Audi
S8

282 900 PLN brutto
4 070 PLN/mc* netto

Lokalizacja: Porsche Połczyńska (Audi)
Zadzwoń: 22 532 42 97
Napisz: piamarket@porscheinterauto.pl

Numer oferty: 16968

INFORMACJE PODSTAWOWE: OSIĄGI:
Pojemność
silnika:
Rodzaj
nadwozia:
Skrzynia
biegów:
Rodzaj
paliwa:
Przebieg:
Rodzaj
napędu:
Liczba
drzwi:
Liczba
miejsc:
Kolor:
Rok produkcji:

3 993 cm3
sedan / limuzyna
automatyczna
benzyna
158 000 km
4x4 (dołączany
automatycznie)
4
5
granatowy
2014

Moc:
Prędkość maksymalna
Przyspieszenie
[0-100km/h]:
Średnie spalanie:
Spalanie w mieście:
Spalanie w trasie:

520 KM
250 km/h
4.1 s
9.6 l/100
km
13.6 l/100
km
7.3 l/100
km

WYMIARY:
Szerokość:
Wysokość:
Długość:
Rozstaw osi:
Masa własna:
Masa całkowita:

1
1
5
2

949 mm
458 mm
147 mm
994 mm
2 065 kg
2 590 kg

WYPOSAŻENIE:
Advanced key - system komfortowego kluczyka z funkcją odblokowywania bagażnika
za pomocą gestów

Konsola środkowa w skórze Feinnappa ze szwem ozdobnym

Audi parking system advanced przód/tył+ wskaźnik wizualny na ekranie MMI + kamera
parkowania

Lakier uni

Audi side assist (asystent zmiany pasa ruchu) z Audi pre sense rear i Audi active lane
assist

Koło zapasowe - dojazdowe
Lampy tylne wykonane w technice diodowej (LED)
Lampy w technologii LED(diodowe) z asystentem świateł drogowych, skrętne

Felgi aluminiowe 19 (10-ramienne) Y-design z ogumieniem 255/45

Lampy z funkcją adaptive light (3 tryby oświetlenia) z regulacją zasięgu reﬂektorów

Fotele przednie komfortowe

Listwy progowe S8 podświetlane

Fotele przednie ogrzewane

Lusterka boczne ogrzewane i elektrycznie składane z ukł. p/oślepieniowym

Fotele przednie regulowane elektrycznie w 12 kierunkach

Lusterka boczne ogrzewane i regulowane elektrycznie

Fotele przednie z funkcją wentylacji

Lusterka boczne w kolorze aluminium

Fotele tylne (pojedyncze) regulowane elektrycznie

Lusterko wsteczne z automatyczną funkcją p/oślepieniową

Hamulce z kompozytów ceramicznych

Obszycie poduszki powietrznej kierowcy w skórze Feinnappa ze szwem ozdobnym

Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna, sportowa z funkcją zmiany biegów - skórzana i
ogrzewana

Obwódki wokół kratek nawiewu z aluminium

Lampki do czytania - dodatkowe z tyłu

Ogrzewane dysze spryskiwaczy

Lampy w technologii LED Audi Matrix (diodowe) z dynamicznym asystentem świateł
drogowych, skrętne

Oświetlenie ambiente modułu dachu

Lusterka boczne elektrycznie składane
Pakiet oświetlenia zewnętrznego i wnętrza Ambiente
Pakiet siedzeń komfortowych (tapicerka Valcona, Fotele z pamięcią, Ogrzewanie foteli
przód/tył)
Pakiet systemów wspomagających kierowcę z Audi pre sense plus
Roleta przeciwsłoneczna na szybę tylną, elektryczna
System rozpoznawania znaków drogowych
Zawieszenie pneumatyczne Adaptive air suspension
ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
Active Noise Cancellation - system aktywnej regulacji hałasu
Adaptacyjne światła hamowania - aut. włączanie świateł awaryjnych w przypadku
nagłego hamowania
Airbag 8 sztuk
Aktywne światła odblaskowe w drzwiach
Alarm z czujnikiem ruchu pojazdu
ASR - system zapobiegający poślizgowi kół podczas przyspieszania
Asystent podjazdu
Audi drive select - regulacja charakterystyki układu kierowniczego z regulacją
zawieszenia
Audi Music Intefrace - gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych
Audi parking system przód/tył - czujniki parkowania
Audi pre sense basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów
Czujnik ciśnienia w oponach
Czujnik deszczu
Czujnik zmierzchowy świateł
Doświetlenie klamek drzwi
Dywaniki welurowe - przód i tył
EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania
EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego

Odtwarzacz DVD

Oświetlenie konsoli środkowej i wnętrza drzwi
Oświetlenie listew progowych
Oświetlenie przestrzeni na nogi, przód
Oświetlenie wewnętrzne, boczne między uchwytami przy podsuﬁtce
Osłona krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej
Pamięć ustawień dla fot. przednich, kierownicy, lusterek bocznych, zagłówków i pasów
bezpieczeństwa
Podświetlenie kieszeni drzwi
Podłokietnik przedni, komfortowy, dla kierowcy i pasażera (ze schowkiem)
Podłokietniki w drzwiach w skórze Feinnappa ze szwem ozdobnym
Pokrywy schowków w podparciach drzwi z aluminium
Popielniczka i zapalniczka
Przygotowanie do montażu urządzeń monitorujących skradziony pojazd
Radio CD
Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą
Światła do jazdy dziennej LED
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
System komfortowego kluczyka z funkcją odblokowywania bagażnika za pomocą
gestów
System nagłośnienia BOSE
System nawigacji satelitarnej MMI Navigation plus na dysku twardym z MMI touch
System rekuperacji - system odzyskiwania energii podczas hamowania
System Start/Stop z systemem rekuperacji
Szyb przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyba przednia termoizolacyjna z pasem przeciwsłonecznym
Szyby podwójne dźwiękoszczelne
Tapicerka skórzana Valcona
Telefon Audi Connect z Bluetooth on-line (z funkcją SIM Access Proﬁle)
Tempomat

Elektryczne wspomaganie otwierania i zamykania bagażnika

Tylny podłokietnik

Elementy dekoracyjne wnętrza - górny element: Carbon Atlas, dolny element z
aluminium szczotkowanego

Uchwyty ISOFIX - tył
Wspomaganie układu kierowniczego - Servotronic

ESC - układ stabilizacji toru jazdy

Włączniki z aluminium zintegrowane z dolnym elementem aplikacji

Felgi aluminiowe 20 (5-ramienne) S-design z ogumieniem 265/40

Zamek centralny z pilotem

Fotele przednie i tylne - ogrzewane

Zawieszenie pneumatyczne, sportowe, Adaptive Air Suspension

Fotele przednie regulowane elektrycznie w 22 kierunkach
Hamulec postojowy - elektromechaniczny

Zderzaki sportowe S z dużymi wlotami powietrza z przodu, tylny dyfuzor w kolorze
szarym Platinum

Hamulec wielokolizyjny - system zapobiegający niekontrolowanemu toczeniu w
przypadku zderzenia

Złącze Bluetooth

Zmieniarka DVD na 6 płyt w schowku

Iluminacja konsoli środkowej (efekt zawieszenia)
Immobilizer
Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna sportowa z funkcją zmiany biegów - skórzana
Klimatyzacja automatyczna, komfortowa - 4 strefowa
Kolumna kierownicy z elektryczną regulacją położenia
Komputer pokładowy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Climatronic

Aluminiowe felgi

Tempomat

Bluetooth

Czujniki parkowania

Skórzana tapicerka

Podgrzewane fotele

BEZPIECZEŃSTWO:
ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
Airbag 8 sztuk
Obszycie poduszki powietrznej kierowcy w skórze Feinnappa ze szwem ozdobnym
Audi side assist (asystent zmiany pasa ruchu) z Audi pre sense rear i Audi active lane assist

*Rata leasingu
Niniejsza informacja oraz kalkulacja dotyczy produktów Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Kalkulacja ma jedynie charakter
poglądowy i szacunkowy, oparta jest na wskazanych powyżej założeniach; zarówno wskazana cena produktu, jak i wyliczona rata leasingowa mogą ulec zmianie. Informacja nie stanowi gwarancji
dostępności produktu. Ostateczne warunki, w tym cenę i wysokość raty leasingowej, określa umowa.
Oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66. § 1 Kodeksu Cywilnego.

