
Audi Q8

Prislista modellår 2020
Gäller fr.o.m. 15 augusti 2019

Modellpriser

Motor Växellåda Modellversion

Förbrukning blandad l/100 

km (WLTP) CO2 g/km (WLTP/NEDC) Pris

45 TDI quattro 231 hk tiptronic Proline 8,2 215/175 712.500 kr 

50 TDI quattro 286 hk tiptronic  Proline 8,2 216/175 744.000 kr

Modellversioner

Standard

Inkluderar utöver Proline  dessutom:

> MMI-navigation plus med MMI touch 10,1" > Adaptiv luftfjädring sport

> Audi connect Nödsamtal och service inkl. fordonsstyrning > Alcantara/läderkombination

> Parkeringssensorer fram och bak > Audi virtual cockpit

> LED-strålkastare > Baklucka med elektrisk öppning och stängning

> Audi connect stöldspårningssystem > Elektriskt inställbara, uppvärmbara och infällbara ytterbackspeglar

> Elektriskt 4-vägs svankstöd > 21" aluminiumfälgar i 5-W-ekerdesign, kontrastgrå, delpolerade

> Helljusassistent > S line sportpaket

> Miljöbelysningspaket > S line-exteriörpaket

> MMI radio plus med MMI touch response > Svart innertak

> 19" smidda lättaluminiumfälgar i 5-ekrad aerodesign > Sportkonturratt i läder i 3-ekersdesign, avplanad nedtill

> Audi active lane assist

> Filhållningsassistent plus Emergency Assist och köassistent

> Chassi med stötdämparreglering

Populära tillval

Funktion & Komfort Pris

Alpinpaket 23.600 kr

Design & teknologi

Svart optikpaket 8.500 kr

HD Matrix LED-strålkastare 5.400 kr

Fler populära tillval

Kontur-/miljöbelysningspaket
3.100 kr

Tonade rutor 5.500 kr

Backkamera
5.800 kr

Panoramaglastak 18.900 kr

Teknisk data, priser och utbud gäller vid trycktillfället och kan variera för olika motoralternativ och specifikationer.

Aud Sverige förbehåller sig rätten till ändringar i konstruktion och utrustning, samt reserverar sig för eventuella

ändringar och tryckfel. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning.

För fullständig tillvalsöversikt, besök www.audi.se eller kontakta din Audi-återförsäljare.

 För alla aktuella kampanjer, besök www.audi.se.

S line + 49.800 kr

Tvådelat glastak med tonad glasinsats.

Mörktonade rutor från B-stolpen och bakåt.

 6 fördefinierade färgprofiler, dessutom interaktiv och individuell färgprofil

> HD Matrix LED-strålkastarna med flera rader möjliggör en mer precis och högre upplöst belysning av 

vägen utan att blända andra medtrafikanter

> Ramen runt Single frame-grillen i blanksvart.

> Dekorlisten runt sidorutorna, B-stolpen och det trekantiga dekorinlägget vid C-stolpen i blanksvart.

> Fjärrstyrd parkeringsvärmare 

> Dragkrok infällbar


