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Welkom in de toekomst.
De nieuwe Audi A8.

A u d i A8 » Inho ud

04 Exterieur
08 Carrosserievormen A8 L
09 Interieur
11 Infotainment en connectiviteiten
13 Rijeigenschappen en assistentiesystemen
15 Lakkleuren en velgen
17 Audi Originele Accessoires

3

A u d i A8 » Exter ieur

4

Wij introduceren een nieuwe
designtaal, touch-bediening,
functies voor autonoom
rijden en een ongekend
hoge afwerkingsgraad.
Met de nieuwe Audi A8
is de toekomst in het
topsegment gearriveerd.

A u d i A8 » Exter ieur

Een chique uitstraling.
Exclusiviteit met een
sportieve ondertoon.
De Audi A8 neemt zijn
eigen plek in en dat siert
hem letterlijk en figuurlijk.
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De visuele nadruk op alle vier de wielen
Met trots presenteren wij de HD

is een subtiele verwijzing naar de

Matrix LED-koplampen inclusief

quattro-aandrijving.

Audi laserlicht. Voor een tien
keer intenser licht. Hiermee
heeft u amper door dat
u in het donker rijdt.
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De Audi Matrix OLED-achterlichten met
3D-effect zorgen ervoor dat de nieuwe
Audi A8 ook aan zijn achterverlichting
is te herkennen.
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Een langere wielbasis, grotere achterdeuren, duidelijk
meer hoofd- en beenruimte en een topklasse uitrusting.
De lange versie van de Audi A8 heeft een buitengewoon
royaal interieur.
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Onderweg kunt u vrijwel nergens zo goed
ontspannen als in de relax-comfortstoel
rechts achterin de Audi A8. Deze zetel met
massagefunctie en voetsteun is uitgebreid
instelbaar en in een aangename rustpositie
te zetten.
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Met de instelbare tinten van de contour- en
ambienteverlichting krijgt het interieur nog
meer charme. De lichtgeleiders benadrukken
subtiel de strakke interieurarchitectuur.
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Veel functies worden bediend via
touchdisplays die haptische feedback
geven. De nieuwste generatie
infotainmentsystemen zijn daardoor
nog gebruiksvriendelijker te benutten.
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Achterin de A8 heeft u
de volledige controle
over alle comfort- en
entertainmentfuncties.
Rear Seat Remote is
een uitneembaar fullHD-display, van huis
uit gekoppeld aan de
ongekende mogelijkheden
van het interieur en ook
als telefoon te gebruiken.
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In de Audi A8 heeft u ontspannen de leiding.
U beschikt over een groot aantal systemen,
die allemaal met elkaar samenwerken.
Al deze sensoren en algoritmes ondersteunen
u van snelweg tot parkeerplek.
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Als het op gewichtsverlaging aankomt, is de Audi A8 de benchmark.
De Space Frameconstructie is de lichtste carrosserie in dit segment.
Ook de stevigheid is uitmuntend, met een positieve uitwerking op
het stuurgedrag en rijcomfort.
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Unilakken

Briljantzwart

Metalliclakken

Floretzilver metallic

Gletsjerwit metallic

Monsoongrijs metallic

Sevillarood metallic

Terragrijs metallic

Vesuviusgrijs metallic

Pareleffectlakken

Kies de lakkleur die uw persoonlijkheid het
beste reflecteert. Zit uw tint er niet bij?
Met Audi Exclusive lakkleuren kunt u
iedere gewenste kleur kiezen.

Daytonagrijs pareleffect

Moonlightblauw metallic

Mythoszwart metallic

Impalabeige pareleffect

Navarrablauw metallic

A u d i A8 » L akkleuren en velg en

16

Met Audi velgen onderstreept
u de eigen stijl en het karakter
van de Audi A8.

Deze weergave toont slechts een selectie van het assortiment velgen.
Kijk voor het volledige aanbod op audi.nl
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Geniet van een Audi exclusive koelvak
bij de Audi A8 L
Ski- en bagagekoffer verkrijgbaar in diverse
uitvoeringen en modelspecifieke dakdragers.

Bescherm het interieur van uw Audi
tegen vocht en vervuiling met de
Audi All-weather voetmatten.

De instap-led projecteert de Audi-ringen op de
bodem bij het openen van de voorportieren.

Kijk voor het complete aanbod Audi Originele Accessoires
op audi.nl/webshop

Met Audi Originele
Accessoires kunt u
allerhande extra’s
aanschaffen die het
gebruiksgemak van
uw auto vergroten.
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De laadrandbescherming van doorzichtig
Met de espressomachine van Audi geniet u van

folie beschermt de rand tegen

een vers gezette espresso. Waar u ook bent.

beschadigingen bij het in- en uitladen.

Audi dakdragers zijn de uitkomst voor het
vervoeren van extra bagage.

Breid de transportmogelijkheden
met een trekhaak uit.

Kijk voor het complete aanbod Audi Originele Accessoires
op audi.nl/webshop
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Uw Audi
heeft standaard
4 jaar garantie.
Een geruststellend idee.

Met de aankoop van een Audi kiest u voor

2 Jaar fabrieksgarantie

Automobielhandel B.V. zijn geïmporteerd

tot normale slijtage en onderhoud worden

een hoogwaardig technisch product waar

Als zich binnen de garantietermijn een defect

en die in Nederland te naam zijn gesteld.

gerekend. De 2 jaar extra garantie is niet van

u jaren mee vooruit kunt. Dat bewijzen

voordoet als gevolg van een materiaal- en/

Extra Garantie is geldig gedurende een

toepassing op elektrische voertuigen van

wij graag en daarom heeft u op uw Audi

of fabricagefout, dan garandeert uw Audi-

periode van 24 maanden, direct aansluitend

Audi. Op de elektrische voertuigen is 6 jaar

maar liefst 4 jaar garantie. Zo hoeft u zich

dealer dat dit kosteloos wordt hersteld of

op de eerste twee jaar fabrieksgarantie.

onderhoud inclusief.

gedurende deze periode geen zorgen te

vervangen. Wanneer een defect optreedt,

Voor de Extra Garantie geldt wel een

maken over onverwachte reparatiekosten en

dient u dit uiterlijk binnen één maand

kilometerbeperking tot 100.000 km.

kunt u onbezorgd genieten van uw Audi.

na constatering (en uiterlijk binnen de
garantieperiode van de auto) van het gebrek

Eventuele gebreken die ontstaan terwijl u in

U kunt aanspraak doen op fabrieksgarantie

per e-mail of schriftelijk kenbaar te maken

het buitenland bent, dienen eerst gemeld te

zolang het onderhoud van de auto volgens de

aan uw Audi-dealer. De klacht moet tevens

worden bij uw Audi-dealer in Nederland.

Bekijk de volledige garantie-

fabrieksvoorschriften is uitgevoerd. U kunt bij

binnen de garantietermijn geconstateerd en

Omdat de 2 jaar Extra Garantie een specifieke

voorwaarden op audi.nl of

elke Audi Servicepartner binnen Nederland

gemeld zijn.

toevoeging is voor de Nederlandse markt,

scan de QR-code. Benieuwd

dient u de reparatie eerst te betalen en de

naar de resterende garantie

De fabrieksgarantie blijft van kracht als de

2 Jaar Extra Garantie

reparatiefactuur vervolgens in te dienen bij

op uw Audi? Neem hiervoor

auto gedurende de garantietermijn wordt

2 jaar Extra Garantie is van toepassing op

uw Audi-dealer in Nederland. Voorts zijn

contact op met uw dealer.

doorverkocht aan een opvolgende eigenaar.

nieuwe Audi auto’s die door Pon’s

uitgezonderd de kosten voor reparaties die

de garantiewerkzaamheden laten uitvoeren.
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Audi Voorsprong door techniek

Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden.
Gemiddeld brandstofverbruik:
1,5 – 8,1 l/100 km / 66,6 – 12,3 km/l
Gemiddelde CO2-emissie: 184 - 33 g/km
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