Q8

A u d i Q 8 » Inho ud

Deze vijfdeurs SUV-coupé is
een lounge op wielen, met een
ruim, luxueus en in hoge mate
gedigitaliseerd interieur.
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A u d i Q 8 » Inho ud
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A u d i Q 8 » Exter ieur

De krachtig ogende achthoekige
singleframe grille in combinatie met
de voorspoiler en de grote, duidelijk
aanwezige luchtinlaatvlakken geeft
de Q8 een zelfverzekerd gezicht.
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A u d i Q 8 » Exter ieur
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De spoiler, wielkastranden,
beplating onderaan de
portieren en de diffusor
zijn in een afwijkende tint
uitgevoerd en versterken
zo het offroad-karakter.

A u d i Q 8 » Exter ieur
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De naar wens leverbare HD
Matrix led-koplampen leveren
een significante bijdrage aan
de veiligheid op de weg en
aan het zichtcomfort voor de
bestuurder.

De doorlopende strook verlichting
van de achterlichten heeft een black panel look.
In- en uitladen wordt vergemakkelijkt door de elektrisch
bedienbare achterklep.

A u d i Q 8 » Inter ieur

Het ruime interieur met
minimalistisch, chique
design, de optionele
comfortstoelen met
massagefunctie en de
climate control met vier
zones benadrukken de
grote klasse in deze auto.
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A u d i Q 8 » Inter ieur

De zakelijke elegantie die
de nieuwe Audi Q8 aan de
buitenkant siert, is ook terug
te vinden in het interieur van
de vijfdeurs SUV-coupé. Alles
sluit naadloos op elkaar aan,
niet alleen letterlijk, maar
ook qua design.
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A u d i Q 8 » Infot a in ment en c on n ec t iv i t e i t e n
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De Audi Q8 heeft altijd het
top infotainmentsysteem
MMI navigatie plus aan boord,
inclusief toegang tot Audi
connect-toepassingen via een
ingebouwde 4G-router en een
geïntegreerde wifi-hotspot.

A u d i Q 8 » Infot a in ment en c on n ec t iv i t e i t e n

10

‘Voorsprong door techniek’ betekent ook
een voorsprong in digitale techniek. Dat is
duidelijk zichtbaar in het interieur, waarin twee
grote touchscreens het centrale deel van het
dashboard opsieren.

Alles in één oogopslag, direct in het
blikveld - de Audi virtual cockpit, een
volledig digitaal instrumentenpaneel,
is volledig op de bestuurder gericht.

A u d i Q 8 » Rijeig en sc h a p p en en a s s iste nt i e s yst e m e n
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Elke Q8 heeft een progressieve
besturing, wat inhoudt dat bij
verder insturen de auto steeds
directer reageert.
Over bijzondere technologie gesproken: de Q8 is een mild
hybrid, waardoor hij voor zijn formaat verrassend efficiënt
met brandstof omgaat.

A u d i Q 8 » Rijeig en sc h a p p en en a s s iste nt i e s yst e m e n

De 360-graden-camera’s vormen
permanent een beeld van de directe
omgeving en stuurt op basis daarvan
de assistentiesystemen aan.
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A u d i Q 8 » L akkleuren en velg en
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Unilakken

Carrarawit

Nachtzwart

Metalliclakken

Argusbruin metallic

Barriquebruin metallic

Cobrabeige metallic

Dragonorange metallic

Floretzilver metallic

Galaxisblauw metallic

Matadorrood metallic

Orkazwart metallic

Samoeraigrijs metallic

Vikunjabeige metallic

Pareleffectlakken

Fluweelpaars pareleffect

Goodwoodgroen pareleffect

Nogaroblauw pareleffect

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.

Pijlgrijs pareleffect

Galaxisblauw metallic

Daytonagrijs pareleffect

A u d i Q 8 » L akkleuren en velg en
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Met Audi velgen onderstreept
u de eigen stijl en het karakter
van de Audi Q8.

Deze weergave toont slechts een selectie van het assortiment velgen.
Kijk voor het volledige aanbod op audi.nl

A u d i Q 8 » Audi O r ig in ele Ac c essoires

Bescherm het interieur van uw Audi tegen
vocht en vervuiling met de Audi All-weather
voetmatten.
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Met Audi Originele
Accessoires kunt u
allerhande extra’s
aanschaffen die het
gebruiksgemak van
uw auto vergroten.

De hoogwaardige Audi achterbanktas biedt
ca. 27 liter aan opslagruimte.
Beveilig uw bagage in de
bagageruimte en bescherm
de inzittenden met de
metalen scheidingswand.

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

A u d i Q 8 » Audi O r ig in ele Ac c essoires
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In de aerodynamische originele Audi dakkoffers past
meer dan 405 liter en biedt plaats aan max. zeven ski’s
of max. vijf snowboards.
Deze thermo-elektrische koelbox met 20L
inhoud voor gekoelde of warme etenswaren, is
een essentiële metgezel tijdens lange reizen.

Een trekhaak biedt u de gelegenheid een
fietsendrager, caravan of aanhanger mee te
nemen. Wanneer u deze niet gebruikt, klapt u
de zwenkbare trekhaak eenvoudig weg.

De randen van deze anti-slip kofferbakmat
voorkomt dat vocht en vuil uw interieur
bevuilen.

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

A u d i Q 8 » 4 jaa r g a ra nt ie
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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:
8,5 - 11,1 l/100 km, 11,8 - 9,0 km/l.
Gemiddelde CO2-emissie: 222 - 253 g/km.
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