&Olufsen Premium 3D (9VS) 436 880,-- HUF  
 hangzással 
 - 17 hangszóró, amely tartalmazza a 3D 
 hangszórót, központi hangszórót és 
 mélynyomót 
 - 16 csatornás erősítő 
 - 730W összteljesítmény 
Keréktárcsa: alumíniumöntvény 9Jx19 5- (CJ3) 690 880,-- HUF  
 ágú dizájn, kontrasztszürke, részben 
 polírozott, 255/45 R19 gumiabroncsokkal 
Kezelőegység kibővített (GS5) 175 260,-- HUF  
 alumíniumoptikával, üveghatású fekete 
 színben, haptikus és akusztikus 
 visszajelzéssel 
Komfort fejtámlák hátul - Kokon bőrből (3Q3) 100 330,-- HUF  
Komfort fűthető csomag, elöl: a középső (2L1) 62 230,-- HUF  
 könyöktámasz, az ajtómellvéd, a 
 kartámasz az ajtóban fűthető. 
 Vagy az ülésfűtés kezelőjével, vagy az 
 opcionális Rear seat remote-tal 
 szabályozható 
Komfortkulcs a csomagtérfedél (4F2) 360 680,-- HUF  
 testmozgásra reagáló nyitásával és 
 Safe-Lock rendszerrel 
 A zárak automatikusan oldanak és 
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 záródnak az ajtófoganytyún található 
 szenzorok segítségével. A csomagtér 
 kinyitása a csomagtérajtón található 
 gombbal, illetve alárúgással érhető el. 
 Safe Lock: Megakadályozza az ajtók 
 belülről történő nyitását, amennyiben a 
 járművet a komfortkulccsal zártuk be. 
Kontur/Ambiente-világítás: (QQ2) 214 630,-- 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. 
 Lang verzió esetén a hátsó középkonzol 
 és az első ülések háttámláján lévő 
 dekorbeték is megvilágíthatók. 
 Az Asszisztens csomag "város" rendelése 
 esetén a kontúrvilágítás piros színnel 
 jelez kiszállási figyelmeztetés során. 
Kormány: duplaküllős, fűthető, (2ZM) 87 630,-- HUF  
 multifunkciós, bőr, váltókarral a 
 kormány mögött 
Környezet-megfigyelő kamerák ($CZ) 119 380,-- 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 
Krómozott külső elemek csomagja: (2K9) 214 630,-- HUF  
 - kiegészítő krómozott díszlécekkel az 
 első és a hátsó lökhárítón 
 – krómozott betétek az ajtókilincseken 
Minőségi levegő csomag: ionizátor, (2V9) 200 660,-- HUF  
 aromatizáló, és a levegő minőségének 
 javulásának megjelenítése az MMI- 
 kijelzőn. Az ionizátoron 
 keresztül a káros részecskéket és 
 baktériumokat csökkenti a levegőben és 
 ezáltal javítja a levegő minőségét a 
 jármű belsejében. Az aromatizáló 2 (téli 
 és nyári) illattal rendelkezik, 4 
 különböző intezitású bejuttatási 
 lehetőséggel. 
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Napfényrolók: hátul és hátul oldalt (3Y8) 360 680,-- HUF  
 elektromos 
Rear seat remote - hátsó távirányító (QW5) 177 800,-- HUF  
 - nagyfelbontású 5,7" full-HD OLED 
 érintőképernyő, 1920x1080 
 - elmozdítható 
 - teljes összekötve a járművel 
 - az összes kényelmi funkció irányítása: 
 ülésállítás, masszázs, Matrix-LED 
 olvasólámpa, Kontur/Ambiente világítás, 
 napfényrólók 
 - a hátsó szórakoztató rendszer 
 irányítása 
 - összekapcsolva a vezető 
 mobiltelefonjával Bluetooth-on keresztül 
 - infotainment irányítása 
Tetőablak: panoráma üvegtető (3FB) 585 470,-- HUF  
 nagyméretű üvegfelület, elektromos 
 mozgatású napfényvédő rolók és üveg 
 elemek; beépített szélfogóval 
Ülés: Komfort individuál kontur ülések (PS8) 567 690,-- HUF  
 elöl 
 - 22 pneumatikus elektromos állítási 
 lehetőség, komfortfejtámlákkal 
 - Perforált Valcona üléshuzat, 
 fejtámlák, könyöktámasz 
 - Alcantara ajtóborítás 
 - Memóriás állítás az első ülésekhez, 
 kormányhoz, külső tükrökhöz, 
 fejtámlákhoz és a biztonságiövhöz 
 - Fabetétek az első ülés háttámláján: 
 Kontúr/Ambiente világításcsomaggal 
 kombinálva a LED fénysávval 
 megvilágított a fabetét 
Ülések: szellőztetés, masszázs elöl (4D5) 584 200,-- HUF  
 - 3 fokozatú ülésszellőztetés 
 - Három intezitású masszázsfunkció 
 - 7 különböző masszázs programmal: 
 hullám, nyújtás, helyreállítás, váll, 
 aktiválás, vitalizáció 
 Kötelezően rendelendő: Formázott hátsó 
 üléscsomag (PE6, PE2, PE1) vagy Komfort 
 ülés csomag (PS8) 
Üléshuzat: Valcona bőrből az üléshuzat, (N5D) 218 440,-- HUF  
 a középső könyöktámasz és a fejtámla, az 
 ajtóborítás Alcantara kárpitozással. A 
 bőr Valcona krómmentes cserzett, festett 
 és világos színű pigmentekkel van 
 bélelve. 
Üvegezés: Duplafalú/akusztikus (VW8) 251 460,-- HUF  
 Magasabb betörés elleni védelem, 
 kevesebb zaj az utastérben 
Üvegezés: Fűthető első szélvédő, hővédő (4GR) 251 460,-- HUF  
 és akusztikus, láthatatlan fűtőszál 
Üvegezés: Privacy-üvegezés (sötétített (QL5) 177 800,-- HUF  
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 ablakok) és az első ajtókon akusztikai 
 üvegezéssel; Sötétített üvegek a B 
 oszloptól oldalt és hátul, akusztikai 
 üvegezés elöl oldalt a fokozott külső 
 zaj- és hőszigetelésért 
Üzemanyagtartály: 82 literes (0M1) 0,-- HUF  
 

  

A gépkocsi ajánlott fogyasztói ára extrafelszereltséggel: 41 923 920,- HUF 
 
 

 
Az ajánlati ár regisztrációs adót (400 000,-- HUF) és a 27% ÁFA-t tartalmazza. 
 
Szállítási határidő: raktárról 1-2 hét, új megrendelés esetén 8-14 hét.  
 
A magyarországi Audi márkakereskedőtől vásárolt, új forgalomba helyezésű Audi gépkocsikra Audi CarLife 
Plus garancia szolgáltatás érvényes az alábbiak szerint : 

 2 év kilométer korlátozás nélküli garancia a gyártótól 

 A 2 év leteltét követően további 2 év Audi CarLife Plus nevű extra szolgáltatás a 3. és 4. évben 
(legfeljebb azonban 200.000 km futásteljesítményig), a gyári garanciával megegyező feltételekkel 

 4 év fényezési garancia 

 12 év átrozsdásodás elleni garancia 


