Q8

Cenník

Audi Q8
Cenník vozidiel pre zákazníkov
Modelový rok 2019

Obj. kód

4MN0L2

Popis

50 TDI quattro tiptronic

Výkon

Počet
válcov/

Krútiaci

Sportreba (l/100km)

CO2

Energ.

Cena v EUR

Cena v EUR

kW/k

cm3

moment
(Nm)

mesto/mimo m./kombin.*

kombin.
(g/km)*

trieda

s DPH 20%

bez DPH

210/286

6/2967

600

7,3–7,0 / 6,5–6,4 / 6,8–6,6

179-172

B

77 400,00

64 500,00

Povinná výbava: B59 EA3 KA2 KK3 I4R PG2 PIH PNQ QI6 QK1 QQ1 0M5 (len pre benzín) PTT(len pre diesel) 0TD 0XM 1EX 1PR 1T2 1XW 4L6 6I3 6K8 6XK 7X2
7W1 8X1 9S8 9ZX
* Uvedené hodnoty spotreby a CO2 sú orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od ďalších faktorov (napr. výbavy vozidla).
Dôležité upozornenie:
Pred uzavretím zmluvy so zákazníkom prosíme konzultovať objednávku s dipo-oddelením.

Platí od 25.7.2018

Importér si vyhradzuje právo zmeny cien a uvedených informácií bez predošlého upozornenia.

Porsche Slovakia

Audi Q8
Sériová výbava
Modelový rok 2019

Bezpečnosť

Q8

Popis

Q8

Popis

Sedadlá

Airbag vodiča a spolujazdca
Bočné airbagy vpredu

Štandardné sedadlá vpredu, manuálne výškovo nastaviteľné
Zadné sedadlá delené a sklápateľné v pomere 40:20:40 so
stredovou opierkou
Ukotvenie detskej sedačky ISO Fix vpredu vrátane deaktivátora
airbagu spolujazdca a vzadu na krajných sedadlách vrátane
dodatočného ukotvenia Top Tether
Päťmiestna verzia

Hlavové airbagy vpredu a vzadu
Kontrola zapnutia bezpečnostných pásov
Hlavové opierky na všetkých sedadlách
Audi pre sense front - optické, akustické aj haptické varovanie
pred kolíziou, spomalenie vozidla
Audi pre sense basic - v prípade hroziacej kolízie aktivuje
dotiahnutie bezpečnostných pásov, zatvorenie všetkých okien a
rozsvietenie výstražných smeroviek

Poťahy a obklad interiéru

ESC elektronický stabilizačný program

Látkové poťahy sedadiel - Initial

ASR protipreklzový systém

Strop vozidla v látkovom poťahu

ABS brzdy s antiblokovacím systémom

Obklad interiéru - Diamantlack silbergrau (sivý)

EBV brzdy s elektronickým rozdeľovaním brzdnej sily

Ovládacie prvky v čiernom sklenenom vyhotovení s haptickou
odozvou

EDS elektronická uzávierka diferenciálu
Technika

Infotainment

quattro - stály pohon všetkých štyroch kolies
Audi drive select

MMI Navigation plus s MMI touch; vrátane MMI rádio Plus

Pozinkovaná karoséria

Audi connect Navigation & Infotainment

Elektromechanické servoriadenie

10,1" farebný displej s vysokým rozlíšením

Audi lane assist - monitorovanie jazdného pruhu a upozornenie
pri jeho opustení; aktívny od 60 do 250km/h

Audi virtual cockpit

Start-Stop systém

Možnosť hlasového ovládania

Podvozok s reguláciou tlmičov

Audi sound system - 10 aktívnych reproduktorov

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním

Audi music interface vpredu

Elektronický imobilizér

Bluetooth rozhranie

Elektrické otváranie a zatváranie batožinového priestoru

Ukazovateľ vonkajšej teploty

Elektromechanická parkovacia brzda

Vonkajšia výbava

Zvýšený objem palivovej nádrže na 85 l

Sieť 48-Volt

Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, vyhrievané a
sklápateľné s automatickou clonou; kryty lakované vo farbe
karosérie
Integrované LED smerovky vo vonkajších spätných zrkadlách

Alarm s funkciou proti odtiahnutiu

Determálne sklá

Asistenčné systémy

Okenné lišty - hliníkové, obklad B a C stĺpika v čiernom lesklom
vyhotovení

Tempomat, s obmedzovačom rýchlosti

Bez strešných nosičov

Parkovací systém Plus - akustický a optický parkovací systém
vpredu a vzadu
Asistent rozbehu pri stúpaní

Kontrastné lakovanie - spodná časť nárazníkov, spodné časti
blatníkov a spodné lišty dverí v čiernej matnej farbe
Strešný spojler vrátene integrovaného tretieho brzdového
svetla

AdBlue® 24l (len pre diesel)

Systém kontroly opustenia jazdného pruhu

Disky kolies a pneumatiky

Osvetlenie
Ambiente Lichtpaket - balík prídavného osvetlenia

Kontrola tlaku v pneumatikách

LED svetlomety, vrátane zadných LED svetiel

Bezpečnostné skrutky kolies

Svetelný a dažďový senzor

Sada na lepenie pneumatík TMS
Disky z ľahkých zliatin 8,5Jx19, kované, 5-ramenné, Aerodizajn, pneu 265/55 R19

Vnútorná výbava

Komfortná 2-zónová klimatizácia

Náradie

Elektrické ovládanie okien

Výstražný trojuholník

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou, bezrámové
Multifunkčný kožený volant 3-ramenný s multifunkciou plus a
funkciou radenia; bezpečnostný stĺpik volantu manálne
nastaviteľný vo dvoch smeroch

Servis a záruka

Stredová opierka rúk vpredu

3-ročný bezplatný servis vozidla

Koberčeky vpredu a vzadu

Predĺžená záruka 1 rok, max. 90 000km

Nefajčiarska výbava - 12V zásuvka vpredu a vzadu namiesto
zapaľovača a popolníka
Kryt batožinového priestoru manuálne nastaviteľný

Doživotná garancia Audi mobility
2-ročná záruka bez obmedzenia najazdených kilometrov

Nástupné lišty hliníkové vpredu a vzadu

3-ročná záruka na lak karosérie

Priestor na prepravu dlhých predmetov

12-ročná záruka na prehrdzavenie karosérie
- sériovo; - - nie je sériovo

Dôležité upozornenie:
Pred uzavretím zmluvy so zákazníkom prosíme konzultovať objednávku s dispo-oddelením.
Importér si vyhradzuje právo zmeny cien a uvedených informácií bez predošlého upozornenia.

Porsche Slovakia

Platí od 25.7.2018

Audi Q8
Cenník príslušenstva pre zákazníkov
Modelový rok 2019

str. č. 1

Cena v EUR
s Cena v EUR bez
DPH 20%
DPH

Popis

Q8

Obj. kód

Špeciálne balíky výbav

PQD

$QDPQD

WQS

S-line exteriérový balík výbavy - celolakovaná karoséria; S-špecifické nárazníky
vpredu a vzadu so vsadeniami typickými pre S line; S-špecifické prahové lišty
lakované vo farbe vozidla so vsadeniami v platinovosivej farbe; nástupné lišty
hliníkové vpredu a vzadu, osvetlené s vpredu s S emblémom; difúzor vo výraznom
športovom dizajne vyhotovený v titánovočiernej matnej farbe, lišta difúzora v
platinovosivej matnej farbe; zábrana proti podbehnutiu vpredu a vzadu v
platinovosivej matnej farbe; nápis S line na predných blatníkoch a prahových
lištách; nakladacia hrana batožinového priestoru z ušľachtilej ocele; (pre všetky
štandardné laky + daytonagrau; príplatok za lak daytonagrau sa rovná cene farieb
Audi exclusive (Q0Q0); len s FY2
v kombinácii s WQS alebo WQV
S line Sportpaket vrátane adaptive air suspension sport

2 194,00

1 828,33 o

1 969,00
4 388,00

1 640,83 o

2 981,00

2 484,17 o

3 656,67 o

Prvky obsiahnuté vo WQS:
- adaptive air suspension sport (2MA)
- športové sedadlá vpredu s elekricky nastaviteľnými bedernými opierkami
(Q1D/7P1)
- obklad interiéru matný česaný hliník (5TG)
- pedále a opierka nôh na strane vodiča z ušľachtilej ocele (VF1)
- nástupné lišty vpredu a vzadu, hliníkové a osvetlené; vpredu s S-emblémom
(VT5)
- nápisy S line na predných blatníkoch (0NB)
- strop vozidla v čiernom látkovom poťahu (6NQ)
- nakladacia hrana batožinového priestoru z ušľachtilej oclele (2P2)
- Multifunkčný kožený volant 3-ramenný s multifunkciou plus a funkciou radenia
(1XW) a hlava radiacej páky budú dodané v S line vyhotovení s perforovanými
vsadeniami
Povinné prvky pre WQS, ktoré treba doobjednať za príplatok:
- poťahy - N7K, N1V alebo N0Q
- elektricky nastaviteľné sedadlá - PV1, PV3 alebo PV6
- disky 21" a väčšie
Možné kombinácie s inými prvkami
- S športové sedadlá - Q4Q
- obklad interiéru - 7TM
- volant - 2PF

WQV

S-line Sportpaket
Prvky obsiahnuté vo WQV:
- športové sedadlá vpredu s elekricky nastaviteľnými bedernými opierkami
(Q1D/7P1)
- obklad interiéru matný česaný hliník (5TG)
- pedále a opierka nôh na strane vodiča z ušľachtilej ocele (VF1)
- nástupné lišty vpredu a vzadu, hliníkové a osvetlené; vpredu s S-emblémom
(VT5)
- nápisy S line na predných blatníkoch (0NB)
- strop vozidla v čiernom látkovom poťahu (6NQ)
- nakladacia hrana batožinového priestoru z ušľachtilej oclele (2P2)
- Multifunkčný kožený volant 3-ramenný s multifunkciou plus a funkciou radenia
(1XW) a hlava radiacej páky budú dodané v S line vyhotovení s perforovanými
vsadeniami
Povinné prvky pre WQV, ktoré treba doobjednať za príplatok:
- poťahy - N7K, N1V alebo N0Q
- elektricky nastaviteľné sedadlá - PV1, PV3 alebo PV6
- adaptive air suspension - 1BK
- disky 21" a väčšie
Možné kombinácie s inými prvkami
- S športové sedadlá - Q4Q
- obklad interiéru - 7TM
- volant - 2PF

Dôležité upozornenie:
Importér si vyhradzuje právo zmeny cien a uvedených informácií bez predošlého upozornenia.

Porsche Slovakia

Platí od 25.7.2018

Audi Q8
Cenník príslušenstva pre zákazníkov
Modelový rok 2019

str. č. 2

Cena v EUR
s Cena v EUR bez
DPH 20%
DPH

Popis

Q8

Obj. kód

WK8

Audi design selection

844,00

703,33 o

Prvky obsiahnuté vo WK8:
- Kontur-/Ambiente Lichtpaket - balík prídavného osvetlenia interiéru, možnosť
voľby viacerých farieb osvetlenia (QQ2)
- nástupné lišty vpredu a vzadu, hliníkové a osvetlené; bez nápisu (VT3)
- nakladacia hrana batožinového priestoru z ušľachtilej oclele (2P2)
- Multifunkčný kožený volant 3-ramenný s multifunkciou plus a funkciou radenia
(1XW) s kontrastným stehom
Povinné prvky pre WK8, ktoré treba doobjednať za príplatok:
- poťahy sedadiel v kombinácii koža/umelá koža mono.pur 550 - N1F; čierne
(MP) alebo pandograu - sivé (AD)
- disky 21" a väčšie
- obklad interiéru - 7TH alebo 7TK
- rozšírená kožená výbava - 7HH, 7HK alebo 7HL
Možné kombinácie s inými prvkami
- komfortné sedadlá - PS8
- poťahy sedadiel v koži Valcona vo farbe sarderbraun (KA hnedá) s ozdobným
lemom v sivej farbe; stredná časť poťahov bude perforovaná - N5D

Ďalšia príplatková výbava
1D3

Ťažné zariadenie elektricky sklopné (len s 1BK, 2MA alebo WQS)

1 226,00

1 021,67 o

1D9

1 563,00

1 302,50 o

2V9

Ťažné zariadenie vrátane elektricky sklopné, vrátane asistenčného systému proti
kolízii prívesného vozidla (len s 1BK, 2MA alebo WQS)
Ionizátor - ionizátor redukuje množstvo škodlivých častíc, čím zlepšuje kvalitu
vnútorného ovzdušia

507,00

422,50 o

2Z0

Bez označenia typu a technológie

0,00

0,00 o

3FU

Panoramatické sklenené strešné okno - 2-dielne, predný element elektricky
nastaviteľný, s možnosťou komfortnej manipulácie prostredníctvom diaľkového
ovládania, elektricky nastaviteľná roleta; integrovaná protihluková zábrana
prúdiaceho vzduchu

1 744,00

1 453,33 o

3CX
3GN
3S1
3S2
PKC

Deliaca sieť

3Y6

Elektrické slnečné rolety na zadných bočných oknách, mechanická slnečná roleta
na zadnom skle
Servozatváranie dverí - automatické dovretie neúplne zatvorených dverí do
zámku

Fixačná sada v batožinovom priestore
Strešné nosiče s eloxovaného hliníka; súčasťou výbavy je aj priečny nosič
Strešné nosiče čierne; súčasťou výbavy je aj priečny nosič
Kryt batožinového priestoru - elektricky ovládateľný

101,00
315,00
450,00
450,00
293,00

84,17 o
262,50 o
375,00 o
375,00 o
244,17 o

675,00

562,50 o

719,00

599,17 o

PAH

Glanzpaket schwarz - balík obsahuje exteriérové prvky v čiernej farbe - predná
maska, ozdobné lišty na nárazníkoch vpredu a vzadu a ozdobné lišty okolo okien v
čiernom vyhotovení (len s 3S2); (výsledný vzhľad závisí od zvoleného modelu a
ostatnej výbavy; napr. v kombinácii s FY2 bude čierna maska nahradená
platinovo-sivou)

787,00

655,83 o

4X4

Bočné airbagy vzadu

450,00

375,00 o

4X9

Pre sense Fond paket - sústava bezpečnostných prvkov pre pasažierov vzadu bočné airbagy, reverzibilné pásy

732,00

610,00 o

5XL
6SJ
9JD

Slnečné clony - výsuvné do strán, dvojité

68,00
119,00
68,00

56,67 o

FY2

Singleframe Platinumgrau matt - predná maska v platinovosivej matnej farbe
(len s PAH a PQD)

0,00

0,00 o

GS5

Ovládacie tlačidlá na stredovej konzole a v interiéri v čiernom sklenenom vzhľade
s haptickou odozvou; vrátane rozšírených prvkov interiéru v hliníkovom
vyhotovení

214,00

178,33 o

GZ2

Obojstranná podložka v batožinovom priestore velúr/guma
Fajčiarska výbava - zapaľovač a popolník

Dôležité upozornenie:
Importér si vyhradzuje právo zmeny cien a uvedených informácií bez predošlého upozornenia.

Porsche Slovakia

99,17 o
56,67 o

Platí od 25.7.2018

Audi Q8
Cenník príslušenstva pre zákazníkov
Modelový rok 2019

str. č. 3

Cena v EUR
s Cena v EUR bez
DPH 20%
DPH

Popis

Q8

Obj. kód

PG3

Komfortný kľúč vrátane senzorického otvárania batožinového priestoru a
súčasne elektrického ovládania krytu batožinového priestoru

1 091,00

909,17 o

9AQ
PC3
PK6
VC2
VT3

Komfortná klimatizácia, 4-zónová

900,00
450,00
1 766,00
282,00
203,00

750,00 o
1 471,67 o

6I6

Adaptívny asistent jazdy s funkciou núdzového asistenta - spolupracuje so
sériovo dodávaným systémom monitorovania opustenia jazdného pruhu. V
prípade neaktivity vodiča, aktivuje optické, akustické i haptické upozorňovacie
prostriedky. Ak ani potom nedôjde k reakcii vodiča, systém vozidlo zastaví,
zabezpečí rozsvietenie varovných signálov a v prípade dostupnosti potrebných
prostriedkov (podporovaná sieť operátora, a pod.) môže vyslať aj automatické
tiesňové volanie.

394,00

328,33 o

7X5

Parkassistent - aktívny akustický a optický parkovací systém vpredu a vzadu s
funkciou automatického zaparkovania

518,00

431,67 o

9R1

Asistent nočného videnia - za pomoci termovíznej kamery monitoruje pohyb
chodcov a informáciu prenáša prostredníctvom palubného počítača (žltý symbol),
v prípade hroziacej kolízie sa ozve zvukový signál a symbol sa rozsvieti červene.

2 362,00

1 968,33 o

KS1

Head-up Display - zobrazovanie informácií zo systémov na čelnom skle

1 563,00

1 302,50 o

PCB

Asistenčný paket 1 - Audi lane assist - monitorovanie jazdného pruhu a
upozornenie pri jeho opustení (sériovo) a ukazovateľ rýchlostných obmedzení
(QR9); (len s 6I6 s 8G1)

225,00

187,50 o

PCD

Assistenzpaket Parken - obsahuje: kamerový systém pre monitorovanie okolia
vozidla s 360° zobrazením (KA6) a parkovací systém plus (bez asistenta
manévrovania); len s 6XF alebo 6XL

1 294,00

1 078,33 o

PCH

Asistenčný paket 2 - obsahuje Audi pre sense rear a Audi side assist vrátane
upozornenia pri vystupovaní a monitorovania dopravnej situácie za vozidlom
(7Y1)

1 012,00

843,33 o

PCF

Assistenzpaket Parken vrátane parkovacieho asistenta - obsahuje: kamerový
systém pre monitorovanie okolia vozidla s 360° zobrazením (KA6) a parkovací
aistent (7X5); (len s 6XF alebo 6XL)

1 733,00

1 444,17 o

PCM

Assistenz-Paket Stadt (City) - sústava systémov zabezpečujúcich vyššiu
bezpečnosť pasažierov obsahuje: Asistent rozpoznania križovatky (JX1); Audi pre
sense rear (vzadu) a Audi side assist vrátane upozornenia pri vystupovaní a
monitorovania dopravnej situácie za vozidlom (7Y1); upozornenie na prekážku za
vozidlom pri cúvaní (do 10km/h)

1 574,00

1 311,67 o

PCN

Assistenz-Paket Tour - obsahuje: Adpative cruise control (8T8). Asistenčný
systém využíva permanentné monitorovanie vozidla. Dokáže podľa
vyhodnotených okolností zrýchliť, brzdiť, udržiavať rýchlosť aj udržiavať
vzdialenosť. Systém je funkčný pri rýchlosti od 0km/h do 250km/h. Súčasťou
systému je obmedzovač rýchlosti, asistent efektívnej jazdy, asistent pri
predchádzaní aj asistent pri odbočovaní.

1 462,00

1 218,33 o

QR9

Ukazovateľ dopravných obmedzení

225,00

187,50 o

Čelné sklo vyhrievané (bezdrôtové), akustické a klimakomfortné (len s 9ZE)

553,33 o

Stmavené sklá od "B" stĺpika

664,00
439,00
562,00
507,00

2C7

Stĺpik volantu elektricky nastaviteľný vo dvoch smeroch

450,00

375,00 o

1XP

Multifunkčný kožený volant 3-ramenný s multifunkciou plus, s funkciou radenia,
vyhrievaný (len s 4A3 alebo 4A4)
Multifunkčný športový kožený volant 3-ramenný s multifunkciou plus a s funkciou
radenia, v spodnej časti zrezaný

247,00

205,83 o

128,00

106,67 o

Strmene bŕzd lakované v červenej farbe
Nezávislé kúrenie s diaľkovým ovládaním
Diaľkové otváranie garáže
Nástupné lišty hliníkové vpredu a vzadu, osvetlené, bez nápisu

375,00 o
235,00 o
169,17 o

Asistenčné sytémy

Zasklenie
4GR
9PF
VW0
QL5

Adaptívne stierače čelného skla s integrovanými ostrekovacími dýzami
Akustické dvojité zasklenie bočných okien - zníženie vonkajšieho hluku

365,83 o
468,33 o
422,50 o

Volanty

2PF

Dôležité upozornenie:
Importér si vyhradzuje právo zmeny cien a uvedených informácií bez predošlého upozornenia.

Porsche Slovakia

Platí od 25.7.2018

Audi Q8
Cenník príslušenstva pre zákazníkov
Modelový rok 2019

str. č. 4

Cena v EUR
s Cena v EUR bez
DPH 20%
DPH

Popis

Q8

Obj. kód

Obklad interiéru
5TG
7TF
7TM
$TM7TM
7TK
7TL
7TH
YTA

Obklad interiéru Aluminium matt gebürstet - matný česaný hliník (súčasť WQS a
WQV)

507,00

422,50 o

Obklad interiéru Aluminium Spektrum

507,00
675,00
0,00

422,50 o
562,50 o
0,00 o

675,00

562,50 o

675,00

562,50 o

675,00

562,50 o

1 316,00

1 096,67 o

Drevený obklad interiéru Eiche grau (dub sivý)
v kombinácii s WQS alebo WQV
Drevený obklad interiéru Eukalyptus basaltgrau naturell (eukalyptus čadičovosivý
prírodný); len s WK8
Drevený obklad interiéru Eschenmaser graubraun naturell (jaseň hnedosivý
prírodný)
Drevený obklad interiéru Eukalyptus lavabraun naturell (eukalyptus lávovohnedý
prírodný); len s WK8
Drevený obklad interiéru Audi exclusive (dostupnosť podľa vzorkovníka Audi
exclusive)

Poťahy
6NQ

Strop vozidla v čiernom látkovom poťahu

360,00

300,00 o

YXP

Strop vozidla Audi exclusive v poťahu Alcantara; farebné vyhotovenie na želanie
zákazníka v zmysle vzorkovníka farieb Audi exclusive

2 306,00

1 921,67 o

PL2

Strop vozidla v čiernom poťahu Alcantara, vrátane dvojitých slnečných clôn

1 744,00

1 453,33 o

PL6

Strop vozidla v poťahu Alcantara vrátane dvojitých slnečných clôn - farba stropu
je zvolená v závislosti od farby interiéru

1 744,00

1 453,33 o

7HH

Lederpaket oben - balík rozšírenej koženej výbavy vrchný - vrchná časť palubnej
dosky vrátane krytky Haed-up displeja (ak je objednaný) je vyhotovená v koži;
farba kože a stehu závisí od ostatnej zvolenej výbavy; (nie s látkovými poťahmi)

1 632,00

1 360,00 o

7HJ

Lederpaket unten - balík rozšírenej koženej výbavy spodný - lakťové opierky rúk
vo dverách a stredová konzola sú vyhotovené v koži; farba kože a stehu závisí od
ostatnej zvolenej výbavy (len s 6E6; nie s látkovými poťahmi)

844,00

703,33 o

7HK

Lederpaket oben und unten - vyššie uvedené balíky rozšírenej koženej výbavy v
interiéri spolu (7HH+7HJ)

2 476,00

2 063,33 o

7HL

Celokožený interiér - vrchná časť palubnej dosky vrátane krytky Haed-up
displeja (ak je objednaný), lakťové opierky rúk vo dverách, stredová konzola a
parapety dverí vpredu a vzadu sú vyhotovené v koži; farba kože a stehu závisí od
ostatnej zvolenej výbavy (len s 6E6; nie s látkovými poťahmi)

3 722,00

3 101,67 o

N0Q

Poťahy sedadiel v koži Valcona s kontrastným kosoštvorcovým štepovaním a
vylisovaným S emblémom na operadlách predných sedadiel - stredná aj bočná
časť sedadiel, opierky hlavy a stredová opierka rúk vpredu sú vyhotovené v koži
Valcona; stred sedadiel vpredu a zadných krajných sedadiel je vyhotovený s
kontrastným kosoštvorcovým štepovaním; vsadenia vo dverách sú v poťahu
Alcantara vo farbe podľa poťahov sedadiel; v prípade klimatizovaných predných
sedadiel bude stred sedadiel vpredu a krajných sedadiel vzadu perforovaný (len s
Q4Q a WQS alebo WQV; doporučujeme objednávať s PV1, PV3 alebo PV6 a 4A3
alebo 4A4)

1 294,00

1 078,33 o

N1F

Poťahy sedadiel v kombinácii koža/umelá koža mono.pur 550 - stred sedadiel
vpredu a krajných sedadiel v 2. rade v koži, bočné časti sedadiel, stredné sedadlo
v 2. rade, stredová opierka rúk vpredu, opierky hlavy a vsadenia vo dverách v
umelej koži mono.pur 550; v prípade klimatizovaných predných sedadiel bude
stred sedadiel vpredu a na krajných sedadlách vzadu perforovaný; (len so
štandardnými sedadlami; doporučujeme objednávať s PV1, PV3 alebo PV6 a 4A3
alebo 4A4)

1 350,00

1 125,00 o

N5A

Poťahy sedadiel v koži Cricket - stredná aj bočná časť sedadiel, predná časť
opierok hlavy, stredová opierka rúk vpredu a vzadu sú vyhotovené v koži Cricket;
vsadenia vo dverách sú v poťahu Alcantara vo farbe podľa poťahov sedadiel; v
prípade klimatizovaných predných sedadiel bude stred sedadiel vpredu a na
krajných sedadlách vzadu perforovaný; (len so štandardnými sedadlami;
doporučujeme objednávať s PV1, PV3 alebo PV6 a 4A3 alebo 4A4)

2 362,00

1 968,33 o

Dôležité upozornenie:
Importér si vyhradzuje právo zmeny cien a uvedených informácií bez predošlého upozornenia.

Porsche Slovakia

Platí od 25.7.2018

Audi Q8
Cenník príslušenstva pre zákazníkov
Modelový rok 2019

str. č. 5

Cena v EUR
s Cena v EUR bez
DPH 20%
DPH

Popis

N5D

Poťahy sedadiel v koži Valcona - stredná aj bočná časť sedadiel, opierky hlavy,
stredová opierka rúk vpredu a vzadu sú vyhotovené v koži Valcona; stred sedadiel
vpredu a na krajných sedadlách vzadu je perforovaný; vsadenia vo dverách sú v
poťahu Alcantara vo farbe podľa poťahov sedadiel; (len s komfortnými
sedadlami PS8 a 4D3 alebo 4D8; doporučujeme objednávať s PV1, PV3 alebo PV6
a 4A3 alebo 4A4)

2 531,00

2 109,17 o

N7K

Poťahy sedadiel v kombinácii Alcantara Frequenz/koža s vylisovaným S
emblémom - stred sedadiel vpredu a krajných sedadiel v 2. rade v poťahu
Alcantara Frequenz; bočné časti sedadiel, stredné sedadlo v 2. rade, stredová
opierka rúk vpredu a opierky hlavy sú v koži s kontrastným stehom; vsadenia vo
dverách sú vyhotovené v poťahu Alcantara (len s WQS alebo WQV; doporučujeme
objednávať s PV1, PV3 alebo PV6 a 4A3 alebo 4A4)

0,00

0,00 o

N1V

Poťahy sedadiel v koži Valcona s vylisovaným S emblémom na operadlách
predných sedadiel - stredná aj bočná časť sedadiel, opierky hlavy a stredová
opierka rúk vpredu a vzadu sú vyhotovené v koži Valcona s kontrastným stehom;
vsadenia vo dverách sú v poťahu Alcantara vo farbe podľa poťahov sedadiel (len s
WQS alebo WQV; doporučujeme objednávať s PV1, PV3 alebo PV6 a 4A3 alebo
4A4)

1 294,00

1 078,33 o

3NS

Zadné sedadlá Plus - v pomere 60:40 je možné posúvať zadné sedadlá o 100mm
dopredu a späť

247,00

205,83 o

4A3

Vyhrievané predné sedadlá s oddelenou reguláciou

450,00

375,00 o

4A4

Vyhrievané predné a dve zadné krajné sedadlá v 2.rade s oddelenou reguláciou
(len s 9AQ)

900,00

750,00 o

4D3

Klimatizované sedadlá vpredu, 3 stupne nastavenia (nie s látkovými poťahmi
sedadiel; nie so športovými sedadlami - Q1D; len s 4A3 alebo 4A4; stred sedadiel
vpredu ako aj stred neklimatizovaných krajných sedadiel vzadu bude perforovaný)

1 237,00

1 030,83 o

4D8

Klimatizované a masážne sedadlá vpredu, 3 stupne intenzity klimatizácie, 7
masážnych programov prostredníctvom 10 pneumatických vankúšov, 3 stupňov
intenzity masáží (nie s látkovými poťahmi sedadiel; len s PS8 alebo Q4Q, 4A3
alebo 4A4 a 5KA alebo PE1; stred sedadiel vpredu ako aj stred neklimatizovaných
krajných sedadiel vzadu bude perforovaný)

1 744,00

1 453,33 o

169,00

140,83 o

6E6

Variabilné opierky hlavy vpredu - opierky hlavy na predných sedadlách
nastaviteľné v troch smeroch (výška, sklon, vzdialenosť)
Komfortná stredová opierka rúk vpredu, delená pre vodiča a spolujazdca (nie s
látkovými poťahmi)

214,00

178,33 o

7P1

Elektricky nastaviteľné bederné opierky v 4-smeroch

293,00

244,17 o

Q1D

Športové sedadlá vpredu (len s PV1, PV3 alebo PV6; nie s látkovými poťahmi
sedadiel; súčasť WQS a WQV)

1 799,00

1 499,17 o

Q4Q

S športové sedadlá Plus vpredu (len s N0Q, PV1, PV3 alebo PV6 a WQS alebo
WQV)

1 237,00

1 030,83 o

3 993,00

3 327,50 o

Q8

Obj. kód

Sedadlá

5ZC

PS8
PV1
$V1PV1
PV3
$V3PV3
PV6
$V6PV6

Komfortné sedadlá vpredu - (len s N5D, PV1, PV3 alebo PV6, 4A3 alebo 4A4 a
4D3 alebo 4D8; stredná časť poťahov sedadiel vpredu a krajných sedadiel vzadu
bude perforovaná; obsahuje 5ZC)
Elektricky nastaviteľné predné sedadlá (pozdĺžne, výškovo, sklon operadla a
poloha bedernej opierky; nie s látkovými poťahmi)

1 552,00

1 293,33 o

v kombinácii s WQS alebo WQV

1 259,00

1 049,17 o

Elektricky nastaviteľné predné sedadlá, pre vodiča s pamäťou (pozdĺžne,
výškovo, sklon operadla a poloha bedernej opierky; len s 6XF alebo 6XL; nie s
látkovými poťahmi)

1 923,00

1 602,50 o

v kombinácii s WQS alebo WQV

1 630,00

1 358,33 o

Elektricky nastaviteľné predné sedadlá, obidve s pamäťou (pozdĺžne, výškovo,
sklon operadla a poloha bedernej opierky; len s 6XF alebo 6XL; nie s látkovými
poťahmi)

2 159,00

1 799,17 o

v kombinácii s WQS alebo WQV

1 866,00

1 555,00 o

119,00

99,17 o

0,00

0,00 o

Zrkadlá
6FJ

Kryty vonkajších spätných zrkadiel v čiernej farbe (len s PAH)

6XL

Vonkajšie spätné zrkadlá s automatickou clonou a pamäťou (len s PV3 alebo
PV6)

Dôležité upozornenie:
Importér si vyhradzuje právo zmeny cien a uvedených informácií bez predošlého upozornenia.

Porsche Slovakia

Platí od 25.7.2018

Audi Q8
Cenník príslušenstva pre zákazníkov
Modelový rok 2019

str. č. 6

Cena v EUR
s Cena v EUR bez
DPH
DPH 20%

Popis

Q8

Obj. kód

Osvetlenie
8G1

Asistent diaľkových svetiel (nie s PXC)

PXC

HD Matrix LED svetlomety s dynamickými smerovkami a zadné LED svetlá s
dynamickými smerovkami a svetelnou animáciou

QQ2

Kontur/Ambiente Lichtpaket - balík prídavného osvetlenia s možnosťou
nastavenia farebného profilu - LED systém - k dispozícii je 6 prednastavených
farebných profilov osvetlenia plus možnosť nastavenia individuálneho farebného
profilu (na výber z 30 farieb); nastavenie individuálneho profilu je možné
prostredníctvom Audi drive select-módu; prídavné a kontúrované osvetlenie je
umiestnené na dverách, stredovej konzole a palubnej doske

169,00

140,83 o

1 901,00

1 584,17 o

282,00

235,00 o

282,00

235,00 o

29,00

24,17 o

337,00

280,83 o

1 182,00

985,00 o

2 981,00

2 484,17 o

2 981,00

2 484,17 o

3 656,00

3 046,67 o

2 756,00

2 296,67 o

2 981,00

2 484,17 o

4 443,00

3 702,50 o

6 635,00

5 529,17 o

4 781,00

3 984,17 o

4 781,00

3 984,17 o

Disky kolies a pneumatiky
1G1

Mistošetriace rezervné koleso; s kompresorom; maximálna povolená rýchlosť
80km/h

1S1

Zdvihák

7K3

Systém kontroly tlaku v pneumatikách - stav tlaku jednotlivých pneumatík je
možné zobraziť prostredníctvom MMI
Disky z ľahkých zliatin 9J x 20, 5-ramenné, pneu 275/50 R20

42H

U01

Disky z ľahkých zliatin 10J x 21, 5-W-lúčov, kontrastné sivé, čiastočne leštené,
pneu 285/45 R21

Disky z ľahkých zliatin 10J x 21, 5-V-lúčov, S-dizajn, kontrastné sivé, čiastočne
leštené, pneu 285/45 R21 (len s WQS alebo WQV)

C7F

C2Y

Disky z ľahkých zliatin Audi Sport 10J x 21, 5-ramenné, Turbinen-dizajn,
Platinoptik (platinový vzhľad), sústružené, pneu 285/45 R21

Disky z ľahkých zliatin 10J x 21, 5-segmentových lúčov, pneu 285/45 R21

CY2

CZ4

Disky z ľahkých zliatin 10J x 21, 5-ramenné, Stern-dizajn, kontrastné sivé,
čiastočne leštené, pneu 285/45 R21

Disky z ľahkých zliatin 10J x 22, kované, 5-dvojitých ramien, kontrastné sivé,
čiastočne leštené, pneu 285/40 R22 (len s 1BK, 2MA alebo WQS)

U03
Disky z ľahkých zliatin 10J x 22, kované-frézované, 5-Y-lúčov, kontrastné sivé,
čiastočne leštené, pneu 285/40 R22 (len s WQS alebo WQV)

U04

CX2

53W

Disky z ľahkých zliatin Audi Sport 10J x 22, 5-V-lúčov, Stern-dizajn,
antracitovočierne, leštené, sústružené, pneu 285/40 R22 (len s 1BK, 2MA alebo
WQS)

Disky z ľahkých zliatin Audi Sport 10J x 22, 5-dvojitých lúčov, Modul-dizajn, so
vsadeniami v matnej farbe strukturgrau (sivá), pneu 285/40 R22

Dôležité upozornenie:
Importér si vyhradzuje právo zmeny cien a uvedených informácií bez predošlého upozornenia.

Porsche Slovakia

Platí od 25.7.2018

Audi Q8
Cenník príslušenstva pre zákazníkov
Modelový rok 2019

str. č. 7

Cena v EUR
s Cena v EUR bez
DPH
DPH 20%

Popis

Q8

Obj. kód

Podvozky
0N5

Allradlenkung - riadenie všetkých štyroch kolies. Systém zvyšuje jazdnú
dynamiku a jazdný komfort prostredníctvom riadenia zadnej nápravy (dostupnosť
v kombinácii so zvolenými diskami prosíme konzultovať)

1 294,00

1 078,33 o

1BK

Adaptive air suspension

1 069,00

890,83 o

$BK1BK
2MA

v kombinácii s WQS (neplatí pre WQV)
Adaptive air suspension sport (súčasť WQS)

0,00

0,00 o

1 407,00

1 172,50 o

169,00

140,83 o

Infotainment
7D5

DVD prehrávač zabudovaný v príručnej skrinke. Podporuje MP3, WMA a AAC.

8RF

Bang & Olufsen Advanced s 3D zvukovou reprodukciou - exkluzívny zvukový
systém - priestorová reprodukcia zvuku prostredníctvom 23 reproduktorov
vrátane 3D zvukovej reprodukcie, každý s vlastným samostatným výkonovým
zosilňovačom, exkluzívnymi hliníkovými krytmi a vysokokvalitnými neodymovými
magnetmi. Stredový reproduktor a 2 automaticky výsuvné akustické šošovky na
prístrojovej doske zabezpečujú maximálny zvukový zážitok na každom sedadle.
Reprodukcia priestorového zvuku je generovaná širokopásmovými reproduktormi
umiestnenými v stĺpiku A a strope vozidla vzadu, prostredníctvom novej
technológie Fraunhofer Symphoria 2.0 3D. Súčasťou je 23-kanálový BeoCore
zosilňovač s vysokoúčinnými koncovými stupňami ICE-Power. Celkový výkon
zariadenia je 1920 Watt. Systém zabezpečuje dynamickú kompenzáciu hluku pri
jazde a umožňuje nastavenie hlasitosti v závislosti na rýchlosti jazdy.
(len s 3FU a koženými poťahmi sedadiel)

7 255,00

6 045,83 o

PMB

Bang & Olufsen Premium s 3D zvukovou reprodukciou, 17 reproduktorov, 16kanálový zosilňovač, výkon 730 Watt

1 294,00

1 078,33 o

QV1
QV3
QU1
UF8
9ZE
IT1

TV tuner digitálny

1 294,00
483,00
1 777,00
174,00
562,00
0,00

1 078,33 o

337,00

280,83 o

619,00

515,83 o

619,00

515,83 o

1 182,00
1 182,00
1 182,00
393,00
2 474,00
3 936,00

985,00 o

IU1

Rádiový tuner digitálny
TV tuner digitálny a rádiový tuner digitálny
Audi music inferface v priestore pasažierov vzadu
Audi phone box s bezdrôtovým dobíjaním (Wireless Charging)
Audi connect služby - prepojenie vozidla s internetom
Audi smartphone interface - umožňuje prepojenie smartfónu s vozidlom a
komfortné zobrazenie obsahu prostredníctvom USB pripjenia na MMI-displeji;
ovládanie je možné cez MMI prípadne hlasom prostredníctvom smartfónu

402,50 o
1 480,83 o
145,00 o
468,33 o
0,00 o

Farba laku
2K1

Celolakovaná karoséria (bez kontrastných prvkov)

VB0

Nárazníky lakované v kontrastnej farbe scandiumgrau (sivá)
Metalíza, perleťový efekt - štandardná ponuka farieb

6Y6Y
2D2D
0Q0Q
0L0L
Q0Q0

Daytonagrau perleťový efekt (len s WQS alebo WQV okrem SQ7 TDI)
Navarrablau perleťový efekt (len s PQD okrem modelov SQ7 TDI a e-tron)
Carraraweiss
Temperamet rot - červená uni
Špeciálna farba Audi exclusive

985,00
985,00
327,50
2 061,67
3 280,00

o
o
o
o
o

Rozlišovacie kódy
S3G

Rozlišovací kód Audi exclusive

0,00

0,00 o

695,00
901,00
1 186,00
2 153,00

579,17 o

Predĺžená záruka (1 rok, max. 90 000km sériovo)
EB4
EB3
EA6
EA9

Predĺžená záruka 1 rok, max. 120 000 km
Predĺžená záruka 1 rok, max. 150 000 km
Predĺžená záruka 2 roky, max. 120 000 km
Predĺžená záruka 3 roky, max. 150 000 km

Dôležité upozornenie:
Importér si vyhradzuje právo zmeny cien a uvedených informácií bez predošlého upozornenia.

Porsche Slovakia

750,83 o
988,33 o
1 794,17 o

Platí od 25.7.2018

Audi Q8
Cenník príslušenstva pre zákazníkov
Modelový rok 2019

str. č. 8

Cena v EUR
s Cena v EUR bez
DPH
DPH 20%

Popis

Q8

Obj. kód

Servis
$6S

1 700,00

Audi servis plus 3+3 roky, max. 160 000 km

O - za príplatok;

1 416,67 o

- sériovo; - - nie je v ponuke pre daný model

Dôležité upozornenie:
Pred uzavretím zmluvy so zákazníkom prosíme konzultovať objednávku s dipo-oddelením.
Importér si vyhradzuje právo zmeny cien a uvedených informácií bez predošlého upozornenia.

Porsche Slovakia

Platí od 25.7.2018

Audi Q8 - ponuka farieb lakov a interiéru
Platí od 25.7.2018

FZ

AD (len s 7HL,
7HH alebo 7HK)

EH

EI

KA (len s 7HL,
7HH alebo 7HK)

MB

MJ

ML

7HH alebo 7HK)

OQ

UP

schwarz
schwarz
schwarz
schwarz
schwarz
mondsilber

pandograu
pandograu
felsgrau
schwarz
schwarz
schwarz
mondsilber

zedernbraun
zedernbraun
schwarz
schwarz
schwarz
mondsilber

schwarz
schwarz
felsgrau
schwarz
schwarz
schwarz
schwarz

sarderbraun
sarderbraun
stahlgrau
stahlgrau
stahlgrau
granitgrau
mondsilber

metropolgrau
metropolgrau
schwarz
schwarz
schwarz
mondsilber

saigabeige
saigabeige
schwarz
schwarz
schwarz
mondsilber

okapibraun
okapibraun
schwarz
schwarz
schwarz
mondsilber

schwarz
schwarz
felsgrau
schwarz
schwarz
schwarz
mondsilber

rotorgrau
rotorgrau
anthrazit
schwarz
schwarz
schwarz
schwarz

metropolgrau
metropolgrau
metropolgrau
granitgrau
granitgrau
mondsilber

FZ
FZ
FZ
-

AD

EH
-

-

-

MB
-

MJ
MJ
-

ML
-

MP

-

UP
-

-

-

-

EI

-

-

-

-

-

OQ

-

-

-

-

EI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EI

-

-

-

-

-

OQ

-

FZ

-

EH

-

-

-

MJ

-

-

-

UP

-

-

-

-

KA

-

-

-

-

-

-

Cena v EUR
s DPH 20%

Objednávací
kód

tiefschwarz

0,00

carraraweiss

393,00

A1A1
0Q0Q

Objednávací kód
Sedadlá - stredná časť
Sedadlá - bočné časti
Steh
Palubná doska - vrchná časť
Palubná doska - spodná časť
Koberec
Strop

MP (len s 7HL,

Štandardné sedadlá (sériovo)
N2T

látka Initial (sériovo)

N1F

kombinácia koža/umelá koža mono.pur 550

N5A

koža Cricket

WK8/N1F

Audi design selection v poťahu koža/umelá koža mono.pur 550

Športové sedadlá (Q1D)
N7K
N1V

Alcantara Frequenz/koža s vylisovaným S emblémom na operadlách
predných sedadiel (len s WQS alebo WQV)
koža Valcona s vylisovaným S emblémom na operadlách predných
sedadiel (len s WQS alebo WQV)

S športové sedadlá plus (Q4Q)
N0Q

koža Valcona s kontrastným kosoštvorcovým štepovaním a S
emblémom (len s WQS alebo WQV)

Komfortné sedadlá (PS8)
N5D
WK8/N5D

koža Valcona; stredná časť poťahov bude perforovaná
Audi design selection v poťahu Valcona s ozdobným lemom v sivej
farbe, stredná časť poťahov bude perforovaná

Farba vonkajšieho laku

2D2D
2T2T
2Y2Y
3M3M

navarrablau metallic

1 182,00

orcasschwarz metallic

1 182,00

gletscherweiss metallic

1 182,00

samuraigrau metallic

1 182,00

florettsilber metallic

1 182,00

galaxisblau metallic

1 182,00

argusbraun metallic

1 182,00

drachenorange metallic

1 182,00

L5L5
S1S1
W3W3
Y4Y4

daytonagrau perleffekt (len s WQS alebo WQV)

1 182,00

6Y6Y

Špeciálna farba Audi exclusive

3 936,00

Q0Q0

Pred uzavretím zmluvy so zákazníkom prosíme konzultovať objednávku s dispo-oddelením.

Porsche Slovakia, s.r.o
Divízia Audi
Platí od 25.7.2018
Importér si vyhradzuje právo zmeny cien a uvedených informácií bez predošlého upozornenia. Pred uzavretím zmluvy so zákazníkom prosíme
konzultovať objednávku s dispo-oddelením.

