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Konfigurator Audi

A8

Cena całkowita 423 100 PLN
Rata (w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców - rata netto) miesięcznie 3 238 PLN

Kod Opis Cena

A8

Cena podstawowa

4N203A\3 \EA3 50 TDI quattro tiptronic
Moc: 210(286) kW(KM)
Średnie zużycie paliwa: 6,9 l/100km
CO2 Średnia emisja: 182 g/km (Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC)

423 100 PLN

Klasa efektywności energetycznej: A

Kolor nadwozia

A2A2 czarny Briliant 0 PLN

Kolorystyka wnętrza

WH Materiał:Tapicerka skórzana Valcona
Siedzenia: czarne-czarne
Deska rozdzielcza: czarna-czarna
Wykładzina: czarna
Podsufitka: pastelowo srebrna
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Wyposażenie standardowe

Koła i opony

CD3 Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8Jx18", 5 - ramienne, V-design z oponami
235/55 R 18

H18 Opony 235/55 R18 104Y xl

1PR Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą z systemem ostrzegającym o
obluzowaniu się koła

7K1 Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach

1G8 Zestaw naprawczy - tire mobility set

1S2 Zestaw narzędzi

Reflektory

8G5 Reflektory przednie HD Matrix LED

8IT Reflektory przednie w technice LED

8X1 Układ zmywania reflektorów

8K4 Światła do jazdy dziennej w technice LED

8SP Światła tylne w technice LED z dynamicznymi kierunkowskazami

Wygląd zewnętrzny

4ZB Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym

6FB Obudowa lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia

2Z8 Oznaczenie modelu i typu silnika

2K1 Zderzaki wzmocnione

Systemy dachowe i przeszklenie

5XC Osłony przeciwsłoneczne

4GF Szyba przednia termoizolacyjna, laminowana

4KC Szyby termoizolacyjne

Fotele

3PR Elektryczna regulacja przednich foteli z funkcją pamięci ustawień

Q2J Fotele konturowe

3B4 Mocowanie ISOFIX dla fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach

6E3 Podłokietnik komfortowy z przodu
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7P1 Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla foteli przednich,
elektryczna

1W2 Schowek podręczny, chłodzony

3ND Siedzenie tylne 3-miejscowe

Wygląd wewnętrzny

GT0 Aplikacje dekoracyjne wnętrza dolne - część dolna w kolorze grafitowoszarym

5MC Aplikacje dekoracyjne wnętrza górne - drewno jesion brązowoszare Naturell

0TD Dywaniki z przodu i z tyłu

GS0 Panel obsługi z przyciskami w matowej czerni

6NJ Podsufitka tkaninowa

5N1 Uchwyty dachowe w podsufitce

7HA Wyposażenie bazowe, bez pakietu skórzanego Feinnappa

Materiał

N5D Tapicerka skórzana Valcona

Kierownice i elementy obsługi

6Q2 Gałka zmiany przełożeń obszyta skórą

2ZB Kierownica wielofunkcyjna, obszyta skórą

Oświetlenie

8S9 Lampki do czytania

QQ1 Oświetlenie wnętrza ambiente

Komfort

7I1 Audi connect z funkcją monitorowania pojazdu

7AL Autoalarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem

4I6 Centralny zamek sterowany falami radiowymi

9M5 Dogrzewacz

9AK Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa

3D1 Konsola środkowa

6XF Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie, podgrzewane, z
funkcją pamięci i z funkcją automatycznego opuszczania prawego lusterka
podczas manewru cofania

5SL Lusterko zewnętrzne po lewej stronie, asferyczne



A8

Konfiguracja z dnia 2020-02-19 Kod Audi: AEQUPSLX Strona 4

5RU Lusterko zewnętrzne po prawej stronie (z większym polem obserwacji), konvex

4E2 Pokrywa bagażnika, automatyczne otwieranie / zamykanie manualne

2V5 System automatycznej recyrkulacji powietrza

9JA Wariant dla niepalących

Systemy multimedialne

EL3 Audi connect - licencja na 3 miesiące

IT1 Audi connect Navigation & Infotainment - licencja na 3 lata

IW3 Audi connect telefon alarmowy i serwis (z możliwością kontroli samochodu)

UF7 Audi music interface

9VD Audi sound system

9S8 Audi virtual cockpit

7UG MMI Navigation plus z panelem dotykowym MMI touch response

I8T MMI radio plus

9ZX Złącze Bluetooth

Systemy wspomagające kierowcę

7X2 Audi parking system plus (przód i tył)

7W1 Audi pre sense basic

6K8 Audi pre sense front

6I3 Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu

8T6 Tempomat z regulacją prędkości i limiterem prędkości

Technika i bezpieczeństwo

1T3 Apteczka i trójkąt ostrzegawczy

4X4 Boczne poduszki powietrzne z przodu i z tyłu z kurtynami powietrznymi
chroniącymi głowy

9P9 Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa

1LJ Hamulce tarczowe z przodu

1KF Hamulce tarczowe z tyłu

GH1 Napęd quattro z samoblokującym centralnym mechanizmem różnicowym

4UF Poduszki powietrzne z dezaktywacją poduszki powietrznej pasażera

7L8 System Start-Stop z systemem rekuperacji
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1BK Zawieszenie adaptve air suspension

FK2 Zbiornik AdBlue (24 litry)

0M1 Zbiornik paliwa o pojemności 82 l

Przedłużenie gwarancji Audi i pakiety przeglądów
serwisowych Audi

EA3 Audi Extensive - Pakiet naprawczy 3 lata / 90 000 km (w tym pierwsze dwa
lata bez limitu przebiegu)

Inne

KK3 Czynnik chłodzący układu klimatyzacji R1234yf

VH2 Instalacja elektryczna 48 Volt

C14 Operating permit, alteration

9Z0 Operating voltage 12 V

0N1 Progresywny układ kierowniczy

VL1 Rozszerzony zakres ochrony pieszych

QL1 Szyby przezroczyste
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Parametry techniczne

Osiągi

Pojemność silnika 2967 cm 3

Moc maksymalna 210 (286)/3500-4000 kW (KM) przy obr.

Maksymalny moment obrotowy 600/2250 - 3250 Nm przy obr.

Zawieszenie

Opony Opony 235/55 R18 104Y xl

Kola Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8Jx18", 5 - ramienne, V-design z oponami 235/55 R
18

Masa

Masa własna * 2050 kg

Dopuszczalna masa ładunku na
dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy
na hak holowniczy

90/95 kg

Maksymalna masa przyczepy

bez własnych hamulców 750 kg

przy 12% wzniesieniu 2300 kg

Pojemność

Zbiornik paliwa, ok. 82 l

Prędkość maksymalna 250 km/h

Przyspieszenie 0-100 km/h 5,9 s

Zużycie paliwa

Klasa paliwa olej napędowy

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru po WLTP **

Niski 9,1 l/100km

Średni 7,5 l/100km

Wysoki 6,0 l/100km

Bardzo wysoki 6,7 l/100km

Mieszany 6,9 l/100km

Emisja C02 182 g/km

Wskazówki

* Masa własna pojazdu z kierowcą 68kg, bagażem 7kg i zbiornikiem paliwa wypełnionym
w 90% zgodnie z procedurą pomiarową RL 92/21/EWG w aktualnie obowiązującej wersji.
Wyposażenie dodatkowe może spowodować zwiększenie masy własnej i współczynnika
oporu powietrza, co może odpowiednio wpłynąć na zmniejszenie ładowności wzgl.
prędkości maksymalnej.
** Podane dane są danymi producenta i mogą się nieznacznie różnić od danych
homologacyjnych.
Określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.
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Parametry finansowe oferty Audi Perfect Lease

Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców - rata netto

Parametry finansowania

Cena samochodu 423 100 PLN brutto

Okres finansowania 36

Przebieg roczny 10 000

Opłata wstępna 5

  17 199 PLN netto

Rata miesięczna 3238 PLN netto

Rozszerzona gwarancja do 3 lat / 90 000 km

Opcje zakończenia

1) jednorazowa spłata raty finalnej

2) przekazanie pojazdu do Dealera

Podana rata miesięczna stanowi orientacyjną wysokość raty miesięcznej Audi Perfect Lease wyliczonej dla wskazanych powyżej

założeń. Ilekroć mowa jest o miesięcznym koszcie elementu wyposażenia opcjonalnego rozumie się przez to zwiększenie

raty miesięcznej Audi Perfect Lease wyliczonej dla wskazanych powyżej założeń w wyniku wybrania dodatkowego elementu

wyposażenia. W przypadku wyboru niektórych opcji wyposażenia dodatkowego lub akcesoriów ostateczna wysokość raty może

różnić się od wyżej wskazanej. Szczegóły u Dealerów Audi.

Jest to oferta dla przedsiębiorców, przygotowana przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce. Prezentowane

miesięczne raty to wartość netto rat dla oferty leasingowej Audi Perfect Lease. Ceny przyjęte do kalkulacji rat dostępne są w

salonach Audi. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą

ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa. Zasady świadczenia usług oraz wykaz materiałów eksploatacyjnych, części i

elementów objętych Pakietami przeglądów serwisowych Audi określone są w umowie.

Do zrobienia

Cena całkowita 423 100 PLN
Rata (w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców - rata netto) miesięcznie 3 238 PLN

Ceny zawarte w konfiguracji są sugerowanymi cenami PLN brutto, dostępnymi u autoryzowanych Dealerów Audi. Ze względu na pojawiające się akcje
promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli dostępnych w konfiguratorze. Staramy się zagwarantować dostęp do aktualnej oferty
cenowej. W wyjątkowych przypadkach publikowana cena może odbiegać od ceny aktualnej.

Informacja dodatkowa

Nasze pojazdy są seryjnie wyposażone w opony letnie. Pojazd pokazany na wydruku jest częściowo wyposażony w elementy wyposażenia dodatkowego
dostępne za dopłatą, które odbiegają od Twojej indywidualnej konfiguracji. Celem konfiguracji jest jedynie niewiążący przekaz ogólnych informacji
o pojeździe, który nie może zastąpić konsultacji ze sprzedawcą w sprawie ewentualnego zakupu. Specyfikacja techniczna i elementy wyposażenia
konfigurowanego samochodu mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się zależnie od specyfiki danego rynku. Zastrzega się możliwość
wprowadzenia zmian. W kwestii specyfikacji technicznej, elementów wyposażenia oraz cech naszych pojazdów informacji udzielą sprzedawcy w salonie
dealerskim Audi.
Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Audi są produkowane z materiałów spełniających wymagania określone w normie ISO 22628 pod
kątem możliwości odzysku i recyklingu i uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. Volkswagen
Group Polska Sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami
ustawy z dnia 25 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących
ekologii znajduje się na stronie: www.audi.pl
 

www.audi.pl

http://www.audi.pl
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Kod Audi: AEQUPSLX Co to jest kod Audi?

Kod Audi odnosi się do wcześniej zapamiętanej konfiguracji, którą można
ponownie odtworzyć w konfiguratorze. Konfiguracja zostaje zapamiętana
anonimowo np. podczas generowania pliku pdf. Sprzedawca w salonie Audi
używając kodu Audi może uzyskać dostęp do konfiguracji i służyć Ci na jej
podstawie dalszą radą i pomocą.

Należy pamiętać, że w przypadku zmian w ofercie produktowej (np. zmiana roku
modelowego) kod Audi może stracić ważność.


