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Audi Q8 50 TDI quattro S line 286KM tiptronic produkcja 
2019

Emisja CO2 w gr/km: 223 gr/km

Status: Do produkcji

Przebieg: 0 km

Dane Techniczne
Pojemność skokowa silnika w cm3: 2967 cm3

Moc silnika w KM: 286 KM

Średnie zużycie paliwa w l/100km: 8,5 l/100km

Propozycja cenowa

Cena katalogowa PLN: 483 830,00 PLN

Cena promocyjna brutto w PLN: 395 700,00 PLN
Oszczędność PLN: 88 130,00 PLN

Nawozie i tapicerka
Kolor nadwozia: Czarny Deep
Rodzaj i kolor tapicerki: Tapicerka Alcantara Frequenz/skóra z tłoczeniem S line na oparciach

Twój samochód Audi Q8 50 TDI quattro S line 286KM tiptronic produkcja 2019

Oszczędność %: 18%

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z zm.)

Koła
Obręcze kół ze stopów metali lekkich, 10Jx21", 5 - 
ramienne, z oponami 285/45 R21

15 240,00 PLN

15 240,00 PLN

Cena bazowa 374 600,00 PLN

Wyposażenie dodatkowe ujęte w cenie promocyjnej brutto:

Nadwozie

Kolor nadwozia Czarny Deep 0,00 PLN

Wykończenie wnętrza
Aplikacje dekoracyjne - aluminium szczotkowane, 
matowe

0,00 PLN

0,00 PLN

Wnętrze

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

0,00 PLN

zawieszenie - adaptive air suspension sport

listwy progowe w drzwiach z napisem S line; w połączeniu z 
oświetleniem Ambiente

Pakiety

Pakiety Pakiet sportowy S line 45 840,00 PLN
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oświetleniem Ambiente

sportowe fotele przednie z regulacją elektryczną

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

listwy progowe podświetlane i bez napisu S line

emblemat S line na przednich błotnikach

aplikacje dekoracyjne S line ze szczotkowanego aluminium

podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym

sportowa kierownica wielofunkcyjna S line, 3-ramienna, obszyta 
czarną skórą

lewy segment perforowany) z emblematem S   

pedały i podparcie pod lewą nogę ze stali nierdzewnej 

listwy na progach w kolorze nadwozia

dyfuzor w kolorze platynowoszarym

Pakiety Pakiet stylistyczny S line Exterieur 11 220,00 PLN

przedni i tylny zderzak, boczne wloty powietrza, listwy na progach 
oraz dyfuzor w wyrazistej, sportowej stylistyce

emblemat S line na przednich błotnikach

spojler dachowy S line

listwy progowe w drzwiach z napisem S line; w połączeniu z 
oświetleniem Ambiente listwy podświetlane i bez napisu S line

57 060,00 PLN

Komfort Ogrzewanie postojowe sterowane pilotem 8 920,00 PLN

Multimedia Audi connect z funkcją monitorowania pojazdu 4 140,00 PLN

Wyposażenie opcjonalne

Komfort Fotele przednie z regulacją elektryczną 0,00 PLN

Komfort Ogrzewanie foteli przednich 2 300,00 PLN

Wyposażenie wewnętrzne Dywaniki z przodu i z tyłu 0,00 PLN

Wyposażenie wewnętrzne
Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna, sportowa, 
obszyta skórą, ze spłaszczonym wieńcem

670,00 PLN

Systemy wspomagające Audi parking system plus (przód i tył) 2 250,00 PLN

Systemy wspomagające
Pakiet systemów wspomagających kierowcę w ruchu 
pozamiejskim

10 640,00 PLN

Wyposażenie wewnętrzne Singleframe w kolorze szarym platinum 0,00 PLN

Wyposażenie zewnętrzne Brak oznaczenia modelu i typu silnika 0,00 PLN

Wyposażenie wewnętrzne
Lusterko wewnętrzne bezramkowe, z automatyczną 
funkcją przeciwoślepieniową

1 010,00 PLN

Wyposażenie wewnętrzne
Siatka odgradzająca przestrzeń pasażerską od 
bagażowej

520,00 PLN

Wyposażenie zewnętrzne Hak holowniczy 6 270,00 PLN

Wyposażenie zewnętrzne
Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą z systemem 
ostrzegającym o obluzowaniu się koła

210,00 PLN

*** Gwarancja producenta na samochód zakupiony od atoryzowanego dealera mającego siedzibę w Unii Europoejskiej obowiązuje  we wszystkich krajach wspólnoty, w tym także w Polsce.

Skonfigurowane opcje: 109 230,00 PLN

Gwarancja producenta*** 0,00 PLN
36 930,00 PLN

Sprawdź więcej na:
https://centrum.auto.pl/


