Audi
Q8

412 069 PLN brutto
5 928 PLN/mc* netto

Lokalizacja: Porsche Kraków (Audi)
Zadzwoń: 12 226 08 94
Napisz: piamarket@porscheinterauto.pl

Numer oferty: 17257

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

2 967 cm3
kombi
automatyczna
diesel
8 km
4x4 (dołączany
automatycznie)

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

WYMIARY:

5
niebieski
2019

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

Audi Extensive - Pakiet naprawczy 3 lata / 90 000 km (w tym pierwsze dwa lata bez
limitu przebiegu)

Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach

Audi side assist - asystent zmiany pasa ruchu z Audi pre sense rear, ostrzeżeniem przy
wysiadaniu i asystentem ruchu poprzecznego z tyłu

Lampy przednie LED

Dywaniki z przodu i z tyłu z weluru, dopasowane do koloru wykładziny dywanowej
Fotele przednie z regulacją elektryczną
Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna, sportowa, obszyta skórą, ze spłaszczonym
wieńcem

1
1
4
2

Lakier uni
Lampy tylne LED
Listwy ozdobne wokół szyb, srebrne
Lusterka boczne regulowane elektrycznie
Lusterka boczne składane elektrycznie i ogrzewane
Lusterka boczne w kolorze nadwozia

Kluczyk komfortowy

Lusterko wewnętrzne z funkcją p/oślepieniową

Koło zapasowe dojazdowe dopuszczalna prędkość maksymalna 80 km/h

Oświetlenie wnętrza Ambiente

Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i składane, ogrzewane, z automatyczną
funkcją przeciwoślepieniową po obu stronach

Podsuﬁtka tkaninowa

Lusterko wewnętrzne z automatyczną funkcją przeciwoślepieniową

Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 10J x21"

Poduszki powietrzne kurtynowe przód i tył

Ogrzewanie foteli przednich

Podłokietnik przedni

Pakiet optyczny "Czerń"

Radio MMI Plus

Pakiet sportowy S line

Regulacja tłumienia amortyzatorów

Pakiet stylistyczny S line Exterieur

Regulacja zasięgu reﬂektorów, automatyczna

Pakiet wspomagający parkowanie

Światła do jazdy dziennej LED

Podłokietnik komfortowy z przodu

System nagłośnienia Audi Sound System

Reﬂektory przednie HD Matrix LED

System nawigacji satelitarnej MMI Plus z panelem dotykowym

Relingi dachowe w kolorze czarnym

Szyby termoizolacyjne

Tapicerka Alcantara Frequenz/skóra z tłoczeniem S line na oparciach foteli przednich

Tapicerka tkaninowa Initial

Zestaw narzędzi i podnośnik

Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Alarm

Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył

Aluminiowe wstawki w progi drzwi

Wspomaganie układu kierowniczego - servotronic

Aplikacje dekoracyjne pokryte lakierem reﬂeksyjnym w kolorze

Wspomaganie unoszenia i opuszczania pokrywy bagażnika, elektryczne

Audi drive select - wybór charakterystyki trybu jazdy

Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera

Audi Extensive - program serwisowy 3 lata/90 000 km

Zamek centralny z pilotem

Audi music interface - gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych

Zestaw do naprawy przebitej opony - tire mobility set

Audi pre sense basic - systemy wspomagające bezpieczeństwo w celu zminimalizowa
skutków kolizji

Złącze Bluetooth

Poduszki powietrzne boczne, przód

Audi virtual cockpit - 12,3-calowy wyświetlacz cyfrowy
Hamulec postojowy, elektromechaniczny z asystentem podjazdu
Klimatyzacja automatyczna

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Climatronic

Aluminiowe felgi

BEZPIECZEŃSTWO:
Poduszki powietrzne boczne, przód
Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera
Poduszki powietrzne kurtynowe przód i tył

7.1 s
6.4 l/100
km
7 l/100 km
6.1 l/100
km
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WYPOSAŻENIE:

Audi smartphone interface

231 KM
233 km/h

Tempomat

Bluetooth

995 mm
705 mm
986 mm
995 mm
2 220 kg
2 765 kg

Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
Audi side assist - asystent zmiany pasa ruchu z Audi pre sense rear, ostrzeżeniem przy wysiadaniu i asystentem ruchu
poprzecznego z tyłu

*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.

