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Audi Audi Q8 45 TDI quattro 170 kW (231 KM) tiptronic

Kolor: czarny Myth metalik
Wnętrze: czarna

359 300 PLN
147 860 PLN

0 PLN
5 070 PLN

512 230 PLN

512 230 PLN

512 230 PLN

CENA MODELU
Cena wyposażenia dodatkowego
Cena pakietów wyłączonych z rabatowania
Cena pakietu Audi Extensive
Cena katalogowa

Cena samochodu z VAT

Cena finalna z VAT

Kolor nadwozia Cena Rata

0E0E czarny Myth metalik 6 190 PLN 69 PLN
Kolorystyka wnętrza Cena Rata

EI Wnętrze: czarna 
Siedzenia: czarne 
Szew: szary Rock 
Boki siedzeń: czarne 
Deska rozdzielcza: czarna/czarna 
Wykładzina: czarna 
Podsufitka: czarna

0 PLN 0 PLN

Wyposażenie dodatkowe Cena Rata

Rok produkcji: 2021 
Rok modelowy: 2022

Podane ceny obejmują podatek VAT (23%) i nie stanowią oferty w rozumienia art. 66 §1, kodeksu cywilnego. Zawartość domówionego pakietu lub opcji może zmienić elementy wyposażenia standardowego - w
niektórych przypadkach bezzwrotnie zastępując elementy wyposażenia standardowego. Zamieszczone informacje, w tym prezentowane graf iki mają wyłącznie charakter poglądowy. 1/9



WSA Pakiet Comfort 
W cenie pakietu promocyjnego zawarte są następujące elementy wyposażenia dodatkowego: 

Dla Q8
Klimatyzacja automatyczna, 4-strefowa
Wspomaganie domykania drzwi, elektryczne
Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie, podgrzewane, przyciemniane
automatycznie po obu stronach, z funkcją pamięci i z funkcją automatycznego opuszczania prawego
lusterka podczas manewru cofania
Kluczyk komfortowy
Ogrzewanie foteli przednich
Lusterko wewnętrzne bezramkowe, z automatyczną funkcją przeciwoślepieniową
Fotele przednie z elektryczną regulacją i funkcją pamięci ustawień dla foteli kierowcy i pasażera
(zawierają regulację podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa)

Dla Q8 TFSI e(PHEV)
Wspomaganie domykania drzwi, elektryczne
Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie, podgrzewane, przyciemniane
automatycznie po obu stronach, z funkcją pamięci i z funkcją automatycznego opuszczania prawego
lusterka podczas manewru cofania
Kluczyk komfortowy
Ogrzewanie foteli przednich
Lusterko wewnętrzne bezramkowe, z automatyczną funkcją przeciwoślepieniową
Fotele przednie z elektryczną regulacją i funkcją pamięci ustawień dla foteli kierowcy i pasażera
(zawierają regulację podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa)

16 330 PLN 181 PLN

PV6 Fotele przednie z elektryczną regulacją i funkcją pamięci ustawień dla foteli kierowcy i pasażera
(zawierają regulację podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa)

0 PLN 0 PLN

PG3 Kluczyk komfortowy 0 PLN 0 PLN
6XL Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie, podgrzewane, przyciemniane automatycznie

po obu stronach, z funkcją pamięci i z funkcją automatycznego opuszczania prawego lusterka podczas
manewru cofania

0 PLN 0 PLN

4L6 Lusterko wewnętrzne bezramkowe, z automatyczną funkcją przeciwoślepieniową 0 PLN 0 PLN
4A3 Ogrzewanie foteli przednich 0 PLN 0 PLN
WRP Pakiet S line Selection Plus 

W cenie pakietu promocyjnego zawarte są następujące elementy wyposażenia dodatkowego:

Pakiet stylistyczny S line Exterieur
Singleframe w kolorze szarym platinum
Dywaniki z przodu i z tyłu
Przyciemnione szyby tylne (szyby privacy)
Obręcze kół ze stopu metali lekkich 10Jx21", 5 - ramienne z oponami 285/45 R21
Reflektory przednie HD Matrix LED

26 530 PLN 295 PLN

PQD Pakiet stylistyczny S line Exterieur 0 PLN 0 PLN

PXC Reflektory przednie HD Matrix LED 0 PLN 0 PLN

WQS Pakiet sportowy S line 
Obręcze kół ze stopu metali lekkich 10J x21"
zawieszenie - adaptive air suspension sport
listwy progowe w drzwiach z napisem S line; w połączeniu z oświetleniem Ambiente
listwy progowe podświetlane i bez napisu S line
emblemat S line na przednich błotnikach
sportowe fotele przednie z regulacją elektryczną
tapicerka Alcantara Frequenz/skóra z tłoczeniem S line na oparciach foteli przednich
sportowa kierownica wielofunkcyjna S line, 3-ramienna, obszyta czarną skórą (prawy i
lewy segment perforowany) z emblematem S   
aplikacje dekoracyjne S line ze szczotkowanego aluminium
podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym
pedały i podparcie pod lewą nogę ze stali nierdzewnej 

46 940 PLN 521 PLN

0TD Dywaniki z przodu i z tyłu 0 PLN 0 PLN
Q4Q Fotele sportowe typu S z przodu 6 500 PLN 72 PLN

1XP Kierownica skórzana 3-ramienna, wielofunkcyjna plus, ogrzewana 1 310 PLN 15 PLN

CX2 Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport, 10Jx22", 5 - ramienne z ramionami w kształcie gwiazdy,
antracytowoczarne z połyskiem, polerowane, z oponami 285/40 R22. 3-letnie ubezpieczenie opon w
cenie.

9 430 PLN 105 PLN

2Z7 Brak oznaczenia typu silnika 0 PLN 0 PLN
3FU Dach szklany, panoramiczny (Open Sky) 9 140 PLN 101 PLN

Wyposażenie dodatkowe Cena Rata

Rok produkcji: 2021 
Rok modelowy: 2022

Podane ceny obejmują podatek VAT (23%) i nie stanowią oferty w rozumienia art. 66 §1, kodeksu cywilnego. Zawartość domówionego pakietu lub opcji może zmienić elementy wyposażenia standardowego - w
niektórych przypadkach bezzwrotnie zastępując elementy wyposażenia standardowego. Zamieszczone informacje, w tym prezentowane graf iki mają wyłącznie charakter poglądowy. 2/9



3NS Kanapa tylna plus 1 310 PLN 15 PLN
9S9 Audi virtual cockpit Plus 900 PLN 10 PLN

9VS Bang & Olufsen Premium Sound System z dźwiękiem 3D 6 770 PLN 75 PLN

EA3 Audi Extensive - Pakiet naprawczy 3 lata / 90 000 km (w tym pierwsze dwa lata bez limitu przebiegu) 0 PLN 0 PLN

EA9 Audi Extensive - Pakiet naprawczy 5 lat / 150 000 km 5 070 PLN 56 PLN
N0Q Tapicerka skórzana Valcona z kontrastowymi przeszyciami 0 PLN 0 PLN
PAH Pakiet optyczny "Czerń" 4 130 PLN 46 PLN

PCC Pakiet systemów wspomagających kierowcę w ruchu pozamiejskim 10 900 PLN 121 PLN
QQ2 Pakiet oświetlenia wnętrza, konturowe/ambiente 1 480 PLN 16 PLN

Wyposażenie dodatkowe Cena Rata

Wyposażenie standardowe

1T3 Apteczka i trójkąt ostrzegawczy 
IW3 Audi connect telefon alarmowy i serwis (z możliwością kontroli samochodu) 

7X2 Audi parking system plus (przód i tył) 
7W1 Audi pre sense basic 
IU1 Audi smartphone interface 
0N5 Dynamiczny układ kierowniczy wszystkich kół z tylną osią skrętną 
6A2 Gaśnica 
KA2 Kamera cofania 
0YJ kod sterujący 
0JL kod sterujący 
B0A kod sterujący 
5SL Lusterko zewnętrzne po lewej stronie, asferyczne 
6TS Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera, asferyczne 
7UG MMI Navigation plus z panelem dotykowym MMI touch response 

FQ1 Obręcze Audi Sport GmbH 
QV3 Odbiór stacji radiowych, cyfrowy 

H8Q Opony 285/40 R22 110Y XL. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. 
4UF Poduszki powietrzne z dezaktywacją poduszki powietrznej pasażera 
FK2 Zbiornik AdBlue (24 litry) 
0M5 Zbiornik paliwa o pojemności 85l 
1G8 Zestaw naprawczy - tire mobility set 
1S2 Zestaw narzędzi 

Dane techniczne

Zawieszenie 
Kola: Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport 8,5Jx19", 5 - ramienne, Aero, z
oponami 265/55 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. 
Opony: Opony 265/55 R19 113Y xl. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. 

Pojemność 
Bagażnik: 605/1755 l 
Zbiornik paliwa, ok.: 85 l 

Osiągi 
Maksymalny moment obrotowy: 500 Nm przy obr. 1500 - 3000 1/min Nm przy obr. 
Moc maksymalna,: 170 kW przy obr. 3.500 - 5.000 1/min kW (KM) przy obr. 
Pojemność silnika,: 2967 cm3 

Osiągi 
Prędkość maksymalna: 226 km/h 
Przyspieszenie 0-100 km/h: 7,1 s 

Rok produkcji: 2021 
Rok modelowy: 2022

Podane ceny obejmują podatek VAT (23%) i nie stanowią oferty w rozumienia art. 66 §1, kodeksu cywilnego. Zawartość domówionego pakietu lub opcji może zmienić elementy wyposażenia standardowego - w
niektórych przypadkach bezzwrotnie zastępując elementy wyposażenia standardowego. Zamieszczone informacje, w tym prezentowane graf iki mają wyłącznie charakter poglądowy. 3/9



Dane techniczne

Masa 
bez własnych hamulców: 750 kg 
Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy:
100/115 kg 
Masa własna: 2235 kg 
przy 12% wzniesieniu: 2800 kg 
Dane WLTP 
Zużycie paliwa - cykl niski (l/100km): - 
Zużycie paliwa - cykl średni (l/100km): - 
Zużycie paliwa - cykl wysoki (l/100km): - 
Zużycie paliwa - cykl bardzo wysoki (l/100km): - 
Zużycie paliwa - cykl mieszany (l/100km): 8.8 
Emisja CO2 – cykl mieszany (g/km): 231 
Zasięg - cykl mieszany (-): - 
Dane NEDC 
Klasa paliwa : - 
Klasa emisji : - 

Od dnia 1 września 2018 r. WLTP w pełni zastąpił nowy europejski cykl jezdny (NEDC), który stanowił dotychczasową procedurę badania zużycia paliwa i emisji CO2. Ze względu na
bardziej realistyczne warunki badania wartości zużycia paliwa i emisji CO2 mierzone na podstawie WLTP są w wielu przypadkach w liczbach bezwzględnych wyższe od wartości 

mierzonych na podstawie NEDC.

Dane na podstawie świadectw homologacji typu.

Rok produkcji: 2021 
Rok modelowy: 2022

Podane ceny obejmują podatek VAT (23%) i nie stanowią oferty w rozumienia art. 66 §1, kodeksu cywilnego. Zawartość domówionego pakietu lub opcji może zmienić elementy wyposażenia standardowego - w
niektórych przypadkach bezzwrotnie zastępując elementy wyposażenia standardowego. Zamieszczone informacje, w tym prezentowane graf iki mają wyłącznie charakter poglądowy. 4/9



Podsumowanie
2022

Numer oferty:

ID Konfiguracji:

Data pobrania danych WLTP: 2022-06-07

Marka: Audi

Model: Audi Q8

Dane WLTP

Zużycie paliwa - cykl mieszany (l/100km): 8.8

Emisja CO2 – cykl mieszany (g/km): 231

Rok produkcji: 
Rok modelowy:

Podane ceny obejmują podatek VAT (23%) i nie stanowią oferty w rozumienia art. 66 §1, kodeksu cywilnego. Zawartość domówionego pakietu lub opcji może zmienić elementy wyposażenia standardowego - w
niektórych przypadkach bezzwrotnie zastępując elementy wyposażenia standardowego. Zamieszczone informacje, w tym prezentowane graf iki mają wyłącznie charakter poglądowy. 1/1




