Audi A8
Prislista modellår 2019
Gäller fr.o.m. 16 oktober 2018

Modellpriser
Förbrukning
l/100 km

CO2 g/km

Motor & drivning

Växellåda

Version

Pris

50 TDI 286 hk quattro

tiptronic

A8

5,6

148

973 300 kr

50 TDI 286 hk quattro

tiptronic

A8 L (lång)

5,6

148

1 023 300 kr

A8 standardutrustning i urval
> Adaptiv förarassistent med adaptiv
farthållare, lane assist, emergency assist
och effektivitetsassistent
> Adaptiv luftfjädring
> MMI navigation plus
> Audi virtual cockpit
> Audi connect 3 år
> Audi connect safety & service
> Audi connect stöldspårningssystem
> LED-strålkastare och LED-bakljus
> Helljusassistent
> Kamerabaserad avläsning av vägmärken
> Backkamera
> Parkeringssensorer fram och bak

> 2-zons automatisk klimatanläggning
> Läderklädsel "Valetta"
> Elektriskt inställbara framsäten med minne
> 18" aluminiumfälgar, 5-V-ekerdesign
> Audi Sound System (10 högtalare, inkl. subwoofer)
> Baklucka med elektrisk öppning och stängning
> Komfortnyckel
> Elektriskt infällbara, inställbara och uppvärmda
ytterbackspeglar med minne
> Automatiskt avbländande inner- och ytterbackspeglar
> Bluetooth-gränssnitt
> Multifunktionsratt med växelpaddlar
> Miljöbelysning
> Billarm

A8 L standardutrustning (utöver A8)
> 4-zons automatisk klimatanläggning
> Sätesvärme i ytterplatserna bak
> +13 cm totallängd, hjulbas och benutrymme bak

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

Populära tillval
Funktion & komfort
Klimatpaket
(ej till A8 L)

Pris
> Fjärrstyrd parkeringsvärmare
> 4-zons automatisk klimatanläggning
> Sätesvärme i ytterplatserna bak

25.900 kr

Dragkrok, elektriskt svängbar

13.500 kr

Ljudisolerat glas

8.400 kr

Kontursäten fram med massage, ventilation, utökad justering och Valcona-klädsel

45.800 kr

Panoramaglastak med elektrisk öppning/stängning/uppvinkling samt soljalusi

A8: 19.600 kr
A8 L: 21.300 kr

Design & teknologi

Pris

Assistanspaket City

> Side assist
> Exit warning
> Crossing assist
> Cross traffic assist rear
> Audi pre sense rear

17.000 kr

HD matrix LED-strålkastare

19.500 kr

HD matrix LED-strålkastare med laserljus och OLED-bakljus

57.200 kr

Omgivningskameror med 360° 3D-vy

8.900 kr

Head-up-display

16.900 kr

Bang & Olufsen Premium Sound System

14.600 kr

Kromexteriörpaket

7.200 kr

Miljöbelysningspaket, flerfärgat

7.200 kr

För fullständig tillvalsöversikt, besök www.audi.se eller kontakta din Audi-återförsäljare.
Teknisk data, priser och utbud gäller vid trycktillfället och kan variera för olika motoralternativ och specifikationer.
Audi 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.

