A8

Detale

Spis treści
Wyposażenie zewnętrzne

4

Obręcze i opony

9

Lakiery

12

Tapicerki

13

Elementy dekoracyjne

15

Stylizacja wnętrza

16

Siedzenia

32

Dynamika

36

Wyposażenie wnętrza

38

Kierownice

46

Infotainment

47

Bezpieczeństwo/Technika

50

Audi Service

55

Oryginalne akcesoria Audi®

56

Audi exclusive

57

Dane techniczne/Wymiary

62

Indeks haseł

68

4/5 Wyposażenie zewnętrzne
Reflektory
elipsoidalny reflektor główny
ze szklanym kloszem, elektryczna
regulacja zasięgu reflektorów i system
świateł postojowych; kierunkowskazy
boczne białe wykonane z diod LED
Światła przeciwmgielne
wbudowane w dolną część zderzaka,
elipsoidalne, zintegrowane
z nadwoziem

Reflektory ksenonowe Plus

światła zwykłe

reflektory jarzeniowe świateł mijania
i drogowych w kolorze zbliżonym
do światła dziennego, z układem
zmywania oraz dynamiczną regulacją

1 Lux

zasięgu dla lepszego oświetlenia drogi

światła ksenonowe

50

100

150

200

250 m

naświetlenia otoczenia; połączony
z funkcją coming home/leaving home,
polegającą na opóźnionym wył. lub
autom. włącz. świateł przeciwmgiel.,
świateł tylnych oraz oświetlenia tablicy
rejestracyjnej podczas parkowania
lub otwierania pojazdu

Oświetlenie zewnętrzne i wnętrza
obejmuje oświetlenie otoczenia pojazdu
za pomocą diod elektroluminescenc.
umieszczonych w dolnej części lusterek
zewnętrznych oraz w uchwytach drzwi,
mających na celu ułatwienie pasażerom
wsiadanie i wysiadanie w ciemności
i włączające się automat. po zwolnieniu

adaptive light układ dyn. oświetlenia

Układ zmywania reflektorów

nawierzchni drogi; obejmuje reflektory

wykorzystujący płyn pod wysokim

skrętne, umożliwiające w zależności
od kierunku obrotu kierownicy automat.

ciśnieniem i utrzymujący reflektory
w czystości i pełnej gotowości

oświetlenie najbliższego otoczenia oraz
reflektory dynamiczne, zapewniające
dodatkowe oświetlenie zbliżającego się

(dostępny seryjnie przy zamówieniu
reflektorów ksenonowych Plus
lub adaptive light)

zakrętu (ma szczególne znaczenie
podczas jazdy z dużą prędkością), układ
zawiera reflektory ksenonowe plus

Wyposażenie standardowe

automat. włącza lub wyłącza światła
mijania w zależności od stopnia

blokady i otwarciu drzwi; zawiera
aktywne światła odblaskowe w drzwiach
(oświetlenie wnętrza – patrz str. 46)

1 Lux
0

Czujnik zmierzchowy świateł

Wyposażenie dodatkowe

Spryskiwacze szyby przedniej
z wycieraczkami

Szyby dźwiękoszczelne z ogrzewaną
szybą przednią

2-stopniowe, interwałowa 4-stopniowa

ogrzewanie całej powierzchni szyby

regulacja prędkości pracy wycieraczek,
impulsowe załączanie, automatyczne
spryskiwanie, wycieranie i włączanie

przedniej włączane automatycznie
po uruchomieniu klimatyzacji;
ułatwia szybkie odszronienie szyby

wycieraczek 5 s. po ostatnim

oraz nie dopuszcza do jej zaparowania

czyszczeniu szyby, dysze spryskiwaczy
ogrzewane stosownie do temperatury
zewnętrznej

Szyby termoizolacyjne

Szyba tylna ogrzewana elektrycznie

w odcieniu zielonym; szyba przednia

ogrzewanie sterowane czasowo

ze szkła wielowarstwowego z szarym
pasem przy górnej krawędzi;
na życzenie szyba przednia z szarym
pasem przy górnej krawędzi dostępna
jako szyba zwykła

Szyby termoizolacyjne 2-warstwowe

Rozsuwany/podnoszony dach

składające się z 2 warstw szyb
połączonych folią ze specjalnego
tworzywa sztucznego, spełniające

z przyciemnianego, jednowarstwowego
szkła bezpiecznego, z płynną
regulacją osłony przeciwsłonecznej,

funkcję przeciwwłamaniową
i stanowiące dodatkową ochronę
przed hałasem dobiegającym
z zewnątrz. Na życzenie dostępne

z wysuwaną elektrycznie osłoną
przeciwwietrzną (zależnie od prędkości)
oraz automatycznie wybieranym
stopniem rozsunięcia dachu;

jako szyby dźwiękoszczelne z dodat.
powłoką odbijającą prom. słoneczne

komfortowe zamykanie z zewnątrz
za pomocą centralnego zamka

6/7 Wyposażenie zewnętrzne

Rozsuwany/podnoszony dach Solar
dzięki stałemu przepływowi
powietrza obniża temperaturę wnętrza

Zewnętrzne lusterka wsteczne
elektrycznie składane, szczególnie
praktyczne na wąskich drogach

zaparkowanego samochodu,
zawiera również elektrycznie sterowaną
osłonę przeciwwietrzną (zależnie

lub w miejscach ograniczonego
przestrzennie parkowania; na życzenie
z funkcją przeciwoślepieniową

od prędkości)

oraz funkcją pamięci

Zderzaki

Aluminiowe listwy ozdobne
wokół szyb

z profili aluminiowych i tworzyw
sztucznych w kolorze nadwozia,
z wbudowanymi światłami
przeciwmgielnymi i aluminiowymi

w kolorze nadwozia, polerowane
i anodowane

listwami ozdobnymi

Zewnętrzne lusterka wsteczne

Ochronne listwy boczne

lakierowane w kolorze nadwozia,
po stronie kierowcy asferyczne,
po stronie pasażera wypukłe;

w kolorze nadwozia, z aluminiowymi
listwami ozdobnymi na drzwiach
i zderzakach

regulowane i ogrzewane elektrycznie

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie dodatkowe

Klamki zewnętrzne
stanowią jednolitą płaszczyznę

Oznaczenie modelu
na pokrywie bagażnika

z drzwiami, w kolorze nadwozia
logo „quattro”
na osłonie chłodnicy, na pokrywie
bagażnika i w desce rozdzielczej
po stronie pasażera; na życzenie
Audi A8 dostępne jest również
bez oznaczenia modelu lub pojemności

Pilot zdalnego sterowania
centralnego zamka

acoustic parking system

w kluczyku, jednym przyciśnięciem
otwiera i zamyka drzwi, okna, bagażnik

dzięki dźwiękowej sygnalizacji

i pokrywę wlewu paliwa – zmienny kod

ułatwiający parkowanie pojazdu
odległości od przeszkody z przodu
i z tyłu; pomiar odległości za pomocą

uniemożliwia niepowołane otwarcie

czterech ultradźwiękowych czujników
umieszczonych w zderzakach

Zabezpieczenie przed otwarciem

Hak holowniczy

przez dzieci
mechaniczne dla tylnych drzwi
i elektryczne dla tylnych szyb

z możliwością demontażu
i zabezpieczenia; 13-biegunowe
gniazdo zasilające można schować
pod osłoną zderzaka, zdemontowany
hak holowniczy umieszczony
we wnęce koła zapasowego
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Zamykanie pokrywy bagażnika
ze wspomaganiem, niedokładnie
zamknięta pokrywa bagażnika

Końcówki układu wydechowego
podwójne, chromowane, okrągłe

domykana jest automatycznie

Układ domykania drzwi
zapewnia pełne zamknięcie drzwi
niedomkniętych; obejmuje dodatkowo
elektryczną aktywację blokady
tylnych drzwi, chroniącą
przed niepowołanym otwarciem drzwi
przez dzieci; obsługa urządzenia
za pomocą przycisku umieszczonego
w drzwiach po stronie kierowcy

Automatycznie otwierana i zamykana
pokrywa bagażnika
elektryczne sterowanie, otwieranie
przyciskiem w kluczyku, przyciskiem
w drzwiach po stronie kierowcy
lub przez uruchomienie funkcji
soft-touch w pokrywie bagażnika,
zamykanie przyciskiem umieszczonym
w wewnętrznej części pokrywy
bagażnika

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie dodatkowe

Lampy tylne czerwone
światła hamowania, postojowe
i kierunkowskazy, wykonane z diod LED,
dzięki szybszemu działaniu umożliwiają
wcześniejszą reakcję kierowcy
nadjeżdżającego pojazdu; światła
cofania białe, 2 światła przeciwmgielne

Obręcze i opony
10-ramienne obręcze ze stopu
metali lekkich

5-ramienne obręcze ze stopu
metali lekkich

odlewane, wielkość 7,5 J x 16

odlewane, polerowane, wielkość

z oponami 235/60 R 16

8,5 J x 18 z oponami 255/45 R 18

(seryjnie w modelach V6)

10-ramienne obręcze ze stopu
metali lekkich

5-ramienne obręcze ze stopu
metali lekkich

odlewane, wielkość 8 J x 17

odlewane, wielkość 8 J x 18

z oponami 235/55 R 17
(seryjnie w modelach V8)

z oponami 235/50 R 18

7-ramienne obręcze ze stopu

6-ramienne obręcze ze stopu

metali lekkich

metali lekkich

odlewane, wielkość 8 J x 17
z oponami 235/55 R 17

odlewane, przystosowane do jazdy
awaryjnej z systemem PAX,
wielkość 235 x 500 (odpowiada 19”),
z oponami 245/690 R 500
(dostępne tylko w połączeniu
z systemem kontroli ciśnienia
powietrza w oponach)
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12-ramienne obręcze ze stopu
metali lekkich
kute, polerowane, 1-kolorowe,
wielkość 8,5 J x 19 z oponami
255/40 R 19

Obręcze ze stopu metali lekkich
dla opon zimowych
10-ramienne, 7,5 J x 18 z oponami
zimowymi 235/50 R 18, dopuszczalna
prędkość maksymalna 240 km/h;
możliwość założenia łańcuchów
śniegowych

12-ramienne obręcze ze stopu
metali lekkich

Obręcze ze stopu metali lekkich
dla opon zimowych

kute, polerowane, 2-kolorowe,
wielkość 8,5 J x 19 z oponami
255/40 R 19

6-ramienne, w systemie PAX,
235 x 500 (19-calowe) z oponami
zimowymi 235/690 R 500, dopuszczalna
prędkość maksymalna 210 km/h;
możliwość założenia łańcuchów
śniegowych (tylko w połączeniu
z systemem kontroli ciśnienia
w oponach)

Wyposażenie standardowe

Obręcze ze stopu metali lekkich

Obręcze ze stopu metali lekkich

dla opon zimowych
8-otworowe, 7,5 J x 17 z oponami
zimowymi 235/55 R 17, dopuszczalna

dla opon zimowych
12-ramienne, polerowane, 8,5 J x 19
z oponami zimowymi 255/40 R 19,

prędkość maksymalna 210 km/h;
możliwość założenia łańcuchów
śniegowych

dopuszczalna prędkość maksymalna
240 km/h; bez możliwości założenia
łańcuchów śniegowych

Wyposażenie dodatkowe

Koło zapasowe
normalnej wielkości ze standardowym

ogumieniem (nie w połączeniu
z systemem PAX)

Śruby zabezpieczające koła
przed kradzieżą

12/13

Lakiery

czarny Brillant

A2

beżowy Perl perłowy

7Z

niebieski Aqua perłowy

N5

zielony Silber metalik

3G

biały Arktis

B5

niebieski Nordlicht perłowy

9U

zielony Tief perłowy

3W

szary Austern metalik

X1

niebieski Nacht perłowy

7X

czerwony Granat perłowy

9C

srebrny Akoya metalik

2S

czarny Phantom perłowy

L8

popielaty Quarz metalik

Q4

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie dodatkowe

srebrny Licht metalik

5B

Lakiery specjalne

Tapicerki standardowe

niebieski Flieder perłowy

7L

fioletowy Venezia perłowy

4H

zielony Murano perłowy

G7

czarny Kirsch perłowy

8C

Tapicerki skórzane

tkanina Verdi czarna

LA

skóra Valcona
brązowa Amaretto1

LR/LT

skóra Valcona beżowa1

tkanina Verdi jasnoszara

LF

skóra Valcona czarna1

LA

skóra Valcona kremowobeżowa1 LW

tkanina Verdi ciemnoniebieska

LS

skóra Valcona jasnoszara1

LF

skóra Valcona srebrna1

skóra Valcona ciemnoniebieska1

LS
Wyjaśnienie 1 na str. 15.

LV

LU

14/15 Tapicerki skórzane

skóra Valcona brązowa Amaretto1 KR
z ozdobnym obszyciem2

skóra Valcona beżowa1
z ozdobnym obszyciem2

KV

skóra Valcona czarna1
z ozdobnym obszyciem2

KA

skóra Valcona beżowa1
z ozdobnym obszyciem2

skóra Valcona jasnopopielata1
z ozdobnym obszyciem2

KF

skóra Valcona srebrna1
z ozdobnym obszyciem2

Wyposażenie standardowe

skóra Natur czarna1

LA

skóra Natur czarna1
z ozdobnym obszyciem2

KA

skóra Kalbsnappa czarna2

KW

skóra Natur jasnopopielata1

LF

skóra Natur jasnopopielata1
z ozdobnym obszyciem2

KF

skóra Kalbsnappa
brązowa Amaretto2

KU

skóra Natur beżowa1

LV

skóra Natur beżowa1
z ozdobnym obszyciem2

KV

skóra Kalbsnappa jasnopopielata2 LF

skóra Natur ciemnoniebieska1

LS

Wyposażenie dodatkowe

LA

LR/LT

Elementy dekoracyjne

skóra Kalbsnappa czarna
z ozdobnym obszyciem2

KA

alcantara/skóra czarna3

LA

elementy dekoracyjne
drewno orzechowe, brązowe

5MG

skóra Kalbsnappa
brązowa Amaretto
z ozdobnym obszyciem2

KR

alcantara/skóra jasnoszara3

LF

elementy dekoracyjne
drewno Vavona bursztynowe

5ME

skóra Kalbsnappa jasnopopielata KF
z ozdobnym obszyciem2

alcantara/skóra ciemnoniebieska3 LS

elementy dekoracyjne
drewno brzozowe z rysunkiem
słojów, szare

5TZ

elementy dekoracyjne
drewno brzozowe z rysunkiem
słojów, beżowe

7TC

Objaśnienia:

alcantara/skóra beżowa3

1

Skóra Valcona w wersji długiej A8
należy do wyposażenia standardowego.

2

Tylko w połączeniu z siedzeniami
komfortowymi.

3

Tylko w połączeniu z siedzeniami
sportowymi.

LV
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A8 w kolorze popielatym Quarz metalik.
Wyposażenie: skóra Valcona jasnoszara, deska rozdzielcza szara/jasnoszara, elementy dekoracyjne z drewna bursztynowego Vavona.

18/19 Stylizacja wnętrza

A8 w kolorze niebieskim Nordlicht perłowym.
Wyposażenie: skóra Valcona brązowa Amaretto, deska rozdzielcza czarna, elementy dekoracyjne z drewna orzechowego brązowego, fotele komfortowe z pamięcią ustawień.

20/21 Stylizacja wnętrza

A8 w kolorze beżowym Perl perłowym.
Wyposażenie: skóra Valcona beżowa, deska rozdzielcza ciemnobeżowa/beżowa, elementy dekoracyjne z drewna orzechowego brązowego, fotele komfortowe z pamięcią ustawień.

22/23 Stylizacja wnętrza

A8 w kolorze czarnym Phantom perłowym.
Wyposażenie: perforowana skóra Valcona kremowobeżowa, deska rozdzielcza ciemnobeżowa/beżowa, el. dekor. z drewna orzech. brązowego, klimatyz. fotele komfort. z pamięcią ustawień.

24/25 Stylizacja wnętrza

A8 w kolorze szarym Austern metalik.
Wyposażenie: skóra Valcona jasnoszara, deska rozdzielcza szara/jasnoszara, elementy dekoracyjne z drewna brzozowego beżowego z rysunkiem słojów, fotele sportowe z pamięcią ustawień.

26/27 Stylizacja wnętrza

A8 w kolorze niebieskim Nacht perłowym.
Wyposażenie: skóra Valcona brązowa Amaretto, deska rozdzielcza ciemnoniebieska, elementy dekoracyjne z drewna orzechowego brązowego, fotele sportowe z pamięcią ustawień.

28/29 Stylizacja wnętrza

A8 w kolorze srebrnym Licht metalik.
Wyposażenie: skóra Valcona czarna, deska rozdzielcza czarna, elementy dekoracyjne z drewna brzozowego szarego z rysunkiem słojów, fotele komfortowe z pamięcią ustawień.

30/31 Stylizacja wnętrza

A8 w kolorze zielonym Tief perłowym.
Wyposażenie: skóra Valcona w kolorze srebrnym, deska rozdzielcza popielata/jasnopopielata, elementy dekoracyjne z drewna orzechowego brązowego, fotele sportowe z pamięcią ustawień.

32/33 Siedzenia

Aktywne zagłówki przednie

Fotele przednie
z elektryczną regulacją ustawienia
wzdłużnego, kąta pochylenia siedzenia

przy uderzeniu w tył pojazdu
pochylają się mechanicznie

i oparcia oraz wysokości foteli;
ręczna regulacja wysokości zagłówków
i pasów bezpieczeństwa

do przodu, zmniejszając odległość
między zagłówkiem a głową;
oznacza to mniejsze ryzyko obrażeń
głowy i kręgosłupa siedzących
na przednich fotelach pasażerów

Fotele przednie z funkcją pamięci
ustawień

Fotele sportowe z funkcją pamięci
ustawień

z elektryczną regulacją wysokości
przednich zagłówków i pasów
bezpieczeństwa; funkcja pamięci

z wyprofilow. bokami siedzeń, z elektr.
regulacją ustaw. wzdłużnego i wys.
foteli, ustaw. górnej części oparcia,

dla ustawień fotela kierowcy i pasażera,
kierownicy, lusterek zewnętrznych
oraz wysokości przednich zagłówków
i pasów bezpiecz. (dostępne seryjnie

podparcia odc. podudzia oraz odc.
lędźwiowego kręgosłupa, pochyl.
siedzenia i oparcia, ustaw. wys. przed.
zagłów. i pasów bezp. oraz kier. (dost.

dla Audi A8 4.2 quattro w wersji długiej)

ze skórą Valcona, Natur oraz Alcantara)

Zagłówki

Fotele komfortowe z funkcją pamięci

dla wszystkich pięciu siedzeń
z regulacją ustawienia, z przodu
aktywne, z możliwością mechanicznego

ustawień
z miękką tapicerką, z elektr. regulacją
ustaw. wzdłużnego i wys. foteli, ustaw.

opuszczenia środkowego zagłówka
z tyłu w oparcie kanapy

górnej części oparcia, podparcia odc.
podudzia oraz odc. lędźwiowego
kręgosłupa, pochyl. siedzenia i oparcia,
ustaw. wysokości przednich zagłówków
i pasów bezp. oraz kier. (dost. ze skórą
Valcona, Natur lub Kalbsnapa)

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie dodatkowe

Podparcie odcinka lędźwiowego
kręgosłupa

Klimatyzowane fotele przednie i tylne
obejmują funkcję ogrzewania

dla fotela kierowcy i pasażera (dostępne

oraz wentylacji części wewnętrznej

seryjnie dla Audi A8 4.2 quattro
w wersji długiej), z elektryczną regulacją
poziomą i pionową; na życzenie

foteli; pakiet zawiera 4 ogrzewane
fotele komfortowe z pamięcią
ustawienia oraz 4-strefową klimatyzację

dostępne również dla skrajnych siedzeń
tylnej kanapy

elektroniczną (dostępne z tapicerką
Valcona lub Natur)

Fotele przednie i tylne z funkcją masażu

funkcja polegająca na masażu mięśni

Klimatyzowane fotele przednie i tylne
z funkcją masażu

pleców dzięki ruchom wibracyjnym
elektrycznego podparcia odcinka
lędźwiowego kręgosłupa

ogrzewania i wentylacji części
wewnętrznej foteli; pakiet zawiera

(pakiet obejmuje fotele komfortowe
z pamięcią ustawień)

obejmują funkcję masażu oraz funkcję

4 ogrzewane fotele komfortowe
z pamięcią ustawienia oraz 4-strefową
klimatyzację elektroniczną
(dostępne z tapicerką Valcona
lub Natur)

Ogrzewanie przednich foteli

Komfortowe pojedyncze

(dost. seryjnie dla Audi A8 4.2 quattro
w wersji długiej), obejmuje część
wewn., części skrajne oraz oparcie

siedzenia z tyłu

elektr. reg., z funkcją pamięci ustawień
foteli przednich oraz składanych
lusterek zewn. z funkcją przeciwoślep.;
dodatkowo obejmują możliwość elektr.

fotela, z możliwością 6-stop. regulacji
dla każdego z siedzeń; szczególnie
praktyczne w czasie chłodnych pór roku
jako uzupełnienie tapicerki skórzanej;

reg. ustaw. wzdłużnego przed. fotela
pasażera przez osobę siedzącą z tyłu

na życzenie dostępne również
dla skrajnych siedzeń tylnej kanapy

jak i elektr. regulację odc. lędźwiowego
kręgosłupa dla wszystkich foteli
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Pokryte skórą pojedyncze, komfortowe
siedzenia z tyłu z elektryczną regulacją
oraz specjalnie wyprofilowaną konsolą

Dodatkowe zagłówki dla siedzeń

środkową
warunkują optyczny i funkcjonalny
podział przestrzeni z tyłu pojazdu;

pokryte skórą, do zamocowania
na standardowe zagłówki tylnych
siedzeń; dopasowane do kolorystyki

pakiet obejmuje dodatkowo
czterostrefową automat. klimatyzację,

wnętrza (tylko w połączeniu z wybraną
tapicerką skórzaną)

rozszerzony zakres tapicerki skórzanej
oraz komfortowy podłokietnik z przodu

Elektryczna regulacja ustawienia
wzdłużnego przedniego fotela pasażera
przez osobę siedzącą z tyłu
umożliwia pasażerom podróżującym
z tyłu pojazdu po prawej stronie
stworzenie dodatkowej przestrzeni
dla nóg (dostępna seryjnie dla Audi
A8 4.2 quattro w wersji długiej)

Podpórki dla nóg
po obu stronach pojazdu,
służy podniesieniu komfortu jazdy
pasażerów podróżujących z tyłu
(tylko dla Audi A8 w wersji długiej)

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie dodatkowe

tylnych
do wyboru pojedyncze lub podwójne,
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Dynamika w najczystszym
wydaniu – montowana seryjnie
6-stopniowa przekładnia automatyczna
tiptronic oraz stały napęd na cztery
koła quattro® pozwalają wykorzystać
zadziwiającą moc niezwykle prężnych
silników V8. Dzięki zastosowaniu
specjalnie usztywnionej konstrukcji
nadwozia Audi Space Frame ASF®
jazda stała się jeszcze bardziej
dynamiczna. W celu zwiększenia
komfortu i satysfakcji kierowcy każde
Audi A8 wyposażono w 4 rodzaje
zawieszenia adaptive air suspension.
Z dostępnym opcjonalnie modułem
adaptive air suspension-sport
jaki wielofunkcyjną sportową
kierownicą z możliwością zmiany
przełożeń jazda Audi A8 dostarczy
Państwu nieznanych dotąd wrażeń.
Audi A8 oferuje kierowcy
najwyższy komfort obsługi, a jego
pasażerom mnóstwo niezwykłych
doznań. Przekonajcie się Państwo sami.

Wielofunkcyjna sportowa kierownica skórzana z funkcją

Dostępne opcjonalnie fotele sportowe zapewniają

zmiany przełożeń jest szczególnie wygodna w obsłudze.

pasażerom doskonałe oparcie przy pokonywaniu

Dzięki umieszczonym w kierownicy łopatkom zmiana

z dużą prędkością szczególnie ostrych zakrętów,

przełożenia jest przyjemna i łatwa.

a na długich, prostych odcinkach wysoki komfort jazdy;
dostępne z tapicerką Valcona, Natur oraz Alcantara.

6-stopniowa przekładnia tiptronic zapewnia niezwykle
dynamiczną jazdę. Dzięki układom dynamicznej
zmiany przełożeń (DSP) i sportowemu pozwala na wybór
między przekładnią automatyczną i manualną.
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Podłokietnik środkowy
z przodu, dla kierowcy i pasażera,
jednoczęściowy i odchylany

Komfortowy podłokietnik
z przodu oddzielny dla kierowcy
i pasażera, z otwieranymi schowkami,
z regulacją pochylenia

Lampki w drzwiach
oświetlające podłoże i lampki
ostrzegawcze otwartych drzwi

Elementy wykończeniowe
wnęk drzwiowych
przy tapicerce tkaninowej – w tkaninie,
przy tapicerkach skórzanych – w skórze
Alcantara; z wbudowanymi
podłokietnikami

Podłokietnik środkowy

Klamki wewnętrzne

w oparciu kanapy tylnej,
jednoczęściowy i odchylany,
z apteczką i wbudowanym

ze stopów aluminium, podświetlane

podwójnym uchwytem do napojów

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie dodatkowe

Elektryczny napęd szyb
z przodu i z tyłu, wyposażony

w zabezpieczenie przed przyciśnięciem
ręki, funkcja impulsowego otwierania
i zamykania wszystkich szyb;
komfortowe otwieranie i zamykanie
za pomocą centralnego zamka

Pakiet pokryć skórzanych;
pakiet obejmuje pokryte skórą: górną

część deski rozdzielczej, podłokietniki
oraz wnęki drzwiowe, tapicerką
Alcantara wyłożone są: tylna półka,
górna część słupków oraz podsufitka;
pakiet zawiera ponadto elektrycznie
regulowane rolety przeciwsłoneczne
tylnej szyby oraz tylnych szyb bocznych
z ręczną regulacją (tylko w połączeniu
z wybraną tapicerką skórzaną)

Rozszerzone wyposażenie skórzane

Pakiet Alcantara

(zestaw 1): konsola środkowa

obejmuje wyłożenie tylnej półki,

i tapicerka podłokietników w drzwiach
w delikatnej skórze Nappa, obszycia
ściegiem ozdobnym (dostępne

górnej części słupków, podsufitki
i osłon przeciwsłonecznych
z podwójnym lusterkiem do makijażu

tylko z tapicerką skórzaną)

(dostępne tylko z tapicerką skórzaną)

Rozszerzone wyposażenie skórzane

Elementy dekoracyjne wnętrza

(zestaw 2): jak w zestawie 1, dodatkowo
dolna część deski rozdzielczej
ze schowkiem po stronie pasażera

dwuczęściowe, obejmują górny szerszy
pas wykonany z drewna orzechowego
brązowego oraz dolny węższy pas

oraz elementy wykończeniowe wnęk
drzwiowych w delikatnej skórze Nappa
(dostępne tylko z tapicerką skórzaną)

z matowego palladu
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Pakiet ozdobny z aluminium

Tablica przyrządów

obejmuje ozdobne ramki
wokół nawiewów, wokół wyświetlacza

z regulacją oświetlenia, obejmująca
wskaźnik temperatury płynu

MMI, listwę wokół włączników
umieszczonych pod środkowymi
nawiewami, włącznik hamulca

chłodzącego, obrotomierz
z elektronicznym zegarem
i datownikiem, prędkościomierz, licznik

postojowego oraz ramkę wokół pokrętła
świateł

kilometrów i wskaźnik przebiegu
dziennego, wskaźnik poziomu paliwa,
wyświetlacz systemu informacyjnego,
lampki ostrzegawcze i kontrolne

Wykładzina przestrzeni wokół nóg
z perłowego weluru, z odpinanymi
dywanikami

Wyświetlacz systemu
informacyjnego (FIS)
obejmuje Auto-Check-Control
i komputer pokładowy, wyświetla dane
dotyczące częst. radiowej, temperatur
zewnętrznych , przeglądów serwisow.,
poziomu oleju, aktualnie załącz. biegu
i ustawień 2 ostrzegawczych progów
pręd. oraz informuje o niedomknięciu
pokrywy bagażnika i drzwi pojazdu

Dywaniki welurowe

Lampki ostrzegawcze i kontrolne

z przodu i z tyłu, dopasowane
do koloru wykładziny

w tablicy przyrządów dla poduszek
powietrznych, ABS, ESP/ASR oraz EDS,
adaptive air suspension, hamulca
postojowego i tempomatu, świateł
mijania, drogowych i przeciwmgielnych
oraz kierunkowskazów

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie dodatkowe

Dźwiękowa sygnalizacja
niewyłączonych świateł

4-strefowa komfortowa klimatyzacja
elektroniczna

oddzielna regulacja temperatury
i rozdziału powietrza dla wszystkich
siedzeń, panel obsługowy dla części
tylnej w konsoli środkowej z tyłu
pojazdu, możliwość regulacji ustawień
dla części tylnej również z panelu
obsługowego w przedniej konsoli

Klimatyzacja elektroniczna

Ogrzewanie/wentylacja postojowa

z regulacją zależną od nasłonecznienia,

sterowane falami radiowymi,

wentylacją pośrednią, oddzielną
regulacją obiegu powietrza i regulacją
temperatury po obu stronach;

z programatorem czasowym;
ogrzewanie podnosi temperaturę
wnętrza pojazdu i przeciwdziała

zawiera czujnik czystości i wilgotności
powietrza oraz filtr przeciwpyłkowy

oszronieniu szyb, wentylacja dostarcza
świeże powietrze i obniża temperaturę
wnętrza

Dysze nawiewu powietrza

Schowki

na słupku B

otwierane kieszenie w drzwiach
i w tylnej części oparć przednich

do wentylacji siedzeń tylnych
oraz dysze nawiewu w konsoli
środkowej i w przestrzeni dla nóg
z tyłu pojazdu zapewniają w połączeniu
z dyszami umieszczonymi w desce
rozdzielczej równomierną wentylację

wnętrza samochodu
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Schowek podręczny
po stronie pasażera, o dużej
pojemności, oświetlony, wnęka

Gałka dźwigni zmiany biegów
pokryta skórą
typu tiptronic, dopasowana

na przybory do pisania itp.

do wybranego koloru wnętrza
oraz dźwignia zmiany biegów i osłona
ze schematem biegów z aluminium

Uchwyt na napoje

Gałka dźwigni zmiany biegów

podwójny z przodu i z tyłu, z przodu

w drewnie

w konsoli środkowej i z tyłu
w podłokietniku środkowym

rodzaj drewna dopasowany
do wybranego elementu dekoracyjnego
wnętrza – brązowy orzech, bursztynowy
Vavona, brzozowy beżowy lub szary

Wyposażenie standardowe

Schowek na okulary

Zapalniczka

(dostępny tylko dla Audi A8 4.2 quattro
w wersji długiej), umieszczony
po obu stronach w tylnych drzwiach

podświetlana, w konsoli na tunelu
z przodu i z tyłu; podświetlane
popielniczki w konsoli tunelu z przodu

pojazdu, odchylany

i w tapicerce drzwi z tyłu (opcja bez
dopłaty - seryjnie: 12 voltowe gniazdko
zasilające w miejscu zapalniczki)

Wyposażenie dodatkowe

Osłony przeciwsłoneczne
odchylane w dwóch płaszczyznach;

Pakiet oświetlenia wewnętrznego
obejmuje bezpośrednio oświetlenie

po stronie kierowcy i pasażera

kieszeni i klamek w drzwiach

z zamykanymi, podświetlonymi
lusterkami do makijażu; trzecia osłona
przeciwsłoneczna nad lusterkiem

oraz przestrzeni wokół nóg, pośrednio
oświetla wnęki w drzwiach oraz uchylne
lampki do czytania w tylnej części

wewnętrznym

podsufitki; możliwość konfiguracji
ustawienia oświetlenia z panelu MMI

Wewnętrzne lusterko wsteczne
z automatyczną funkcją

4 uchwyty

przeciwoślepieniową

chowane w tapicerce dachu,
dodatkowo po jednym wbudowanym
na stałe wieszaku na odzież

za pomocą fotokomórki rozpoznaje
zbyt ostre światło reflektorów
i samoczynnie zaciemnia się;
w opcji możliwe jest również połączenie
z lusterkami zewnętrznymi
z automatyczną funkcją

oraz dwa składane wieszaki na odzież,

w słupkach B

przeciwoślepieniową

Nadajnik sygnału otwierania bramy

Lusterka do makijażu w podsufitce

garażu (HomeLink)

z tyłu pojazdu

sterowany falami radiowymi,
z możliwością zaprogramowania;

podświetlane i składane, w kolorze
dopasowanym do koloru tapicerki

włączniki umieszczone w przednim
panelu obsługowym w podsufitce;
stosowany do otwierania bram
garażowych lub wjazdowych

(dostępny tylko dla Audi A8 4.2 quattro
w wersji długiej w połączeniu
z otwieranym dachem)
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Żaluzja przeciwsłoneczna
chroni pasażerów podróżujących z tyłu

przed nadmiernym oddziaływaniem
promieni słon.; dost. z napędem elektr.
dla szyby tylnej, dla bocznych szyb
z tyłu pojazdu regulacja manualna

Bagażnik
i pokrywa bagażnika wyłożone
tapicerką; osłona dolnej krawędzi
bagażnika

(dost. seryjnie dla Audi A8 4.2 quattro
w wersji długiej); obsługa możliwa
również z panelu obsługi w tylnej części
podsufitki

Zdalnie sterowane otwieranie

uchwyty

pokrywy wlewu paliwa

4 zaczepy w bagażniku do mocowania

z fotela kierowcy; przycisk umieszczony
w drzwiach po stronie kierowcy

bagażu i różnych przedmiotów
oraz do zaczepiania siatki ochronnej

Pokrowiec do przewozu długich

Pakiet wyposażenia bagażnika

przedmiotów
np. możliwość przewożenia 4 par nart

obejmuje siatkę przytrzymującą
bagaż, dwa haczyki wszechstronnego
zastosowania oraz gniazdo
zasilające 12 V

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie dodatkowe

Zestaw narzędzi samochodowych
umieszczony w uchylnym schowku

po wewnętrznej stronie pokrywy
bagażnika, z dodatkowym miejscem
na uchwyty haka holowniczego
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Wielofunkcyjna sportowa kierownica
skórzana z funkcją zmiany przełożeń

Wielofunkcyjna kierownica skórzana
na życzenie ogrzewana, 4-ramienna,
z pełnowymiarową (pierścieniową)

3-ramienna, z pełnowymiarową

poduszką powietrzną, do obsługi
systemu MMI, radioodtwarzacza
i telefonu

(pierścieniową) poduszką powietrzną,
do obsługi systemu MMI,
radioodtwarzacza i telefonu
oraz z funkcją zmiany przełożeń
za pomocą umieszczonych
w kierownicy łopatek

Wielofunkcyjna kierownica skórzana
z funkcją zmiany przełożeń

Wielofunkcyjna sportowa kierownica

4-ramienna, na życzenie ogrzewana,
do obsługi (także obsługi głosowej)
systemu MMI, radioodtwarzacza

3-ramienna, opis jak w wielofunkcyjnej
kierownicy skórzanej, dodatkowo gałka
zmiany biegów w drewnie; elementy

i telefonu oraz z funkcją zmiany
przełożeń za pomocą umieszczonych
w kierownicy dźwigienek

drewniane do wyboru: brązowy orzech,
bursztynowy Vavona, brzozowy beżowy

Wielofunkcyjna sportowa kierownica
skórzana
3-ramienna, z pełnowymiarową
(pierścieniową) poduszką powietrzną,
do obsługi systemu MMI,
radioodtwarzacza i telefonu
oraz z funkcją zmiany przełożeń
za pomocą umieszczonych
w kierownicy łopatek

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie dodatkowe

w drewnie z funkcją zmiany przełożeń

Infotainment
Bose Surround Sound
– niepowtarzalny świat dźwięków.
Przestrzenne brzmienie dźwięku
pozwoli pasażerom Audi A8 przenieść
się do sali koncertowej. W celu
optymalnego dopasowania wszystkich
elementów do akustyki wnętrza
samochodu, prace nad systemem
Bose Surround Sound prowadzono
równolegle z pracami nad projektem
Audi A8. Stosując po raz pierwszy
w limuzynie tej klasy specjalną
technologię cyfrowej obróbki sygnału,
inżynierom Audi udało się stworzyć
z sygnału stereo doskonały dźwięk
przestrzenny. Niezależnie od tego,
w którym fotelu zajmiecie Państwo
miejsce – słuchając muzyki w systemie
Bose Surround Sound doznacie
niezapomnianych wrażeń.
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MMI – Multi Media Interface
system obsługi składający się z panelu
sterującego, 7” ekranu kolorowego,

Funkcja odbioru TV
do wyboru w wersji analogowej
lub cyfrowej, obraz dostępny

chowanego w desce rozdzielczej
oraz dodatkowego wyświetlacza
w tablicy przyrządów; służy do obsługi

wyłącznie podczas postoju pojazdu,
fonia także podczas jazdy;
cyfrowy odbiór programów TV

wielu istotnych funkcji w samochodzie;
zawiera radioodtwarzacz

uzależniony od zasięgu istniejącej
na danym obszarze sieci

System nawigacji satelitarnej

Radioodtwarzacz

z odtwarzaczem DVD

zintegrowany z sys. MMI, z podwójnym

zintegrowany z systemem MMI,
z niezwykle pojemną pamięcią,
zawiera płytę DVD na Europę Zachodnią

tunerem udostępniającym dane
w systemie RDS-TMC oraz 5-kanałowym

oraz ukrytą w ramie tylnej szyby
antenę GPS

wzmacniaczem; w zestawie
po 4 głośniki z przodu i z tyłu
oraz 1 niskoton. subwoofer w tylnej
półce o mocy całkowitej 230 W,
możliwość zaprogramowania 24 stacji
radiowych; antena kierunkowa

Płyta DVD dla systemu nawigacji

Cyfrowy odbiór stacji radiowych (DAB)

satelitarnej plus
dostępna dla następujących krajów:
Andora, Austria, Belgia, Czechy, Dania,

sterowany z MMI, cyfrowy odbiór stacji
radiowych uzależniony od zasięgu
istniejącej na danym obszarze sieci

Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia,
Irlandia, Lichtenstein, Luksemburg,
Monaco, Niemcy, Norwegia, Portugalia,
San Marino, Szwajcaria, Szwecja,
Watykan, Wielka Brytania i Włochy

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie dodatkowe

BOSE Surround Sound
odtwarzanie dźwięku na 5 kanałach

Telefon komórkowy GSM

w systemie Surround Sound,

bezprzewodowa umieszczona

dynamiczna kompensacja szumu
powstającego podczas jazdy,
wzmacniacz 8-kanałowy, głośniki

w komfortowym podłokietniku
w części przedniej; zestaw obejmuje
system głośnomówiący i antenę

tonów niskich, wysokich i średnich,
głośnik centralny, niskotonowy
subwoofer, moc całkowita 350 W;

dachową; obsługa z panelu
sterującego MMI

na małą kartę SIM, słuchawka

antena kierunkowa

Odtwarzacz płyt CD

umieszczony w podręcznym schowku

Przygotowanie do telefonu
komórkowego z funkcją Bluetooth

w desce rozdzielczej i sterowany
przez system MMI, wraz z instrukcją
obsługi pojazdu On-Bord na płycie

antenę dachową i ładowarkę;
obsługa z panelu sterującego MMI;

obejmuje zestaw głośnomówiący,

CD-ROM

wszelkich informacji o dostępnych
typach telefonów udzielają
Autoryzowane Stacje Obsługi Audi
na terenie całego kraju

Zmieniacz płyt CD

System obsługi głosowej

umieszczony w podręcznym schowku
w desce rozdzielczej i sterowany
poprzez system MMI, na 6 nośników CD,

w zależności od wyposażenia
istnieje możliwość obsługi głosowej
podstawowych funkcji nawigacji

wraz z instrukcją obsługi pojazdu
On-Bord na płycie CD-ROM; na życzenie
możliwość instalacji dwóch zmieniaczy
na łącznie 12 płyt CD

satelitarnej z DVD, radioodtwarzacza,
odtwarzacza/zmieniacza CD
oraz telefonu stacjonarnego GSM
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Audi Space Frame
aluminiowe nadwozie o wzmocnionej
konstrukcji i wysokiej wytrzymałości,
4-drzwiowe

System mocowania fotelika
dziecięcego ISOFIX
dla skrajnych siedzeń tylnej kanapy,
obejmuje znormalizowane uchwyty
mocujące zgodne z normą ISO
oraz manualną dezaktywację poduszki
powietrznej pasażera

Poduszki powietrzne
pełnowymiarowe poduszki powietrzne

Pasy bezpieczeństwa
3-punktowe bezwładnościowe pasy

(pierścieniowe) dla kierowcy i pasażera,
otwierające się dwustopniowo
w zależności od siły uderzenia,

bezpezpieczeństwa z napinaczem
dla wszystkich siedzeń, z przodu
dodatkowo z regulacją wysokości

boczne poduszki powietrzne
w oparciach foteli z przodu i z tyłu,
kurtyny powietrzne sideguard,
aktywne zagłówki przednich foteli

i ogranicznikiem siły, z tyłu z identyfik.
osoby zapiętej pasami; mocowanie
fotelika dziecięcego dla fotela pasażera
i siedzeń tylnych, kolor pasów bezp.
dopasowany do koloru tapicerki

Wyposażenie standardowe

sideguard

Bezpieczna kolumna kierownicza

system kurtyn powietrznych
rozmieszczonych ponad oknami
po obu stronach wnętrza pojazdu,

regulacja mechaniczna w dwóch
płaszczyznach – na wysokość
i na odległość

chroniących pasażerów przed skutkami
uderzenia bocznego

(dostępna tylko w wersji V6)

Wyposażenie dodatkowe

Bezpieczna kolumna kierownicy
z elektryczną regulacją wysokości

Układ hamulcowy z układem
antypoślizgowym ABS i systemem

i długości oraz automatyzacją

elektronicznego rozdziału siły

ustawień przy wsiadaniu i wysiadaniu
dla zapewnienia kierowcy optymalnego
komfortu podczas jazdy

hamowania EBV
z wentylowanymi hamulcami

(dla wersji z silnikiem V8)

z tyłu zacisk hamulca tarczowego
z elektromechanicznym hamulcem
postojowym

servotronic

układ wspomagania kierownicy

Światła hamowania
wykonane z diod LED, umożliwiają

dostosowujący się do prędkości
jazdy, przy dużej prędkości
zapewnia optymalne kierowanie,

dzięki szybszemu włączeniu
wcześniejszą reakcję kierowcy
pojazdu nadjeżdżającego; trzecie

podczas parkowania ułatwia
precyzyjne ustawienie pojazdu

światło stopu umieszczone w tylnej

Elektromechaniczny hamulec

Elektroniczna blokada mechanizmu

postojowy

różnicowego EDS

zwalniany automatycznie przy ruszaniu;
zastępuje konwencjonalny hamulec

zwalnia automatycznie prędkość kół
napędowych do 40 km/h w przypadku

ręczny i spełnia rolę hamulca
awaryjnego podczas jazdy

kontaktu jednego z kół ze śliską
nawierzchnią, przywracając pojazdowi
stabilność

tarczowymi z przodu i z tyłu,

półce w niewielkiej odległości od szyby
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konwencjonalny

panowanie
nad sterownością – ESP

multitronic®

Układ zapobiegający poślizgowi
kół ASR,
dzięki redukcji mocy silnika

przekładnia łącząca w sobie zalety
przekładni manualnej i automatycznej,

uniemożliwia poślizg napędzanych
kół, zwiększając stabilność
i optymalizując trakcję na wszystkich

zapewniająca lepsze przyspieszenie
i mniejsze zużycie paliwa, zawiera
dynamiczny program sportowy (DSP);

rodzajach nawierzchni

oferuje do wyboru tryb automatyczny
lub 7-stopniowy tryb manualny
(dostępna w połączeniu z silnikiem 3.0 l)

6-stopniowa przekładnia tiptronic

Elektroniczny układ stabilizacji
toru jazdy ESP

automatyczna przekładnia 6-stopniowa,

z hydraulicznym asystentem
hamowania: niezależnie od prędkości
jazdy ingeruje w układ sterowania

dzięki dynamicznemu układowi zmiany
przełożeń DSP oraz sportowemu
pozwala na wybór między przekładnią

silnikiem zabezpieczając pojazd
w sytuacjach krytycznych przed utratą
stabilności

automatyczną i manualną, zapewniając
niezwykle dynamiczną jazdę.
(w modelach V8 oraz V6 TDI®)

quattro®

adaptive air suspension

stały napęd na wszystkie koła;
zmienny i bezstopniowy rozdział siły
napędowej oraz automatycznie
blokujący centralny mechanizm

regulowane elektronicznie,
pneumatyczne zawieszenie
z bezstopniowo adaptacyjnym

różnicowy Torsena zapewniają
maksymalną trakcję i zwiększają
bezpieczeństwo pojazdu

systemem tłumienia przy wszystkich
czterech kołach, automat. reguluje
wysokość nadwozia w stosunku
do nawierzchni; cztery tryby ustawienia
(automatic, comfort, dynamic, lift)
wybierane za pomocą systemu MMI

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie dodatkowe

adaptive air suspension – sport
zawieszenie sportowe na bazie

adaptive cruise control
automatyczna regulacja odległości

seryjnego systemu adaptive air

między pojazdami, za pomocą czujnika

suspension; sztywniejsze zawieszenie,
nadwozie obniżone o około 20 mm
w zależności od trybu ustawienia

radarowego lokalizuje pojazdy
jadące z przodu i utrzymuje
odpowiednią odległość od nich
poprzez przyhamowanie
lub przyśpieszenie samochodu,
możliwość ustawienia czterech
programów regulacji odległości

Alarm przeciwwłamaniowy

System kontroli ciśnienia powietrza
w oponach

z ultradźwiękową kontrolą wnętrza

poddaje stałej kontroli ciśnienie
powietrza w oponach oraz w kole

pojazdu (możliwość dezaktywacji)
oraz syreną back-up, kontroluje wnętrze

zapasowym; dane odnośnie ciśnienia

pojazdu włącznie z bagażnikiem

i temperatury w oponach dostępne

i elementami znajdującymi się
pod pokrywą silnika; zawiera
aktywowany automatycznie za pomocą

na wyświetlaczu MMI

pilota w kluczyku elektroniczny
immobiliser

Tempomat

Alarm przeciwwłamaniowy

obsługiwane z kierownicy za pomocą
oddzielnej dźwigienki urządzenie

z zabezpieczeniem

utrzymujące stałą prędkość; dotyczy
każdej prędkości powyżej 30 km/h

przed odholowaniem pojazdu
obejmuje ultradźwiękową kontrolę
wnętrza pojazdu, syrenę back-up,
dodatkowe zabezpieczenie
przed odholowaniem pojazdu
dzięki czujnikom pochylenia nadwozia
(możliwość dezaktywacji)
oraz elektroniczny immobiliser
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advanced key

Układ nadzoru akumulatora

system z kluczem elektronicznym
umożliwiającym otwarcie pojazdu

w komplecie układ diagnostyki
akumulatora, kontrola prądu ciągłego

i uruchomienie silnika przyciskiem

i dynamiczna kontrola energii;

Start/Stop umieszczonym w konsoli
środkowej, blokada pojazdu z zewnątrz

gwarantuje optymalne zasilanie
instalacji samochodu w prąd podczas

przyciskami w klamkach drzwi; klamki

jazdy i postoju

z aluminiowymi listwami ozdobnymi

one-touch memory
system personalizacji zintegrowany
z systemem advanced key,
umieszczony w przycisku Start czujnik
identyfikacyjny rozpoznaje kierowcę
na podstawie linii papilarnych
i przywraca wybrane przez niego
i utrwalone w systemie MMI ustawienia
klimatyzacji elektronicznej, foteli,
kierownicy, radioodtwarzacza
oraz pozostałych systemów pojazdu

Pełnowymiarowe koło zapasowe
umieszczone pod wykładziną
w bagażniku

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie dodatkowe

Filtr cząstek stałych (pozbawiony
dodatków uszlachetniających)
automatyczny system filtracyjny
redukujący emisję cząstek sadzy
(dostępny w wersji 3.0 TDI quattro)

Audi Service

Oryginalne części Audi®
jest chronionym znakiem towarowym.
Każda część zamienna Audi poddawana

Oryginalne
części Audi®

bez dopłaty

za dopłatą

jest na każdym etapie produkcji ścisłej
kontroli jakości i bezpieczeństwa
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Oryginalne akcesoria Audi®
to gwarancja najwyższej jakości
i funkcjonalności. Szczegółowe

Oryginalne
akcesoria Audi®

informacje znajdą Państwo w katalogu
akcesoriów Audi lub u Partnerów Audi
na terenie całego kraju

Obręcze ze stopu metali lekkich
„Cantona”
5-ramienne, 8,5 J x 20 ET 45
z oponami 255/35 R 22

Uchwyt dla nart lub desek
snowboardowych
szybki i łatwy montaż,
możliwość przewozu do 4 par nart
lub 2 desek snowboardowych

Stelaż do roweru
złożony ze specjalnie ukształtowanych
profili z tworzyw sztucznych,
zawiera mocowania ze stali
chromowanej w odcieniu matowym,
prosta obsługa i łatwy montaż;
urządzenie spełnia normę DIN
„City Crash”

bez dopłaty

za dopłatą

Audi exclusive

Nieograniczone możliwości
indywidualnego wzornictwa

Oferta wyposażenia Audi exclusive pozwoli zaprojektować samochód
o niepowtarzalnym obliczu. Obejmuje ona szereg różnorodnych materiałów,
w tym szlachetne gatunki drewna, najwyższej jakości skórę, szeroki wachlarz
lakierów oraz liczne elementy wyposażenia wnętrza. Audi exclusive
daje możliwość urzeczywistnienia własnych wyobrażeń o samochodzie.
Dalsze informacje na temat oferty Audi exclusive uzyskają Państwo
w autoryzowanej stacji obsługi Audi na terenie całego kraju.
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9-ramienne obręcze ze stopu

9-ramienne obręcze ze stopu

metali lekkich
odlewane, 8 J x 18

metali lekkich
kute, polerowane, 2-kolorowe,

z oponami 235/50 R 18

do wyboru również polerowane
1-kolorowe, 9 J x 20
z oponami 275/35 R 20

Lakiery specjalne Audi exclusive
– patrz katalog Audi exclusive

5-ramienne obręcze ze stopu
metali lekkich
odlewane, 9 J x 19
z oponami 255/40 R 19

Audi exclusive

Tapicerki skórzane Audi exclusive

20-ramienne obręcze ze stopu
metali lekkich

– patrz katalog Audi exclusive

odlewane, dwuczęściowe, 9 J x 19
z oponami 255/40 R 19

Audi exclusive

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie dodatkowe

Elementy dekoracyjne Audi exclusive
– patrz katalog Audi exclusive

Elementy dekoracyjne Audi exclusive
w postaci intarsji – do wyboru: drewno

topolowe w odcieniu szafranu
z rysunkiem słojów, drewno klonowe
w odcieniu miedzi z rysunkiem słojów
oraz drewno bursztynowe „Havanna”

Audi exclusive

– patrz katalog Audi exclusive

Podsufitka i tylna półka
w tapicerce Alcantara

Dywaniki Audi exclusive

– patrz katalog Audi exclusive

przedniej i tylnej pojazdu, indywidualny
dobór kolorów – patrz katalog
Audi exclusive

Aplikacje z drewna szlachetnego
(oferta Audi exclusive)

do wyboru następujące rodzaje
drewna: Pappelmaser Safran (topola),
Ahornmaser Kupfer (klon), Eschemaser
Nougat (jesion), MuschelahornGold
(klon złocisty), Myrtemaser
Muskatbraun (mirt) i Eiche Sepia (dąb);
ofertę uzupełnia ekskluzywna aplikacja
z powłoką lakierniczą w postaci
połyskującej czerni

ze skórzaną obwódką: dla części

Stolik składany
(oferta Audi exclusive)

składany i rozkładany ręcznie,
wyposażony w blat drewniany
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Chłodziarka Audi exclusive
z podświetlanym wnętrzem, z zakresem
temperatur od +10 °C do –15 °C, z półką

Kierownica z drewna szlachetnego
na życzenie z funkcją zmiany przełożeń;
rodzaj drewna do wyboru z oferty

na 2 butelki o pojemności 0,75 l

Audi exclusive

oraz dodatkową półką na mniejsze
pojemniki – patrz katalog Audi

Kierownica pokryta skórą
kolor pokrycia skórzanego do wyboru

exclusive

z oferty Audi exclusive

Lodówka z barkiem
(oferta Audi exclusive)
obejmuje dodatkowo minibarek
oraz 2 kieliszki z wygrawerowanym
emblematem Audi exclusive

Rear Seat Entertainment
(oferta Audi exclusive)
obejmuje dwa 6,5-calowe monitory
umieszczone w zagłówkach przednich
siedzeń, odtwarzacz DVD ze
zmieniaczem na 6 płyt oraz pilota
do obsługi stacji radiowych, programów
telewizyjnych, płyt CD i regulacji skali
głosu w głośnikach; RSE oferuje ponadto
możliwość podłączenia innych urządzeń
elektronicznych

Dodatkowy uchwyt na słuchawkę
telefonu komórkowego
(oferta Audi exclusive)
umieszczony z tyłu pojazdu,
na życzenie możliwość zamówienia
uchwytu dla dwóch słuchawek

Gałka skrzyni biegów z drewna
szlachetnego (oferta Audi exclusive)
do wyboru następujące rodzaje drewna:
Pappelmaser Safran (topola),
Ahornmaser Kupfer (klon), Eschemaser
Nougat (jesion), Muschelahorn Gold
(klon złocisty), Myrtemaser
Muskatbraun (mirt) i Eiche Sepia (dąb);
ofertę uzupełnia ekskluzywna aplikacja
z powłoką lakierniczą w postaci
połyskującej czerni

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie dodatkowe
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Silnik/Elektryka

A8 3.0

A8 L 3.0

A8 3.7 quattro

A8 4.2 quattro

A8 L 4.2 quattro

Silnik

6-cylindrowy w układzie V,
benzynowy z bezpośrednim
wtryskiem, 5-zaworowy,
kolektor ssący, dwa wałki
rozrządu w głowicy (DOHC),
hydrauliczny popychacz zaworowy

6-cylindrowy w układzie V,
benzynowy z bezpośrednim
wtryskiem, 5-zaworowy,
kolektor ssący, dwa wałki
rozrządu w głowicy (DOHC),
hydrauliczny popychacz zaworowy

8-cylindrowy w układzie V,
benzynowy z bezpośrednim
wtryskiem, 3-stopniowy kolektor
ssący, dwa wałki rozrządu
w głowicy (DOHC), rolkowe
dźwigienki zaworowe
z hydrauliczną kompensacją
luzu zaworowego

8-cylindrowy w układzie V,
benzynowy z bezpośrednim
wtryskiem, 2-stopniowy kolektor
ssący, dwa wałki rozrządu
w głowicy (DOHC), rolkowe
dźwigienki zaworowe
z hydrauliczną kompensacją
luzu zaworowego

8-cylindrowy w układzie V,
benzynowy z bezpośrednim
wtryskiem, 2-stopniowy kolektor
ssący, dwa wałki rozrządu
w głowicy (DOHC), rolkowe
dźwigienki zaworowe
z hydrauliczną kompensacją
luzu zaworowego

Pojemność cm 3

2976

2976

3697

4172

4172

Maks. moc kW (KM) przy min –1

162 (220)/6300

162 (220)/6300

206 (280)/6000

246 (335)/6500

246 (335)/6500

Maks. moment obrotowy Nm przy min –1

300/3200

300/3200

360/3750

430/3500

430/3500

Sterowanie pracą silnika

pedał przyspieszenia
z elektronicznym sterowaniem,
system motronic

pedał przyspieszenia
z elektronicznym sterowaniem,
system motronic

pedał przyspieszenia
z elektronicznym sterowaniem,
system motronic

pedał przyspieszenia
z elektronicznym sterowaniem,
system motronic

pedał przyspieszenia
z elektronicznym sterowaniem,
system motronic

Oczyszczanie spalin

2 katalizatory spalin przy silniku,
2 sondy lambda, wtórny obieg
powietrza

2 katalizatory spalin przy silniku,
2 sondy lambda, wtórny obieg
powietrza

kolektor spalin z izolacją
powietrzną, dwa 3-stopniowe
katalizatory spalin przy silniku,
4 ogrzewane sondy lambda

kolektor spalin z izolacją
powietrzną, dwa 3-stopniowe
katalizatory spalin przy silniku,
4 ogrzewane sondy lambda

kolektor spalin z izolacją
powietrzną, dwa 3-stopniowe
katalizatory spalin przy silniku,
4 ogrzewane sondy lambda

Przenoszenie napędu
Napęd

napęd na przednie koła, elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
EDS układ zapobiegający poślizgowi kół ASR, elektroniczny system
stabilizacji toru jazdy ESP z hydraulicznym asystentem hamowania

stały napęd na cztery koła, automatycznie blokujący centralny mechanizm różnicowy torsen, elektroniczna blokada
mechanizmu różnicowego EDS poprzez przyhamowanie wszystkich 4 napędzanych kół, układ zapobiegający
poślizgowi kół ASR, elektroniczny program stabilizacji toru jazdy ESR z asystentem hamowania

Sprzęgło

sprzęgło płytkowe, elektronicznie sterowane i chłodzone olejem

hydrauliczne sprzęgło hydrokinetyczne z regulowanym sprzęgłem pośrednim

Skrzynia biegów

automatyczna przekładnia multitronic® z programem dynamicznej
zmiany przełożeń DRP

6-stopniowa przekładnia tiptronic z programem dynamicznej zmiany biegów DSP i do jazdy sportowej

Podwozie/Układ kierowniczy
Oś przednia

niezależne zawieszenie na 4 wahaczach (po 2 poprzeczne – góra, dół), stabilizator, amortyzator pneumatyczny

Oś tylna

zawieszona na trapezowych wahaczach nośnych z regulacją rozstawu kół, stabilizator, amortyzator pneumatyczny

Układ hamulcowy

dwuobwodowy z podziałem po przekątnej, system ABS z układem elektronicznego rozdziału siły hamowania EBV, wspomaganie układu hamulcowego, wentylowane hamulce tarczowe
z przodu i z tyłu; zaciskacze hamulców tarczowych z 2 cylindrami hamulcowymi z przodu, elektromechaniczny hamulec postojowy z tyłu

Obręcze

obręcze ze stopu metali lekkich
odlewane z 10 otworami, 7,5 J x 16

obręcze ze stopu metali lekkich
odlewane z 10 otworami, 7,5 J x 16

obręcze ze stopu metali lekkich
odlewane z 10 otworami, 8 J x 17

obręcze ze stopu metali lekkich
odlewane z 10 otworami, 8 J x 17

obręcze ze stopu metali lekkich
odlewane z 10 otworami, 8 J x 17

Opony

235/60 R 16

235/60 R 16

235/55 R 17

235/55 R 17

235/55 R 17

Układ kierowniczy

zębatkowy, nie wymagający konserwacji, z zależnym od prędkości wspomaganiem i zmiennym przełożeniem
średnica skrętu ok. 12,1 m
średnica skrętu ok. 12,5 m
średnica skrętu ok. 12,1 m

średnica skrętu ok. 12,1 m

średnica skrętu ok. 12,5 m

Masa/Pojemności

A8 3.0

A8 L 3.0

A8 3.7 quattro

A8 4.2 quattro

A8 L 4.2 quattro

Masa własna 1

kg

1670

1720

1770

1800

1850

Dop. masa całkowita

kg

2270

2320

2370

2400

2450

Dop. obciąż. dachu/na haku holow. kg

100/95

100/95

100/95

100/95

100/95

Dop. masa holowana2
bez hamulca

kg

750

750

750

750

750

przy wzniesieniu 12 %

kg

1900

1900

2300

2300

2300

przy wzniesieniu 8 %

kg

2100

2100

2300

2300

2300

500

500

500

500

500

90

90

90

90

90

242

242

250 5

250 5

250 5

Przyspieszenie 0–100 km/h

8,1

8,3

7,3

6,3

6,4

Rodzaj paliwa

benzyna bezołowiowa o liczbie
oktanowej 986

benzyna bezołowiowa o liczbie
oktanowej 986

benzyna bezołowiowa o liczbie
oktanowej 986

benzyna bezołowiowa o liczbie
oktanowej 986

benzyna bezołowiowa o liczbie
oktanowej 986

Pojemność bagażnika3
Pojemność zbiornika paliwa

l
ca. l

Osiągi/Zużycia paliwa4
Prędkość maksymalna

Zużycie paliwa w l/100 km 7
cykl miejski

km/h

l

13,7–13,8

13,7–13,8

17,1–17,3

17,5–17,6

17,5–17,7

poza miastem

l

7,2–7,3

7,2–7,3

8,6–8,8

8,7–8,8

8,7–8,9

średnie zużycie

l

9,6–9,7

9,6–9,7

11,7–11,9

11,9–12,0

11,9–12,1

Poziom emisji CO 2
cykl miejski

g/km

329–331

329–331

410–415

420–422

420–425

poza miastem

g/km

173–175

173–175

206–211

209–211

209–214

średnio

g/km

230–233

230–233

281–286

286–288

286–290
Wyjaśnienia od 1 do 7 znajdują się na stronie 65.
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Silnik/Elektryka

A8 3.0 TDI quattro

A8 3.0 TDI quattro

A8 4.0 TDI quattro

A8 L 4.0 TDI quattro

z filtrem cząstek stałych
Silnik

6-cylindrowy w układzie V,
wysokoprężny, turbosprężarka
ze zmienną geometrią łopatek
turbiny VTG, dwa wałki rozrządu
w głowicy (DOHC), bezpośredni
wtrysk paliwa, rolkowe dźwigienki
zaworowe z hydrauliczną
kompensacją luzu zaworowego

6-cylindrowy w układzie V,
wysokoprężny, turbosprężarka
ze zmienną geometrią łopatek
turbiny VTG, dwa wałki rozrządu
w głowicy (DOHC), bezpośredni
wtrysk paliwa, rolkowe dźwigienki
zaworowe z hydrauliczną
kompensacją luzu zaworowego

8-cylindrowy w układzie V,
wysokoprężny, dwie turbosprężarki
ze zmienną geometrią łopatek
turbiny VTG, dwa wałki rozrządu
w głowicy (DOHC), bezpośredni
wtrysk paliwa, rolkowe dźwigienki
zaworowe z hydrauliczną
kompensacją luzu zaworowego

8-cylindrowy w układzie V,
wysokoprężny, dwie turbosprężarki
ze zmienną geometrią łopatek
turbiny VTG, dwa wałki rozrządu
w głowicy (DOHC), bezpośredni
wtrysk paliwa, rolkowe dźwigienki
zaworowe z hydrauliczną
kompensacją luzu zaworowego

Pojemność cm 3

2967

2967

3936

3936

Maks. moc kW (KM) przy min –1

171 (233)/4000

171 (233)/4000

202 (275)/3750

202 (275)/3750

Maks. moment obrotowy Nm przy min –1

450/1400–3250

450/1400–3250

650/1800–2500

650/1800–2500

Sterowanie pracą silnika

bezpośredni wtrysk w technice
Common-Rail z wtryskiwaczami
piezoelektrycznymi

bezpośredni wtrysk w technice
Common-Rail z wtryskiwaczami
piezoelektrycznymi

bezpośredni wtrysk w technice
Common-Rail

bezpośredni wtrysk w technice
Common-Rail

Oczyszczanie spalin

kolektor spalin z izolacją
powietrzną, katalizator utleniający,
chłodzony wodą układ recyrkulacji
spalin

kolektor spalin z izolacją
powietrzną, katalizator utleniający,
chłodzony wodą układ recyrkulacji
spalin, bezobsługowy filtr cząstek
stałych

kolektor spalin z izolacją
powietrzną, 4 katalizatory
utleniające, chłodzony wodą
układ recyrkulacji spalin

kolektor spalin z izolacją
powietrzną, 4 katalizatory
utleniające, chłodzony wodą
układ recyrkulacji spalin

Przenoszenie napędu
Napęd

stały napęd na cztery koła, automatycznie blokujący centralny mechanizm różnicowy torsen, elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego EDS
poprzez przyhamowanie wszystkich 4 napędzanych kół, układ zapobiegający poślizgowi kół ASR, elektroniczny program stabilizacji toru jazdy ESR
z asystentem hamowania

Sprzęgło

hydrauliczne sprzęgło hydrokinetyczne z regulowanym sprzęgłem pośrednim

Skrzynia biegów

6-stopniowa przekładnia tiptronic z programem dynamicznej zmiany biegów DSP i do jazdy sportowej

Podwozie/Układ kierowniczy
Oś przednia

niezależne zawieszenie na 4 wahaczach (po 2 poprzeczne – góra, dół), stabilizator, amortyzator pneumatyczny

Oś tylna

zawieszona na trapezowych wahaczach nośnych z regulacją rozstawu kół, stabilizator, amortyzator pneumatyczny

Układ hamulcowy

dwuobwodowy z podziałem po przekątnej, system ABS z układem elektronicznego rozdziału siły hamowania EBV, wspomaganie układu hamulcowego,
wentylowane hamulce tarczowe z przodu i z tyłu; zaciskacze hamulców tarczowych z 2 cylindrami hamulcowymi z przodu, elektromechaniczny hamulec
postojowy z tyłu

Obręcze

obręcze ze stopu metali lekkich
odlewane z 10 otworami, 7,5 J x 16

obręcze ze stopu metali lekkich
odlewane z 10 otworami, 7,5 J x 16

obręcze ze stopu metali lekkich
odlewane z 10 otworami, 8 J x 17

obręcze ze stopu metali lekkich
odlewane z 10 otworami, 8 J x 17

Opony

235/60 R 16

235/60 R 16

235/55 R 17

235/55 R 17

Układ kierowniczy

zębatkowy, nie wymagający konserwacji, z zależnym od prędkości wspomaganiem i zmiennym przełożeniem
średnica skrętu ok. 12,1 m
średnica skrętu ok. 12,1 m
średnica skrętu ok. 12,1 m

średnica skrętu ok. 12,5 m

Masa/Pojemności

A8 3.0 TDI quattro

A8 3.0 TDI quattro

A8 4.0 TDI quattro

A8 L 4.0 TDI quattro

z filtrem cząstek stałych
Masa własna 1

kg

1830

1830

1940

1990

Dop. masa całkowita

kg

2430

2430

2540

2590

Dop. obciąż. dachu/na haku holow. kg

100/95

100/95

100/95

100/– 8

Dop. masa holowana2
bez hamulca

kg

750

750

750

–8

przy wzniesieniu 12 %

kg

2200

2200

2300

–8

przy wzniesieniu 8 %

kg

2200

2200

2300

–8

500

500

500

500

90

90

90

90

243

243

250 5

250 5

Przyspieszenie 0–100 km/h

7,8

7,8

6,7

6,8

Rodzaj paliwa

olej napędowy o liczbie cetanowej 51

olej napędowy o liczbie cetanowej 51

olej napędowy o liczbie cetanowej 51

olej napędowy o liczbie cetanowej 51

Pojemność bagażnika3
Pojemność zbiornika paliwa

l
ca. l

Osiągi/Zużycia paliwa4
Prędkość maksymalna

Zużycie paliwa w l/100 km 7
cykl miejski

km/h

l

12,0–12,2

12,1–12,3

13,4–13,6

13,4–13,6

poza miastem

l

6,4–6,6

6,5–6,7

7,5–7,7

7,5–7,7

średnie zużycie

l

8,4–8,6

8,5–8,7

9,6–9,8

9,6–9,8

Poziom emisji CO 2
cykl miejski

g/km

323–328

325–330

361–366

361–366

poza miastem

g/km

173–178

175–180

203–208

203–208

średnio

g/km

226–231

229–234

259–265

259–265

Objaśnienia
1

2

3

Masa własna samochodu bez kierowcy. Wyposażenia dodatkowe
może zwiększyć masę własną i współczynnik oporu powietrza,
przez co może odpowiednio ulec zmniejszeniu ładowność
względnie prędkość maksymalna.

4

Wraz ze wzrostem wysokości n.p.m. mogą ulec zmniejszeniu
osiągi silnika. Począwszy od 1000 m i dla każdego następnego 1000 m
należy odpowiednio odjąć 10 % masy zestawu holującego
(dop. masa holowana + masa całkowita pojazdu holującego).

5

Ograniczona elektronicznie.

6

Możliwe jest zastosowanie benzyny bezołowiowej, liczba okt. 91,
to jednak spowoduje niewielki spadek mocy silnika.

7

Wartości podane w tabelach są zgodne z normą 1999/100/EG.

Zmierzone metodą VDA za pomocą prostopadłościanów o wymiarach
200 x 100 x 50 mm.

W zależności od sposobu jazdy, warunków na drogach i nasilenia
ruchu ulicznego, czynników atmosferycznych, stanu i wyposażenia
pojazdu wartości uzyskane w praktyce mogą różnić się od wartości
obliczonych zgodnie z wymienioną poniżej normą.

Ważna wskazówka
Termin przeglądu serwisowego pokazywany jest na wyświetlaczu.
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Audi A8

Dane w milimetrach.

993

981

Audi A8 L

485
715

1455

215
495

1075

125
1629
1894

982

3074

1136

5192

1615
2028

957

1461

1042

1500

1236

68 Indeks haseł

Wyposażenie dodatkowe

Wyposażenie seryjne
adaptive air suspension
36, 52
Aktywne zagłówki przednie
32
Alarm przeciwwłamaniowy
53
Apteczka
38
Bagażnik
44
Bezpieczna kolumna kierownicza
50
Czujnik zmierzchowy świateł
4
Dane techniczne
62–65
Dysze nawiewu powietrza na słupku B
41
Dywaniki welurowe
40
Dźwiękowa sygnalizacja
41
Elektromechaniczny hamulec postojowy
51
Elektromechaniczny hamulec postojowy
51
Elektron. blokada mechanizmu różnicowego EDS 51
Elektroniczny immobiliser
53
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESP
52
Elektryczny napęd szyb
39
Elementy dekoracyjne
15, 18, 20, 22, 26, 30, 39
Elementy wykończeniowe wnęk drzwiowych
38
Fotele przednie
32
42
Gałka dźwigni zmiany biegów - multitronic®
Gałka dźwigni zmiany biegów tiptronic
42
Hydrauliczny asystent hamowania
51
Kierownice
46
Kierownice wielofunkcyjne
46
Klamki wewnętrzne
38
Klamki zewnętrzne
7
Klimatyzacja elektroniczna
41
Końcówki układu wydechowego
8
Lakiery
12
Lampki ostrzegawcze i kontrolne
40
Lampki w drzwiach
38
Lampy tylne czerwone
8
Listwy ozdobne z aluminium
6
Lusterka zewnętrzne
6
Lusterko wewnętrzne przeciwoślepieniowe
43
Masa
62–65
MMI – Multi Media Interface
48
52
multitronic®
Nadwozie
36, 50
Narzędzia samochodowe
45
Obręcze
9
Obręcze kó?
9
Ochronne listwy boczne
6
Odtwarzacz płyt CD
49
Osłony przeciwsłoneczne
43
Osiągi
62–65
Oznaczenie modelu
7
Pasy bezpieczeństwa
50

Pilot zdalnego sterowania centralnego zamka
7
Podłokietnik środkowy z przodu
38
Podłokietnik środkowy z tyłu
38
Poduszki powietrzne
50
Podwozie
62–65
Pojemność bagażnika
62–65
Radioodtwarzacze
48
Reflektory
4
Schowek na okulary
42
Schowek podręczny
42
Schowki
41
servotronic
51
sideguard
50
Silniki
62–65
Skrzynia biegów
62–65
Spryskiwacze szyby przedniej z wycieraczkami
5
System elektron. rozdziału siły hamowania EBV
51
System informacyjny
40
System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX
50
Szyba tylna ogrzewana elektrycznie
5
Szyby termoizolacyjne
5
Światła hamowania
51
Światła przeciwmgielne
4
„quattro“-logo
7
Tablica przyrządów
40
Tapicerki
13
Tempomat
53
tiptronic
36, 37, 52
tire mobility system
54
Uchwyt na napoje
42
Uchwyty
43
Uchwyty
44
Układ hamulcowy z ABS
51
Układ nadzoru akumulatora
54
Układ zapobiegający poślizgowi kół ASR
52
Wykładzina przestrzeni wokół nóg
40
Wymiary
66, 67
Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci
7
Zagłówki
32
Zamykanie pokrywy bagażnika
8
Zdalne otwieranie pokrywy wlewu paliwa
44
Zderzaki
6
Zużycia
62–65

adaptive air suspension – sport
36, 53
adaptive cruise control
53
adaptive light
4
advanced key
54
Audi exclusive
57–60
Audi parking system plus
7
Automatycznie otwierana i zamykana pokrywa
bagażnika
8
Bezpieczna kolumna kierownicy
51
BOSE Surround Sound
47, 49
Chłodziarka (oferta Audi exclusive)
60
Cyfrowy odbiór stacji radiowych (DAB)
48
Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera
50
Dodatkowe zagłówki dla siedzeń tylnych
34
Dywaniki Audi exclusive
59
Elektryczna regul. ustawienia przedniego fotela
34
Elementy dekoracyjne
15, 16,19, 24, 28, 59
Elementy dekoracyjne Audi exclusive
59
Filtr cząstek stałych
54
Fotele komfort. z funkcją ustawień 18, 20, 22, 28, 32
Fotele przednie z funkcją ustawień
32
Fotele sport. z funkcją ustawień 24, 26, 30, 32, 36, 37
Fotele z funkcją masażu
33
Funkcja odbioru TV
48
Gałka skrzyni biegów (oferta Audi exclusive)
60
Haczyki w bagażniku
44
Hak holowniczy
7
Kierownice
46, 60
Kierownice Audi exclusive
60
Klimatyzacja komfortowa 4-strefowa
41
Klimatyzowane fotele
22, 33
Koło zapasowe
11
Komfortowe pojedyncze siedzenia z tyłu
33
Komfort. siedzenia z tyłu z elektryczną regulacją 34
Lakiery
12, 13, 16–31
Lodówka z barkiem (oferta Audi exclusive)
60
Lusterka do makijażu
43
Nadajnik sygnału otwierania bramy garażowej
(HomeLink)
43
Obręcze kół
9–11, 36, 56,58
Obręcze kół dla opon zimowych
10
Ogrzewanie /wentylacja postojowa
41
Ogrzewanie foteli
33
one-touch memory
54
56
Oryginalne akcesoria Audi®
55
Oryginalne części Audi®
Oświetlenie zewnętrzne i wnętrza
4
Pakiet - Alcantara
39
Pakiet oświetlenia wewnętrznego
43

Pakiet ozdobny z aluminium
40
Pakiet pokryć skórzanych
39
Pakiet wyposażenia bagażnika
44
Podłokietnik komfortowy z przodu
38, 49
Podparcie odcinka ledźwiowego
33
Podpórki dla nóg
34
Podsufitka w tapicerce Alcantara
59
Pokrowiec do przewozu nart
44
Przygotowanie do telefonu komórkowego
49
®
36, 52
quattro
Rear Seat Entertainment (RSE)
60
Reflektory ksenonowe Plus
4
Rozsuwany/podnoszony dach
5
Rozsuwany/podnoszony dach Solar
6
Rozszerzone wyposażenie skórzane
39
Siatka przytrzymująca bagaż w bagażniku
44
Stelaż do roweru
56
Stolik składany Audi (oferta Audi exclusive)
59
System kontroli ciśnienia powietrza w oponach
53
System nawigacji satelitarnej
z odtwarzaczem DVD
48
System obsługi głosowej
49
Szyby dwuwarstwowe
5
Szyby dźwiękoszczelne
5
Szyby dźwiękoszczelne z ogrzewaną szybą przednią 5
Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą
11
Telefon komórkowy GSM
49
Tylna półka w tapicerce Alcantara
59
Uchwyt dla nart lub desek snowboardowych
56
Układ domykania drzwi
8
Układ zmywania reflektorów
4
Wielofunkcyjne kierownice
36, 37, 46
Wielofunkcyjne kierownice z funkcją zmiany
przełożeń
46
Wnętrza
16–31
Wyposażenie skórzane
13–15, 16–30
Zabezpieczenie przed odholowaniem pojazdu
53
Zapalniczka
42
Zewnętrzne lusterka wsteczne elektrycznie
składane
6
Zmieniacz płyt CD
49
Żaluzja przeciwsłoneczna
44

Przewaga dzięki technice www.audi.pl

Przedstawione
w tym katalogu
warianty wyposażenia
mogą nie być dostępne
we wszystkich krajach.
Niektóre elementy
wyposażenia dostępne są
za dopłatą. Parametry
techniczne prezentowane
w tym katalogu
mogą ulec zmianie.
Zastrzegamy prawo
do wprowadzania zmian.

Katalog wydrukowano
na papierze
wyprodukowanym
z celulozy bielonej
bezchlorowo.
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