
Audi A8 Lang
606 603,55 zł 

VAT do odpisania
Zakup
Klient bezpośredni
(0E0E) Czarny Mythos metaliczny
(WH) czarny-czarny
(WH) czarny-czarny
(WH) czarny
(WH)  srebrny Pastell
26.08.19
05.07.19
17 918  km
Diesel
Automatyczna skrzynia biegów
Napęd na wszystkie koła
2 967 m³
210 kW (286 KM)
Diesel

Katalog (netto)

Rodzaj sprzedaży 

Pochodzenie pojazdu 

Kolor samochodu 

Pokrowce foteli Tablica 

rozdzielcza Wykładzina 

Podsufitówka

1. rejestracja

Data produkcji Przebieg

Silnik

Rodzaj skrzyni biegów 

Napęd

Pojemność

Moc

Rodzaj paliwa
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Wyposażenie dodatkowe

(PCZ) 360-degree cameras

(9X0)Parking aid Plus with 360° display
(KA6)Kamery otoczenia

(UF8) Audi music interface z tylu

(IU1) Audi smartphone interface

(9VS) Bang & Olufsen Sound System z dzwiekiem 3D

(2Z0) Bez nazwy modelu i nazwy technologii

(PC1) Brake calipers painted in Black (17-inch ECE)

(2ED)Disc brakes in rear
(1LL)Brake calipers painted in Black

(CJ3) Cast alloy wheels, 5-arm style, Contrast Gray, partly polished, 9J x 19 with

(7FD) Cast alloy winter wheels, 5-arm style, 8J x 19, 235/50 R19 tires

(QQ2) Contour/Ambient Lighting package, adjustable to different colors

(Q0B) DAB + TV z zewnetrznym CAS (PayTV)

(3FU) Dach szklany panoramiczny

(GT1) Dolne aplikacje dekoracyjne aluminium mat szczotkowane szare

(EA8) Follow-on warranty, 3 years, max. 100 000 km

(0M1) Fuel tank (82 liters)

(9Z3) Gniazdko 230 V

(6M1) Gumy do mocowania bagazu

(2V9) Jonizator

(9AH) Klimatyzacja automatyczna 4-strefowa

(8S3) Lampki do czytania Matrix-LED

(7HB) Leather package
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(2ZM) Leather-wrapped multi-function steering wheel, double-spoke, shift paddles

(9M9) Ogrzewanie postojowe/wentylacja

(PL4) Pakiet Alcantara z czarna podsufitka

(6NS)Headliner and rear shelf in Black AlcantaraŞ
(5XH)Oslony przeciwsloneczne z lusterkiem do makijazu podswietlanym po
stronie kierowcy i pasazera

(PS2) Pakiet Fotele

(6XL)Lusterka boczne ustaw. podgrz. i sklad. elektrycznie, oba przyciem. autom. z
funkcja pamieci, prawe opuszcz. na kraw.
(6E3)Podlokietnik srodkowy z przodu
(N5D)Skóra Valcona
(3PR)Przednie fotele z elektryczna regulacja z pamiecia
(Q1D)Fotele sportowe z przodu

(PE6) Pakiet Kanapa tylna niezalezne siedzenia

(5KF)Kanapa tylna 3-miejscowa z 2 regulowanymi elektrycznie siedzeniami
niezaleznymi
(3Q3)Komfortowe zaglówki z tylu
(7P3)Elektryczna regulacja podparcia odcinka ledzwiowego kregoslupa dla foteli
przednich i tylnych siedzen zewnetrznych
(4A4)Podgrzewanie foteli przód i tyl

(4ZD) Pakiet optyczny Czern tytan Audi exclusive

(PCM) Pakiet systemów wspomagajacych Miasto

(7W3)Audi pre sense rear
(JX1)Z asystentem jazdy przez skrzyzowania
(7Y1)Audi side assist

(WDC) Pakiet wyposazenia Dania

(9R1)Asystent jazdy nocnej
(8IZ)Reflektory glówne LED ze zmiennym rozkladem swiatel i dodatkowym
laserowym swiatlem drogowym
(8SC)Lampy tylne OLED
(9PF)Ramiona wycieraczek z wbudowanymi dyszami

(0TR) Podnózki z tylu

(6C4) Poduszka powietrzna boczna z przodu oraz z tylu, z kurtyna powietrzna i

(QL5) Przyciemnione szklo z tylu (Venus 35/Privacy) z przodu szklo

(GS5) Przycisk obslugi optyka szklana czarny z reakcja dotykowa i rozszerzona

(1D8) Przygotowanie pod hak holowniczy

(QW5) Rear Seat Remote
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Wyposażenie seryjne

Nadwozie

(6FB) Body-colored exterior mirror housings
(4F2) Comfort key with sensor-controlled luggage compartment release (with SAFELOCK)
(4E7) Klapa bagaznika otwierana i zamykana elektrycznie
(5SL) Left exterior mirror, aspherical
(K8L) Notchback - long wheelbase
(6TS) Right exterior mirror, aspherical
(8X1) Uklad zmywania reflektorów

Koła/opony

(Q55) Tires 255/45 R19
(1G8) Zestaw naprawczy do kól

Wnętrze

(9S8) Audi virtual cockpit
(1W2) Chlodzenie w schowku podrecznym
(3Y8) Rolety przeciwsloneczne elektryczne do tylnej szyby i tylnych szyb bocznych
(7UG) System MMI Navigation plus z MMI touch
(QR9) System rozpoznawania znaków drogowych zkamera
(5MC) Upper decorative inserts in Gray Brown Natural Fine Grain Ash
(9JA) Wersja dla niepalacych
(1U0) Without table

Radio/nawigacja

(EL3) Audi connect Nawigacja & Infotainment
(IT3) Audi connect Nawigacja & Infotainment - 3 lata
(IW3) Audi connect sygnal wzywania pomocy i serwis ze sterowaniem samochodem
(9ZE) Audi phone box
(I8T) MMI Radio plus

(GZ2) Serwomechanizm zamykania drzwi

(2K7) Sports Exterior package

(7K3) System kontroli cisnienia w oponach

(PDG) Szyby klimatyzowane/akustyczne

(4KV)Heated and heat-reflecting windshield/ acoustic glass
(4GR)Szyba przednia Klimakomfort/ akustyczna, podgrzewana bezprzewodowo

(QF8) Telefonia z tylu z Audi phone box bez ladowania bezprzewodowego, do

(4D2) Wentylacja foteli i funkcja masazu z przodu i z tylu

(KS1) Wyswietlacz Head-up

ABS , Elektrycznie sterowane szyby , Immobiliser , Tempomat , Wspomaganie kierownicy
Inne uwagi sprzedającego
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(7D5) Naped plyt DVD

Silnik/skrzynia biegów

(DV8) 6-cyl. turbo diesel engine 3.0 l/210 kW V6 TDI common rail base engine is T7V/T2P
(6Q2) Dzwignia zmiany biegów skórzana
(7CS) Emission standard EU6 BG
(0F3) Fuel system for diesel engine
(0K4) Mild hybrid
(GH1) quattro z samoblokujacym srodkowym mechanizmem róznicowym
(7L8) System Start-Stop
(G1G) tiptronic

Bezpieczeństwo i technika

(1BK) adaptive air suspension
(6I6) Adaptive cruise assist including emergency assist
(7AL) Alarm antywlamaniowy
(6K8) Audi pre sense front
(8T8) Automatyczna regulacja odleglosci (z follow to stop) i tempomat
(VL1) Extended pedestrian protection measures
(8Y1) Klakson dwutonowy
(3B4) Mocowanie fotelika dla dziecka ISOFIX dla zewnetrznych siedzen tylnych
(8G5) Multipler Matrix-Beam
(4UF) Przycisk dezaktywacji poduszki powietrznej pasazera
(8K4) Separate daytime running light
(EV0) Without grid connection cable for household plug

Inne wyposażenie seryjne

(L0L) Left-hand drive
(GB1) LTE support for Audi phone box
(A8S) Standard equipment
(2L0) Without heated surfaces
(FK2) Zbiornik AdBlue (24 l)

Dane techniczne

Silnik

V6-Zylinder-Dieselmotor mit Common-Rail-Einspritzsystem und
Abgasturboaufladung, Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)

Typ silnika

2967 ccmPojemność silnika
3.0 lPojemność silnika
50Power Level
210 kWMaks. wydajność (KW)
600/2250 - 3250 Nm/min -1Maksymalny moment obrotowy
Elektronisch DieselSterowanie silnikiem
Oxydationskatalysator, Dieselpartikelfilter, AbgasrückführungKontrola emisji spalin

Układ napędowy

Permanenter Allradantrieb quattroNapęd
Hydraulischer Drehmomentwandler mit ÜberbrückungskupplungSprzęgło

Przekładnia

Zawieszenie
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5-Lenker-Vorderachse; Rohrstabilisator; LuftfederungPrzednie
5-Lenker-Hinterachse; Rohrstabilisator; LuftfederungTylne

Układ hamulcowy

2-Kreis-Bremssystem mit Schwarz/Weiß-Aufteilung für VA/HA;
ESC/ABS/EBV; Bremskraftverstärker, hydraulischer Bremsassistent;
vorn: Aluminium-Festsattel, Bremsscheibe innenbelüftet; hinten:
Faustsattel mit integrierter elektr. Parkbremse, Bremsscheibe
innenbelüftet

Układ hamulcowy

Kierowanie

Elektromechanische Lenkung mit geschwindigkeitsabhängiger
Servounterstützung; Wendekreis ca. 12,9 m

Kierowanie

Masa

2075 kgMasa własna
2700 kgDopuszczalna masa całkowita
100/95 kgDopuszczalna masa ładunku na

Maksymalna masa przyczepy

750 kgbez własnych hamulców
2300 kgprzy 12% wzniesieniu
2300 kgprzy 8% wzniesieniu

Pojemność

505 lBagażnik
72 lZbiornik paliwa, ok.

Osiągi

250 km/hPrędkość maksymalna
5,9 sPrzyspieszenie 0-100 km/h

Wydajność

AKlasa wydajności

Zużycie (WLTP)

1. Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Low Medium High Extra High CombinedDriving cycle
9,7 l/100km 8,0 l/100km 6,4 l/100km 7,2 l/100km 7,4 l/100kmZużycie
- - - - 194 g/kmEmisje CO₂

Zużycie (NEFZ)

1. Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Urban Extra Urban CombinedDriving cycle
6,7 l/100km 5,5 l/100km 5,9 l/100kmZużycie
- - 156 g/kmEmisje CO₂

6/8



Zdjęcia samochodu
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Proszę zwrócić uwagę na…

Przedstawiony pojazd może różnić się kolorem i wyposażeniem od wybranego.
W przypadku zamieszczonych fotografii chodzi o przedstawienie wyglądu na przykładzie. Możliwe są
różnice w faktycznym wyglądzie.

Odpowiedzialność za treść oferty ponosi sprzedający. Niniejsza oferta jest niezobowiązująca i może ulec
zmianie za zgodą klienta. Pomyłki i wcześniejsza sprzedaż zastrzeżone. Firma AUDI AG nie gwarantuje,
że zamieszczone informacje są wolne od pomyłek, są kompletne oraz dokładne, dlatego nie przyjmuje
za nie odpowiedzialności. Dalsze informacje:
http://www.audi.de/de/brand/de/tools/navigation/meta/impressum0/haftungsausschluss.html.

Opisane wyposażenie dodatkowe i standardowe oraz dane techniczne odpowiadają stanowi
rzeczywistemu w momencie przekazania nowego pojazdu, możliwe jest jednak, że w międzyczasie
uległy zmianie. Szczegółowych informacji dotyczących aktualnego wyposażenia oraz danych
technicznych udzieli aktualny właściciel.

Może się zdarzyć, że pomimo ciągłej aktualizacji danych, wybrany przez Państwa samochód nie jest już
dostępny.

Stan

Uwagi:

Vornutzung: Behoerden-Miete;Fahrzeug war nicht auf die AUDI AG zugelassen;ACHTUNG! Die in der
Mehrausstattung;angegebene Anschlussgarantie mit der;PR. NR. EB3 ist nicht gueltig;Nähere
Informationen zu unreparierten Beschädigungen;und Gebrauchsspuren am Fahrzeug entnehmen Sie
dem;Zustandsprotokoll;S1X zurückgerüstet;
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