
Otomobili unutun. Audi bundan çok daha fazlası. 

Yeni Audi A8.







Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır.

Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın 

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa sayfa 58’den itibaren bulabilirsiniz.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa sayfa 58’den itibaren bulabilirsiniz.

Sürücüsüz sürüş vizyonumuza giden yolda atılan bir adım daha. Kendinizi rahat hissedeceğiniz bir 

yere oturun. Bir ofiste. Deneyimlerin dijital dünyasında. Yeni bir bakış açısı için araca lazer tarayıcı 

eklendi. Araç kullanmayı daha güvenli hale getiren ve sürücüyü yol boyu destekleyen, İsteğe bağlı 

olarak sunulan yüksek teknoloji ürünü sürüş destek sistemleri.

Dünya artık bambaşka bir yer olacak. 

Audi Akıllı Teknolojiler.
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Güven verici

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 58’den itibaren bulabilirsiniz.

Lütfen dikkat: Sistemler sadece sistem sınırları dahilinde çalışırlar ve sürücüyü desteklerler. 

Trafikteki sorumluluk ve gerekli dikkat sürücüye aittir.

Yoğun trafikten kaçış yok. Stres dizboyu. Şeritler daralsa bile, yeni Audi A8’de verimli sürüş desteği, acil durumlarda direksiyon

kırma desteği ve elektronik kör nokta desteği gibi isteğe bağlı olarak sunulan yol şartlarına duyarlı

sürüş sistemleri bulunmaktadır. Daralan şerit uygulamalarına karşı şerit desteği siz sürücülere, otoyol yol yapım

çalışmaları gibi daralan şerit uygulamalarına yaklaşırken yanınızda yer alan müsait şeride kolayca

geçmenizi sağlayacak şekilde şerit takibi, seyir hızı ve araç takip mesafesi desteği sağlar.

Yol şartlarına duyarlı sürüş destek sistemi

Kameralar, radar, ses ötesi çalışan
sensörler ve lazer tarayıcılar

Otomatik frenleme, araç çalıştırma, 
takip mesafesi ve araç takip

Trafikte rahatlatan sürüş
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heyecanlanmak

yerine.





Güven verici

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 58’den itibaren bulabilirsiniz.

Lütfen dikkat: Sistemler sadece sistem sınırları dahilinde çalışırlar ve sürücüyü desteklerler. 

Trafikteki sorumluluk ve gerekli dikkat sürücüye aittir.

Yoğun trafikten kaçış yok. Stres dizboyu. Şeritler daralsa bile, yeni Audi A8’de verimli sürüş desteği, acil durumlarda direksiyon

kırma desteği ve elektronik kör nokta desteği gibi isteğe bağlı olarak sunulan yol şartlarına duyarlı

sürüş sistemleri bulunmaktadır. Daralan şerit uygulamalarına karşı şerit desteği siz sürücülere, otoyol yol yapım

çalışmaları gibi daralan şerit uygulamalarına yaklaşırken yanınızda yer alan müsait şeride kolayca

geçmenizi sağlayacak şekilde şerit takibi, seyir hızı ve araç takip mesafesi desteği sağlar.

Yol şartlarına duyarlı sürüş destek sistemi

Kameralar, radar, ses ötesi çalışan
sensörler ve lazer tarayıcılar

Otomatik frenleme, araç çalıştırma, 
takip mesafesi ve araç takip

Trafikte rahatlatan sürüş
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                                                                                                              Birebir uygulamak
                                                                                                                                                                                                      yerine

                                                                                                                                                          sesli talimat verin.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 58’den itibaren bulabilirsiniz.

Ses tonunuzu sisteme ayarlayın. Çünkü duyulacak olan sizin sesiniz olacaktır. Bilindik doğal lisanda, kendi kelimelerinizle. 

Yeni Audi A8’de, örneğin MMI’yı sesli komutla çalıştırmaya yarayan, belli başlı araç fonksiyonlarına 

sahip bir lisan destek sistemi bulunmaktadır. En doğru bilgi-eğlence sistemi. Bu kadar basit.

Doğal lisan ile karşılıklı etkileşim

Doğal lisanınızı algılar

Önceden sisteme tanıtılmış terimlerin kullanılmasına ihtiyaç yok

Geçerli olan tek şey sizin sesiniz
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          Uygulamak
                                                                                                                               yerine

                                                                                                          yönetin.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 58’den itibaren bulabilirsiniz.

Düğme mi? Hani şu giysilerde bulunanlardan değil mi? Hani şu dünde kalan şeyler. Bilgi-eğlence ve konfor fonksiyonlarına 

kumanda edilmesi ve ekranda gösterilmesi için yüksek çözünürlüklü 10.1 inç ve 8.6 inç dokunmatik HD ekranlara sahip 

MMI dokunmatik ekran geri bildirim tepkisi standart aksesuar olarak sunulmakta. Düğme yok, sadece bir kaç tuş var ve 

her şey tamamen deneyimsel gelişim üzerine. Dokunmalı geri bildirim ile algılama. Kullanıcı arayüzünün kişisel 

yapılandırılması üzerinden elde edilen bireysel özgünlük. Tıpkı akıllı telefonlarınızdan alışkın olduğunuz gibi. 

MMI touch ekran geri bildirim tepkisi

Temel unsurlara indirgenmiş durumda

Dokunmalı geri bildirim ile sezgisel kontrol

Siz geliştirdikçe artan konfor ve rahatlık
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 58’den itibaren bulabilirsiniz.



Audi A8 12 | 13 

Otomobili unutun.





Eviniz gibi.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 58’den itibaren bulabilirsiniz.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 58’den itibaren bulabilirsiniz.

Yeni Audi A8’e hoşgeldiniz. Seçkin bir ortamda engin özgürlüğün tadını çıkarın. 

Seçkin malzemelerle ve standartları belirleyen üstün kaliteli işçilikle seçkin olmanın tadını çıkarın.

Yeni nesil konfor ve kolaylığı deneyimleyin. Dört bir yanda yer alan dijital ağlar.  

Bir yanıyla eğlendiren, diğer yanıyla mutlu ederken ayağınızı yerden kesen yenilikçi teknoloji.



İnsanda kendini araca atma isteği uyandıran ve yepyeni ışığıyla kendini gösteren konfor. 

İsteğe bağlı olarak sunulan kenar/ortam aydınlatma ışığı paketiyle şimdi çok renkli.

İnsana kendini çok daha iyi hissettiren bir ortam yaratan sisteme tanımlı altı ayrı renk profili içermektedir.







Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 58’den itibaren bulabilirsiniz.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 58’den itibaren bulabilirsiniz.

Çığır açan yenilik.

Daha geniş bir alanı, daha net bir şekilde aydınlatan yeni bir far tasarımı  

ile çok daha eşit dağılımlı bir aydınlatma sağlayan, isteğe bağlı olarak sunulan 

OLED stop lambası teknolojisi. Her yolculukta daha da etkileyici. Hatta araç park 

halindeyken bile. Coming Home/Leaving Home fonksiyonunun yenilikçi ve 

gelecekten gelmiş gibi görünen dinamik aydınlatması. Bu sayede tüm 

yolculuklarınız başladığı kadar büyüleyici bir şekilde tamamlanır.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 58’den itibaren bulabilirsiniz.



Audi A8 20 | 21 

Tamamını gördüğünüzü 

aklınızın ucundan bile 

geçirmeyin.

Geniş radyatör ızgarası, sportif tavan hattı, tek kapılı araç izlenimi bırakan bir dış tasarım. 

Başka bir araçla karıştırılma şansı bulunmayan quattro mimarisi. Yeni Audi A8 ile 

beyanda bulunan yeni Audi tasarım dili.



Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 58’den itibaren bulabilirsiniz.

Kendinizi rahat hissediyor

musunuz?

Genişletilmiş kapılar sayesinde araca daha rahat ve kolay inme-binme imkanı. Geniş ve 

ferah iç mekanın tadını çıkarın. Hangi koltuk modelini seçerseniz seçin, en üstün otur-

ma konforu standart donanım olarak sunulmaktadır. Arttırılmış baş ve ayak mesafesi 

sayesinde yepyeni bir geniş alan deneyimini yeni Audi A8’de yaşayın. 

Kendinizi yoldayken de evinizdeymiş gibi hissetmeniz için. 
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Otomobili unutun. 

Audi bundan çok daha fazlası.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 58’den itibaren bulabilirsiniz.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 58’den itibaren bulabilirsiniz.
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Yeni Audi A8 L.

Daha geniş aks mesafesi, daha geniş arka kapılar, 

belirgin ölçüde daha geniş baş ve ayak mesafesi ve sınıfının da

çok üzerinde donanımlar: Yeni Audi A8’in uzun kasa 

modeli kişisel gelişim açısından sıradışı ölçüde

geniş bir alan vaad ediyor.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 58’den itibaren bulabilirsiniz.

¹ Yasal bilgiler ve kullanım talimatları ile ilgili bilgileri sayfa 61’de bulabilirsiniz. 

Yeni bir ofisi unutun. 

Yürüyen ofisiniz emrinizde.

Oturma odanızda oturur gibi oturun, ofisinizde gibi çalışın. Ses yalıtımının

daha da güçlendirilmiş olması sayesinde tamamen rahat bir ortamda. Aynı zamanda bir Android 

tablet olarak da kullanabileceğiniz 10.1 inç portatif dokunmatik ekrana sahip, isteğe bağlı

olarak sunulan Arka Koltuk Eğlence Paketi¹ ile dijital ağa bağlı kalın. İsteğe 

 bağlı olarak sunulan Arka Koltuk Uzaktan Kumanda Ünitesi ile araçta bulunan 

konfor ve bilgi-eğlence fonksiyonlarına dokunmatik ekranınızdan kumanda edin.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 58’den itibaren bulabilirsiniz.

Düşünceleri harekete 

geçirir: 

Metalik Mitos siyahı 

Yeni Audi A8.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 58’den itibaren bulabilirsiniz.



Daha fazla çeşitlilik.

Seçeneklerinizin küçük bir görünümü. 

Yeni Audi A8 sıradışı bir otomobil, hayran bırakan 

donanım kalitesi ve çeşitliliği ile de ikna edici.  Sayısız yenilikler, 

konfor özellikleri ve asistan sistemleri her yolculuğunuzu özel kılar.
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01– 02 Çevre kameraları¹ – 4 adet geniş açılı çevre 

kamerası ile aracın etrafındaki alan eksiksiz şekilde 

görüntülenir; farklı görüntüler dokunmatik ekran 

 vasıtasıyla ekranda görüntülenebilir.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 

58’den itibaren bulabilirsiniz.

Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım 

ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın 

alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. Standart 

ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı 

bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya 

Audi Yetkili satıcınıza danışın

¹ Lütfen Dikkat: Sistemler sadece sınırları dahilinde 

çalışırlar ve sürücüyü desteklerler. Trafikteki sorum-

luluk ve gerekli dikkat sürücüye aittir.

01 –

– 02



01  Panoramik cam tavan (A8 için 2 parçalıdır) – aydınlık bir iç mekan ambiyansı ve 

verimli havalandırması ile iyileştirilmiş iç mekan havalandırması sağlar, tavan 

camları renkli panoramik camlardır, elektrikli kumanda edilebilir ışık geçirmeyen 

güneşten koruyucu jaluziler ile birliktedir.

02  Panoramik cam tavan (A8 içindir) – Elektrikli kumanda edilebilir ışık geçirmeyen 

güneşten koruyucu jaluziler dahil geniş cam yüzeylerine sahiptir. 

03  Audi telefon kutusu¹ – iyi bir çekiş kalitesi ile araçta telefon görüşmesi

yapılmasını sağlar

04  Genişletilmiş alüminyum görünümü dahil dokunulduğunda titreşerek

geri bildirim veren siyah cam görünümlü kumanda düğmeleri

05  3 Boyutlu ses ile Bang & Olufsen Gelişmiş Ses Sistemi –

tüm koltuklarda en üst düzey ses kalitesi sunar.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 58’den itibaren bulabilirsiniz.

Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret 

ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. Standart ve opsiyonel 

 donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret 

edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın.

¹  Uyumlu cep telefonları hakkında bilgi almak için Audi Yetkili satıcınıza danışın veya 

www.audi.com.tr/bluetooth adresini ziyaret edin.

01
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– 05

04 –

02

03 –



Daha da Olağanüstü.

Krom Dış Görünüm paketi ve Audi design selection ile. Bir Audi A8 modelinde özel fikirleriniz için yeterli alan bulunmaktadır. 

Krom dış görünüm paketi, içeriğinde bulunan ilave krom kaplamalı aksesuarlar ile araca çok daha dikkat çekici bir görünüm kazandırır. 

Olağanüstü bir aracı daha da olağanüstü yapabilirsiniz. Bu özel şıklık iç mekanda özel malzemeler ve 

renkler ile ilgili estetik bir seçenek sunan Audi design selection ile sağlanır. Seçilen dekoratif aksesuarlar 

tasarımcılarımız tarafından göz alıcı kontrast dikişleri olan en kaliteli deri koltuklar ile bir araya getirilmiştir.

01



Krom dış görünüm paketi | Audi design selection 38 | 39 

01  Krom Dış görünüm paketi – ayrıca ilave olarak ön ve arka tamponlar üzerinde krom kaplamalar – kapı 

kollarındaki krom aksesuarlar – siyah renkli fren kaliperlerini içerir.

02  Audi design selection merinos gri – ayrıca, espresso kahverengi kontrast dikişleri ve biyelere sahip merinos gri 

perfore Valcona deri koltuk köşemeleri – Alcantara kapı iç panelleri döşemeleri – Espresso kahverengi kontrast 

dikişlere sahip meteor gri deri gösterge panelinin üst alanı – Merinos gri gösterge panelinin alt alanını içerir.

Dikkat çeken özellikler ile ilgili çok daha fazlası için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 58’den itibaren bulabilirsiniz.

Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları 

ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. 

Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için 

www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın.

02



Daha da eşsiz.



Audi exclusive 40 | 41 

Özenle seçilmiş dekoratif aksesuarlar, renkli deri 

döşeme ve kaplamalar ve çok geniş bir renk yelpazesine 

sahip kişiye özel araç boyası gibi Audi exclusive aksesuar 

ve donanım seçenekleri ile Audi A8’inizi tıpkı sizin gibi 

hiç bir şekilde başkalarıyla karıştırılamayacak eşsiz bir 

araç haline getirebilirsiniz. Tam arzu ettiğiniz gibi

01 Audi exclusive kişiye özel renklerinden Metalik Suzuka 

gri Audi A8 L – 5 V kollu yıldız tasarımlı antrasit siyah 

parlak, parlatılmış¹, ² alüminyum alaşımlı Audi Sport 

jantlar

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 58’den 

itibaren bulabilirsiniz. 

Audi exclusive opsiyonel olarak sipariş edilebilir bir 

Audi Sport GmbH sunumudur. Standart ve opsiyonel 

 donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için 

www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili 

satıcınıza danışın.

¹ Lütfen sayfa 59’daki jantlar ile ilgili özellikleri dikkate 

alın. ² Tam uygulama tarihi hakkında bilgi almak için 

lütfen Audi Yetkili Satıcınıza danışın.

01 –



Eşsiz bir kişilik

için kişiselleştirilebilir

bir araç.

Deri Donanımı (Paket 4) Audi exclusive Valcona deri Kişiye özel hatları 

olan Elmas gümüşü konfor koltuklar, okyanus mavisi biyeleri ve kont-

rast dikişleri ile dinlenme koltuğu özelliğine sahiptir – Emniyet kemerleri 

Audi exclusive renklerinden Elmas gümüşüdür – Üst dekoratif ahşap 

kaplamaları Audi exclusive¹ doğal asil gri dişbudak ahşabı – Alt dekoratif 

kaplamaları parlatılmış koyu mat Alüminyum – Taban halısı ve paspaslar 

Audi exclusive¹ renklerinden Elmas gümüşü ile şeritleri ve dikişleri jet 

gridir. 

Audi exclusive opsiyonel olarak sipariş edilebilir bir Audi Sport GmbH 

sunumudur.

Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için 

www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya 

Audi Yetkili satıcınıza danışın.

¹  Tam uygulama tarihi hakkında bilgi almak için lütfen

Audi Yetkili satıcınıza danışın.
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Deri donanımı (Paket 4) Audi exclusive Valcona deri Kişiye özel hatları olan Elmas 

gümüşü konfor koltuklar, okyanus mavisi biyeleri ve kontrast dikişleri ile birliktedir, 

Üst dekoratif ahşap kaplamaları Audi exclusive¹ doğal asil gri dişbudak ahşabıdır.

¹ Tam uygulama tarihi hakkında bilgi almak için lütfen Audi Yetkili satıcınıza danışın.



Deri Donanımlar – Audi exclusive Ana renkler

Deri donanımlar – Gösterge paneli üst alanı, direksiyon ve kapı eşikleri için Audi exclusive ilave renkler

Alabaster beyazı Valcona deri

Koyu kırmızı Valcona deri

Okyanus mavisi Valcona deri

Baikal mavi Silk nappa deriGranit gri Silk nappa deri

Havanna kahverengi Valcona deri

Konyak kahverengi Valcona deri Jet gri Valcona deri

Elmas gümüş Valcona deri



Audi exclusive 

Kişiye özel araç boyası renkleri.

İlk izlenim bir defalık şanstır. Bu durumu bir fırsata çevirin ve Audi exclusive geniş renk 

yelpazesinden kişiliğinize en iyi uyan araç boyası rengini seçin. Renk yelpazemizde yer alan seçilmiş 

renklerden bir kısmını aşağıda bulabilirsiniz.

01 Kuantum gri 

02 Metalik Ipanema kahverengi 

03 Sedefli Misano Kırmızı 

04 Kristal Efektli Ara mavi 

05 Sedefli Goodwood yeşil 

06 Metalik Karat beji 

07 Metalik Suzuka gri 

Araç boyası renkleri ile ilgili çok daha fazlası için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin.

– 02 – 03 – 04

01



Audi exclusive opsiyonel olarak sipariş edilebilir bir Audi Sport GmbH 

 sunumudur. Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı 

bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya 

Audi Yetkili satıcınıza danışın

05 – 06 – 07 –



¹ Tam uygulama tarihi hakkında bilgi almak için lütfen Audi Yetkili satıcınıza danışın.

Audi exclusive ahşap üst dekoratif aksesuarlar¹

Muskat kahverengi Mersin ahşabı Sepya meşe ahşabı

Doğal asil gri dişbudak ahşabı

Nougat dişbudak ahşabı

Doğal kehribar rengi okaliptüs ahşabı



01  Audi exclusive Kişiselleştirilebilir ön ve arka eşik çıtaları

02 Audi exclusive soğutma kutusu

Audi exclusive opsiyonel olarak sipariş edilebilir bir Audi Sport  GmbH

sunumudur. Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla

ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya

Audi Yetkili satıcınıza danışın
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02 –

– 01



Çarpıcı görünüm.

Kişiliğinize en iyi uyan rengi seçin. Ayrıca boyasının mükemmel kalitesine güvenin, 

zira Audi otomobilinizin sadece parlak bir görünümü olması için değil, 

aynı zamanda çarpıcı bir görünüm ve ömür boyu çevrenin etkilerinden

ve aşınmalardan korunması için boyanmaktadır.

01 Metalik Terra gri 

02 Metalik Vezüv gri

03 Metalik Ay ışığı mavi 

04 Metalik Navarra mavi 

05 Metalik Sevilla kırmızı 

06 Sedefli İmpala beji 

07 Metalik Glacier beyaz

Araç boyası renkleri ile ilgili çok daha fazlası için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin.

Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları 

ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. 

Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için 

www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın.
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– 02 – 03



Araç boyası renkleri 46 | 47 

04 – 05 – 06 – 07 –



Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır.

Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın.

Lastiklerin teknik özellikleri ile ilgili bilgileri sayfa 59’da bulabilirsiniz. Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 58’den itibaren bulabilirsiniz.

¹ Lütfen sayfa 59’daki jantlar ile ilgili teknik özellikleri dikkate alın. ² Bir Audi Sport GmbH sunumudur. 

³ Tam uygulama tarihi hakkında bilgi almak için lütfen Audi Yetkili satıcınıza danışın.
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Çarpıcı görünün.

Audi jantları ile kişisel tarzınızı ve Audi A8’inizin karakterini öne çıkarın. Yollarda baktıkça güzel 

duygular yaşamak için sevdiğiniz tasarım ile otomobilinize çok güçlü bir görünüm kazandırın

Audi jantları özel test yöntemlerinden geçerler, çok iyi kontrol edilirler ve en yüksek düzeyde kaliteye sahiptirler.

01 5 kol tasarımlı 18 inç alüminyum alaşımlı döküm jantlar, kontrast gri, kısmen parlatılmış¹

02 5 V kollu yıldız tasarımlı parlak antrasit siyah, parlatılmış¹, ², ³ 20 inç alüminyum alaşımlı döküm Audi Sport jantlar

03 10 Y kollu tasarımlı 20 inç alüminyum alaşımlı dövme jantlar

04 5 kol çokgen tasarımlı mat titanyum görünümlü, parlatılmış¹, ² 19 inç alüminyum alaşımlı döküm jantlar

05 10 paralel kollu tasarımlı kontrast gri, kısmen parlatılmış¹ 20 inç alüminyum alaşımlı dövme jantlar 

06 5 kol pervane tasarımlı magnezyum görünümlü, parlatılmış¹, ² 20 inç alüminyum alaşımlı Audi Sport jantlar

Jantlarla ilgili çok daha fazlası için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin.



Birinci sınıf kalite.

Deri Donanımları ile. Audi’nizin sizin için özel bir yeri vardır. Kullanılan yüksek kaliteli 

malzemeler ve birinci sınıf işçilik sayesinde ön ve arka koltuklarda eşi benzeri olmayan konforu hissedersiniz. 

Deri döşemeli hangi koltuğu seçerseniz seçin sonuç: En doğru yerde oturuyorsunuz.

Çelik gri kontrast dikişlere ve biyelere sahip

perfore inci beji Valcona deri

Çelik gri kontrast dikişlere ve biyelere sahip

perfore sarder kahverengi Valcona deri

Merlot kırmızı perfore Valcona deri

01
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01 Kişiye özel hatları olan Konfor ön koltuklar merlot kırmızı perfore Valcona deri

02  Kişiye özel hatları olan konfor ön koltuklar sarder kahverengi Unikat perfore deri, gösterge panelinin

üst alanında ve orta konsolda turmalin mavi kontrast dikişleri ile kaya gri biyeleri ile birliktedir.

Koltuk döşemeleri ile ilgili çok daha fazlası için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin. 

Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret ödenerek satın alınan opsiyonel

donanım ve aksesuarlardır. Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr

adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın.

Saiga beji perfore Valetta deri Espresso kahverengi kontrast dikişlere ve biyelere sahip

Merinos gri perfore Valcona deri

Kaya gri kontrast dikişlere ve biyelere sahip

Sarder kahverengi perfore Unikat deri

02



01 Doğal kahverengi gri dişbudak ahşabı | 02 Parlatılmış koyu mat alüminyum

03 Gümüş kahverengi kavak ahşabı | 04 Parlatılmış koyu mat alüminyum

05 Doğal kahverengi gri aralıklı kayın ahşabı | 06 İnce boyalı grafit gri

07 Doğal kahverengi gri okaliptus ahşabı | 08 İnce boyalı grafit gri

Dekoratif aksesuarlar ile ilgili çok daha fazlası için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin. 

Resimlerde görülen veya içerikte anlatılan donanım ve aksesuarların bazıları ilave ücret 

ödenerek satın alınan opsiyonel donanım ve aksesuarlardır. Standart ve opsiyonel donanım 

ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın.
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Seçeceğiniz.

Dekoratif aksesuarlar ile. Ayrıcalıklı ambiyans bir tarz meselesidir. O da en ince

ayrıntısına kadar sizin mükemmelleştirebileceğiniz kendi tarzınızdır. Yüksek kalitede Audi dekoratif aksesuarları ile 

hissedilebilir görünümler oluşturun. Seçebileceğiniz malzemelerin büyüleyiciliğini deneyimleyin: Zarif ahşaplar ile bir araya getirebileceğiniz 

hoşunuza gidecek grafit gri boyalı veya koyu parlatılmış mat alüminyum dekoratif aksesuarlar ile kişisel zevkinizin Audi’nizin karakterini belirlemesini yaşayın.
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Yaşamınız kadar size özel.

Audi orjinal aksesuarları size kalite sözümüzü her gün yeniden kanıtlayan ürünler ile 

Audi A8’inize bazı ilave görünümler kazandırmak için çok sayıda olanak 

sunmaktadır. Büyüleyici tasarımı ve yüksek fonksiyonelliği ile kendini 

belli eden kişiye özel tam uygun çözümlerimizden yararlanın. Audi

yetkili satıcınızdan aksesuarlar ve diğer dikkat çekici 

özellikler hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. 

Kayak ve eşya kutusu – ayrıcalıklı Audi tasarımına sahiptir, rahat yüklemek ve 

boşaltmak için kilitlenebilir ve çift taraflı açılabilir. 300 litre, 360 litre ve 405 litre boyutlarında alınabilir. 

Sadece tavan taşıyıcısı ile birlikte kullanılabilir.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 58’den itibaren bulabilirsiniz. 

¹ Lastiklerin teknik özellikleri ile ilgili bilgileri sayfa 59’da bulabilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için Aksesuar kataloğuna, 

www.audi.com.tr adresine ve

Audi yetkili satıcınıza danışın.
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İş çantası – 15 inç’e kadar bir adet diz üstü bilgisayar ve çeşitli ofis malzemeleri içindir.

Arka koltuklardan birine veya ön yolcu koltuğuna 3 noktalı emniyet kemeri ile sabitlenir.

5 kol Ramus tasarımlı alüminyum alaşımlı kış jantları – parlak siyah, 

9 J × 20 boyutunda, 265/40 R 20¹ ebadındaki jantlar ile birliktedir.

Eşik LED’leri – araç modeline bağlı olarak aracın kapısı açıldığında LED aydınlatmalı 

Audi halkaları veya quattro logosu zemine yansıtılır.

Endüktif şarj yuvası – Apple iPhone 5, 5s, SE, 6, 6s ve 7 akıllı telefonları kablosuz 

şarj etmek içindir. Qi- şarj istasyonları ile ayrıca Audi telefon kutusu ile uyumludur. 

Apple tarafından onaylanmıştır.
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Audi A8’in

Büyüleyiciliği.

Ve daha fazlası internet sitemizde. Yeni Audi A8 dünyasını 

keşfedin. Daha fazla bilgi, daha fazla kişisellik ve daha

fazla ayrıcalık için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 58’den itibaren bulabilirsiniz.

Bir Akıllı telefon veya tablet ile QR kodunu tarayın ve 

Audi A8 dünyasını keşfedin. Cep telefonu sözleşmesi 

doğrultusunda bağlantı masrafları oluşabilir.



Teknik Veriler.

Model A8 55 TFSI quattro

(250 kW)

A8 50 TDI quattro

(210 kW)

Motor yapı tarzı Benzin direk püskürtme sistemli ve egzoz turbo 

şarjlı V6 silindir benzinli motor 

Mild Hybrid Electric Araç (MHEV)

Common Rail püskürtme sistemli ve egzoz 

 turboşarjlı V6 silindir dizel motor, 

Mild Hybrid Electric Araç (MHEV)

Motor hacmi cm³ (silindir başına valf) 2.995 (4) 2.967 (4)

Azami güç¹ kW, d/d’de¯¹ 250/5.000–6.400 210/3.750–4.000

Azami tork Nm, d/d’de¯¹ 500/1.370–4.500 600/1.250–3.250

Kuvvet iletimi

Çekiş türü Sürekli dört tekerden çekişli quattro Sürekli dört tekerden çekişli quattro

Şanzıman türü 8-vitesli tiptronic 8-vitesli tiptronic

Ağırlık/hacim A8 A8 L A8 A8 L

Yüksüz ağırlık² kg 1.995 2.020 2.050 2.075

İzin verilen yüklü ağırlık kg 2.680 2.745 2.690 2.700

İzin ver. tavan yükü/röm. bağl. yükü, kg 100/95 100/95 100/95 100/95

İzin verilen azami römork yükü³ kg,

frensiz

12 % Eğimde

8 % Eğimde

750

2.300

2.300

750

2.300

2.300 

750

2.300

2.300

750

2.300

2.300

Depo hacmi yakl. l 72 72 72 72

Sürüş perfor./Yakıt tüketimi⁴

En yüksek hız km/h 250⁹ 250⁹ 250⁹ 250⁹

0–100 km/h arası hızlanma s 5,6 5,7 5,9 5,9

Yakıt cinsi Süper kükürtsüz 95⁵ oktan Dizel kükürtsüz⁶

Yakıt tüketimi⁷, ⁸ l/100 km

şehiriçi

şehirdışı

ortalama

10,3–10,1

6,4–6,0

7,8–7,5

10,3–10,1

6,4–6,0

7,8–7,5

6,5–6,3

5,5–5,1

5,8–5,6

6,4–6,3

5,5–5,2

5,8–5,6

CO₂-Emisyonu⁷, ⁸ g/km

ortalama 178–171 178–171 152–145 152–146

Egzoz normu EU6 EU6 EU6 EU6
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Açıklamalar

¹  Belirtilen değer öngörülen ölçüm yöntemine göre (günümüzde geçerli şekliyle (UN-R 85) belirlenmiştir.

²  Sürücü (75 kg) ve %90’a kadar dolu yakıt deposu ile birlikte araç boş ağırlığıdır, günümüzde geçerli şekliyle

VO (EU) 1230/2012’ye göre belirlenmiştir. Opsiyonel donanımlar ile boş ağırlık ve aracın hava direnci kat sayısı 

 artabilir, dolayısıyla olabilecek azami taşıma kapasitesi veya azami hız buna göre azaltılır.

³  Artan deniz seviyesinden yükseklik (rakım) ile birlikte motor gücü zorunlu olarak azalır. Deniz seviyesi yüksekliği-

nin 1.000 m üzerinden itibaren ve sonraki her 1.000 m’de römorklu ağırlıktan (izin verilen römork yükü+çekici

aracın izin verilen yüklü ağırlığı) %10 çıkarılmalıdır. Geçerli değer, fabrika çıkışlı takılan römork bağlantı tertibatı 

olduğundaki römork yüküdür. Römork bağlantı tertibatı olan araç ticari olarak kullanıldığında size belirli koşullar 

altında bir AB takograf cihazı gerekir.

⁴  Yakıt tüketimleri ve karbondioksit emisyonları ile ilgili bilgiler kullanılan lastik/jant setine bağlı olan aralıklarda 

geçerlidir.

⁵  DIN EN 228’e göre 95 oktan kurşunsuz kükürtsüz süper benzin, bu benzin mevcut olmadığında az miktarda güç 

azalması olan DIN EN 228’e göre 91 oktan kurşunsuz kükürtsüz normal benzin kullanılması önerilir. Azami 

%10’luk bir etil alkol (E10) oranı olan 95 oktan kurşunsuz yakıt kalitesi her zaman kullanılabilir. Yakıt tüketimi 

ile ilgili bilgiler 692/2008/EG’ye göre 95 oktan yakıt ile çalıştırma içindir.

⁶  DIN EN 590’a göre kükürtsüz dizel kullanılması kullanılması önerilir. 

Bu dizel olmadığında DIN EN 590’a göre olan dizel kullanılması önerilir.

⁷  Belirtilen değerler öngörülen ölçüm yöntemine göre belirlenmiştir. Bilgiler tek bir araç ile ilgili değildir ve 

 sunum ile ilgili bir öğe değildir, aksine sadece çeşitli araç tipleri arasında karşılaştırma amaçlıdır.

⁸  Bir aracın yakıt tüketimi ve karbondioksit emisyonları ile belirtilen değerlerden olan sapmalar sadece araç 

 tarafından yakıtın verimli kullanılmasına bağlı değildir, aynı zamanda sürüş tutumundan ve diğer teknik 

olmayan faktörlerden etkilenir. Karbondioksit, küresel ısınmadan başlıca sorumlu olan sera gazıdır.

Lastik parametreleri sınıflandırmaları

Tabloda Audi A8 ve Audi A8 L modellerinin farklı lastik ebatları ile ilgili yakıt verimliliği

sınıfı, ıslak zeminde yer tutuş sınıfı ve dışardan gelen lastik sesi sınıfı aralıklarını bulabilirsiniz.

Lastik ebadı Yakıt

verimliliği sınıfı

Islak zeminde yer 

tutuş sınıfı

Dışarıdan gelen

lastik sesi sınıfı

Yaz lastikleri 235/60 R 17 B B 72

235/55 R 18 B A 69

255/45 R 19 C A 71

265/40 R 20 C B 70

Kış lastikleri 235/55 R 18 E B 70

235/50 R 19 C B 68

265/40 R 20 C A 70

Belli bir lastik siparişi mümkün değildir.

Ülkeye özgü lastik sunumu ile ilgili olarak lütfen Audi Yetkili Satıcınıza danışın.

Önemli Hatrılatma

Jantların özellikleri: Parlak tornalanmış, parlatılmış, cilalanmış veya kısmen cilalanmış alüminyum alaşımlı jantlar 

kış mevsimindeki yol koşullarında kullanılmamalıdır. Jant yüzeyinin üretim nedeniyle korozyona karşı yeterli bir 

 koruması yoktur ve yola serpilen tuz veya benzeri maddelerden dolayı kalıcı olarak hasar verilebilir.



Ebatlar.

Audi A8 Bilgiler milimetre cinsindendir.

Ebatlar araç yüksüz ağırlığındaki bilgilerdir. Bagaj hacmi¹: 505 litre’dir.

Dönüş dairesi yaklaşık. 12,5 m’dir. * Azami baş bölgesi. ** Geniş dirsek bölgesi. *** Geniş omuz bölgesi.

Audi A8 L Bilgiler milimetre cinsindendir.

Ebatlar araç yüksüz ağırlığındaki bilgilerdir. Bagaj hacmi¹: 505 litre’dir.

Dönüş dairesi yaklaşık. 12,9 m’dir. * Azami baş bölgesi. ** Geniş dirsek bölgesi. *** Geniş omuz bölgesi.
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¹ Verilen teknik özellikler ülkeye özgü oranları ve seçilen opsiyonel donanım olmadan temel araç ile ilgili bilgilerdir. ² Google ve Google logosu, Google Inc tescilli ticari markalarıdır. 

³ Bir Audi Sport GmbH sunumudur. ⁴ Lütfen sayfa 59’daki jantlar ile ilgili özellikleri dikkate alınız. ⁵ Yasal bilgiler ve kullanım talimatlarını bu sayfada bulabilirsiniz.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 58’den itibaren bulabilirsiniz.

(Sayfa 12–24 arası) Resimlerde gösterilen Audi A8 Donanımı 

Araç boyası rengi: Metalik Vezüv gri 

Jantlar: 5 kol pervane tasarımlı magnezyum görünümlü, parlatılmış³, ⁴ Alüminyum alaşımlı Audi Sport jantlar

Koltuk/Koltuk döşemeleri: Kişiye özel hatları olan konfor ön koltuklar Sarder kahverengi perfore Valcona deri

Dekoratif aksesuarlar: Doğal kahverengi gri okaliptus ahşabı üst dekoratif aksesuarlar; Grafit gri ince boyalı alt dekoratif aksesuarlar

(Sayfa 25–29 arası) Resimlerde gösterilen Audi A8 L Donanımı

Araç boyası rengi: Metalik Terra gri

Jantlar: 10 kollu Y tasarımlı Alüminyum alaşımlı dövme jantlar

Koltuk/Koltuk döşemeleri: Kişiye özel hatları olan konfor ön koltuklar İnci beji perfore Valcona deri ile çelik gri kontrast dikişlere ve biyelere sahip

Dekoratif aksesuarlar: Doğal gri kahverengi dişbudak ahşabı üst dekoratif aksesuarlar; Koyu parlatılmış mat alüminyum alt dekoratif aksesuarlar

Diğer Donanımlar: Krom Dış görünüm paketi, Arka koltuk multimedya sistemi⁵

(Sayfa 30–33 arası) Resimlerde gösterilen Audi A8 Donanımı 

Araç boyası rengi: Metalik Mitos siyahı 

Jantlar: 10 paralel kollu tasarımlı Alüminyum alaşımlı dövme jantlar kontrast gri, cilalanmış⁴ 

Koltuk/Koltuk döşemeleri: Kişiye özel hatları olan konfor ön koltuklar merlot kormızı Valcona deri 

Dekoratif aksesuarlar: Kahverengi gümüş kavak ahşabı üst dekoratif aksesuarlar; Koyu parlatılmış mat alüminyum alt dekoratif aksesuarlar

Audi tablet hakkında yasal bilgilendirme

Audi tablet fonksiyonları bulunduğunuz bölgeye göre değişiklik gösterebilir. 

Mobil veri ücreti ödemeniz söz konusu olabilir. Görüntülenebilir araç verileri 

araca ve araçta bulunan donanımlara bağlıdır. Navigasyon fonksiyonunun 

kullanılabilmesi için araçta Audi connect kablosuz bağlantı noktası ve inter-

net erişiminin bulunması gerekmektedir. Anlık araç konum bilgisinin ekranda 

görüntülenmesi, mevcudiyeti ülkeden ülkeye değişen özel araç takip modu-

nun araçta bulunup bulunmamasına bağlıdır. Google Play Store™²’nin kulla-

nılabilmesi için araçta internet erişimi bulunması gerekir. 

Diğer yasal bilgilendirmeleri ve Audi connect kullanım şartlarını öğrenmek 

için www.audi.com.tr/connect adresini ziyaret edin.
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Auto-Union-Straße 1 – 

85045 Ingolstadt 

Dogus Otomotiv Servis ve 

Ticaret A. Ş 

Yönetim ve İletişim 

Şekerpınar Mah. Anadolu Cad. 

No: 22 

Tel: +90 (0262) 676 90 90

Faks: +90 (0262) 676 91 11

41420 Çayırova – 
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Maslak Mahallesi,

Ahi Evran Caddesi, No: 4

İç Kapı No: 13 

(Doğuş Center Maslak) 

34398 Sarıyer/İSTANBUL 

www.audi.com.tr

Güncellenme tarihi: 

Eylül 2017

Almanya’da basılmıştır.

733/1156.82.77

Audi AG aktif bir ürün geliştirme politikası izlemektedir. Bu nedenle Doğuş Otomotiv ve Audi AG model, 

tasarım, renk, donanım, aksesuar ve teknik özellikler ile diğer tüm bilgileri önceden bildirmeden değiştirme 

hakkını saklı tutar. Bu doküman basım tarihinden (Eylül 2017) sonra güncellenmiş olabilir. Doguş Otomotiv 

ve/veya Audi AG tarafından ürünü tanımlamak için kullanılan işaret veya numaralarla ilgili olarak bir 

hak iddia edilemez. Bu broşürde kullanılan şekil ve görseller, standart donanıma dahil olmayan aksesuar 

ve özel donanımlar içerebilir. Baskı işlemlerindeki sınırlandırmalar nedeniyle kağıt üzerindeki renkler 

ürünlerin gerçek renklerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bazı ürün ve hizmetler ulusal ve AB yasaları 

veya iklim koşulları gereğince tüm pazarlarda sunulamamaktadır. Audi ürünlerini satın alırken ulusal 

 kanuni gereklilikler de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bağlamda bilgi almak için lütfen Audi yetkili 

 satıcıları ile iletişime geçiniz. 

Bu katalogdaki kağıt klorsuz beyazlatılmış selülozdan üretilmiştir.

Teknoloji ile bir adım önde


