Q8

04 – Tasarım
13
14 – Performans
19
20 – İç mekan
25
26 – Dikkat Çeken Özellikler
27
28 – Aydınlatma
31
32 – Dinamizm
35
36 – Seri ve Paketler
43
44 – Donanım ve Aksesuarlar
57

Ë!,qÉxg!&Ì

58 – Teknik Veriler
59

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 58’de 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.

Yaşadığınız hayatı bir
düşünün. Yepyeni bir yöne
doğru hızla yol alıyor.
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Mobil hayatı kafanızda canlandırın. Sonra kafanızda oluşan bu düşünceyi günümüz dünyası
ile çarpın. En üst sınırları zorlayan ve geçen her saniye yaşadığınız hayata
yeni bir şeyler katan bir tasarımı gözünüzün önüne getirin. Yeni Audi Q8, tek kapılı bir spor
otomobilin heyecan verici hatları ve bir SUV aracın sahip olduğu geniş iç hacmi etkileyici
bir şekilde bir arada sunuyor. Otomobil dünyasının yeni standartlarını belirleyen bir tasarım.
Özgüven kavramını yeniden tanımlayan bir kişilik. 8. boyutta bizi takip etmeye devam edin.
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Öyle bir tasarım düşünün ki.
Kişiliği ile birlikte sivrilen.

0

İlk izlenim çok önemlidir. Bu kural sadece dış görünüm için değil, aynı zamanda

0

bu görünümün arkasında yatan kişilik için de geçerlidir. Bu iki şaşmaz kural,

9

atletik bombeli tavan hattı ve tek kapılı bir otomobil izlenimi yaratan
dış çizgileri bir araya geldiğinde, araca her ortamda sonsuz bir etki yaratacak
şekilde güçlü bir ifade kazandıran dış tasarımı sayesinde
yeni Audi Q8’de vücut buluyor.
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Manzaranın tadını çıkarın.
Kusursuz bir ifade ile
canlılık kazanan.
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Bir ayrıntıyı keşfedin. Sonra bu
ayrıntıyı büyüklük ile çarpın.
İnandırıcılık gizlenemez. Araca baskın bir görünüm kazandıran sekiz köşeli
yekpare radyatör paneli ve sportif bir görünüme sahip arka kapı direği,
yeni Audi Q8’e sahip olduğu gerçek kimliğini kazandırıyor: üstün
yapısını dışa vuran güçlü ve benzersiz bir kişilik.
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Yan yolları kullanın.
Macerasız kalmayın.
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Kendiniz için aşılabilir zorluklar yaratın.
Gücünüzü tutkunuzdan alın.
Yepyeni bir boyutta yaşanacak benzersiz bir sürüş deneyimi için. Yeni Audi Q8, lüksün
getirdiği konforu yüksek sürüş dengesi ile bir arada sunuyor. Sürücünün sürüş tarzına uyum
sağlayarak, hemen hemen tüm yol koşulunda kusursuz viraj alma özelliği ve üstün bir sportif
direksiyon hakimiyeti sağlayan, yol ve sürüş şartlarına duyarlı havalı süspansiyon sayesinde.
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Şehir içi trafiğinde yol alırken, varış noktamız oldukça nettir.
Yeni Audi Q8 sayesinde varış noktamıza kolayca ulaşmakla kalmaz, aynı
zamanda bunu en rahat ve sakin bir şekilde gerçekleştiririz. Araçla beraber
isteğe bağlı olarak sunulmakta olan tüm tekerlerden yönlendirme ve tüm akslarda üstün güç dağılımı özelliği sayesinde aradığınız seri sürüş ve üstün
manevra kabiliyeti beton ormanda bile hep yanınızda olacak. Bu sayede en dar
dönemeçlerde bile telaş yaşamanıza gerek kalmaz. Sıradışı bir sürüş deneyimi
için. Audi quattro dört tekerden çekiş sistemi ile daha da güçlü.
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Mobil hayatı bir düşünün.
Huzur dolu bir ortam olacak
şekilde tasarlanmış.
Her zamankinden daha da özgür yol alıyoruz. Üstelik bu sefer
bizim için önemli olan her şey de yanı başımızda. Bütün bunları, günlük
yaşantıyı en ince ayrıntısına kadar gözlemleyen yeni teknolojilere borçluyuz.
Bunların arasında, ana esaslar üzerinde yoğunlaşan ve bununla birlikte
yüzeyin hemen altında sayısız imkanı bünyesinde barındıran yepyeni bir
tasarım yaklaşımı olan „Dijital Core“ yer almaktadır. Yeni Audi Q8’de,
teknolojinin sunduğu en yeni kişiselleştirme seçeneklerine sahip
sade bir menü yapısı bulunmaktadır.
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Berraklığın ve sadeliğin keyfini sürün.
Ağa tamamen kişiselleştirdiğiniz
ayarlarınızla bağlanın.
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Seçkinlikle arıtılmış.
Rahatlığın tadını çıkarın.
İster güne güzel bir başlangıç yapmak olsun, isterse de eve dönüş yolunda
yapılan gerginlikten uzak rahat bir sürüş; gün içerisinde yaşadıklarımızı
bir dengeye oturtmamız gerekir. Ve elbette tatil yolculuklarımızda da aynı
hissiyatı yaşamamız mutlak bir gerekliliktir. Masaj fonksiyonu ve koltuk
İ

havalandırma özelliğine sahip Kişiye özel hatları olan Valcona deri

ç

ön koltuklar sayesinde zamanın yeni bir boyutunu deneyimleyeceksiniz.
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Size çok tanıdık gelen bir ortam yaratın.
Etrafı açıklık ve samimiyet ile sarılı.
Sahip olduğunuz olanaklar denizinin küçük bir görünümü. Yeni Audi Q8: sahip olduğu
D
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k

donanım çeşitliliği ve kalitesi ile etkileyen sıradışı bir araç. Yenilikçilik ve konfor,
bireysellik ve kişilik ile buluştu. Tam arzu ettiğiniz gibi.
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Panoramik cam tavan – havadar ve hoş bir iç mekan sağlarken,
Ç

etkili bir havalandırma yapılmasına imkan tanıyarak üstün bir iç mekan

e

iklimlendirme olanağı sunuyor. Araca entegre rüzgarlık,

k

açılır tavan açıldığında oluşan rüzgar sesini büyük oranda azaltır.
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Yoğun güneş ışınları, neredeyse tamamen ışık geçirmeyen
elektrik kumandalı güneşlikler ile arzu edildiğinde engellenebilir.
Donanım özelliklerinize kısaca bakın.
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Bang & Olufsen Gelişmiş Ses Sistemi ile 3 boyutlu ses çıkışı

Entegre edilmiş yıkama nozülleri ile adaptif cam silecekleri

Geri bildirimli MMI touch ile MMI Navigasyon plus
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Görme olgusunu kafanızda canlandırın.
Sonra kafanızda oluşan bu düşünceyi
görülme olgusu ile çarpın.
Gözle görülebilen bir etki yaratan bir ifade için: Yeni Audi Q8’de bulunan yepyeni
LED’li şeritli stop lambası. Araçla beraber isteğe bağlı olarak sunulan Garaj Yolu Aydınlatma
fonksiyonu ile birlikte çalıştığında dinamik bir ışık gösterisi sunarak sürücüsünü güler
yüzle karşılayıp yolcu eder ve bu şekilde inandırıcılığın en saf halini gözler önüne serer.
A
y
d
ı
n
l
a
t
m
a

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 58’de 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.

Yol ve hava koşullarına duyarlı dinamik yol aydınlatmalı ve
dinamik sinyal lambalı HD Matrix LED’li ön Farlar
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Bir iç mekan keşfedin.
Ruh halinizle uyumlu tasarlanmış.
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Tüm duyulara hitap eden ve sürücüyü, elini nereye uzatsa ihtiyacı olan fonksiyon düğmesi

t

oradaymışcasına sürücü mahalline yayılmış olan bir orta konsol ile destekleyerek kolaylık ve

m

kullanışlılığın son noktasına taşıyan bir sürüş deneyimi için. Yeni Audi Q8’de bulunan

a

çok renkli kontür/ambiyans aydınlatma paketi ile günün her anında sizin için en doğru aydınlatma
seçeneğini seçmekle kalmayıp, kişiye özel renk profilleri sayesinde hangi ruh halinde
olursanız olun içinde bulunduğunuz ruh haline en çok uyan rengi bulabileceksiniz.
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İster otoyolda yol alın ister şehiriçi trafikte: Kendinden kilitlenen merkezi diferansiyele sahip
Audi quattro dört tekerden çekiş sistemi, zorlu sürüş momentleri söz konusu olduğunda bile aradığınız
güvenli sürüş koşullarını eksiksiz yerine getirir. Asimetrik dinamik tork dağılımlı kendinden kilitlenen merkez diferansiyele sahip dört tekerden çekiş sistemi, tekerlek seçici tork yönlendirme ile desteklenmektedir.
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Gözünüzde bir güç canlandırın.
Sonra bu gücü güvenlik ile çarpın.
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Şehirdışı asistan paketi¹ (paket içeriği: her biri otoyol ve kırsal alan yol şartlarında sürücüye
sürüş desteği sağlayan acil durumda çarpışmadan kaçınma asistanı ve kör noktalarda dönüş
yapmayı engelleyen kör nokta asistanı, kamera tabanlı trafik işaretleri algılama sistemi,
öngörülü verimlilik asistanı, sıkışık trafik asistanı ve daralan şerit uygulamalarında şerit takibi
asistanına sahip yol ve sürüş şartlarına duyarlı sürüş destek sistemi
Şehiriçi sürüş asistanı paketi¹ (paket içeriği: her biri şehiriçi trafikte daha güvenli ve konforlu
sürüş imkanı sağlayan Kavşak asistanı, Arka geçiş önceliği asistanı, Şerit değiştirme asistanı,
Araçtan iniş uyarısı.
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Huzurlarınızda bir sporcu.
Estetikle kusursuz hale getirilmiş
S

Yeni Audi Q8’inizin sportif karakterini sadece öne çıkarmakla kalmayın,
aynı zamanda daha da arttırın. S line dış görünüm paketi ile aracınızın dinamik
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çizgisine daha da heyecan veren bir görünüm katın ve olağanüstü
ayrıntılarla çok özel görünümler kazandırın.

e

Dikkat çeken özellikler ile ilgili çok daha fazlası için www.audi.com.tr
D

adresini ziyaret edin.
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Mat platin grisi renkte makyajlanmış Singleframe radyatör paneli

Mat platin grisi kaplamaları bulunan S serisine özgü araç gövdesiyle aynı renkte kapı marşpiyeleri

Ön çamurluklarda S line yazısı
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Statükoyu deneyimleyin.
Arzularla çoğaltılmış şekilde.
Geri kalan her şeyi gölgede bırakan dinamik bir performans için. Siyahın

a

en kışkırtıcı tonunda bir renge sahip Audi Singleframe radyatör paneli,

h

yan camlarda, ön ve arka tamponda bulunan yine aynı tonda siyah renkli kaplama
çıtalarından oluşan Siyah Dış Görünüm paketi ile kendi kişisel zevkinize

D

uygun ayrıntılarla aracınızı benzersiz kılın.
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Dikkat çeken özellikler ile ilgili çok daha fazlası için www.audi.com.tr
adresini ziyaret edin.
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Siyah renkli yan cam çerçeveleri

Egzoz çıkışları

Siyah renkli Singleframe radyatör paneli

Siyah renkte dış ayna gövdeleri
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Ön koltukların sırtlıklarında S kabartması ile
Alcantara Frekans/Deri kombinasyonu
dahil Elektrikli ayarlanabilir Spor koltuklar

Sportifliği keşfedin.
En ince ayrıntısına kadar
kusursuz.
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Dikkat çeken özellikler ile ilgili çok daha fazlası için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin.
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Parlatılmış mat alüminyum Dekoratif aksesuarlar

0

5 V kollu tasarımlı (S tasarım) kontrast gri,

Alüminyum aksesuarlı

kısmen parlatılmış¹ Alüminyum alaşımlı döküm jantlar

ve S yazısı ile aydınlatmalı, Ön kapı eşik çıtaları
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Benzersiz bir şey hayal edin.
Sonra da onun eşi benzeri olmayan
bir şeye dönüştüğünü.
Audi exclusive ile yeni Audi Q8’inizi tıpkı sizin gibi eşi benzeri olmayan eşsiz bir
sanat eserine dönüştürün. Özenle seçilmiş kaplama ve tasarım elemanlarıyla, renkli hakiki
deri döşemelerle ve çok geniş bir renk yelpazesine sahip kişiye özel renk
seçenekleriyle.Herşey tam istediğiniz gibi.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 58’de bulabilirsiniz.
Audi exclusive opsiyonel olarak alınabilir bir Audi Sport GmbH sunumdur.
Standart ve opsiyonel donanım ve aksesuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için www.audi.com.tr
adresini ziyaret edin veya Audi Yetkili satıcınıza danışın.

Audi exclusive Ana Renkler¹
Alabaster beyazı

Konyak kahverengi

Jet gri

Elmas gümüş

Okyanus mavi

Havanna kahverengi

Koyu kırmızı

Siyah

Baykal mavi

Habano kahverengi

İguana yeşil

Alaska mavi

Doğal asil gri dişbudak ahşap

Doğal kehribar rengi okaliptüs ahşap

Audi exclusive İlave Renkler²
Granit gri

Audi exclusive Öne çıkan Renkler³
Kalendula sarı

Audi exclusive Ahşap Dekoratif Aksesuarlar
Nougat rengi diş budak ahşap

¹ Örneğin Audi exclusive Valcona deri donanımlar için alınabilir.

² Örneğin Audi exclusive Silk nappa deri Gösterge panelinin üstü, kullanım elemanları ve kapı eşiği için alınabilir.

³ Örneğin Fitilli, Biyeli, Kontrast dikişli Koltuk döşemeleri ve kullanım elemanları için alınabilir.

02

Standart kavramını
aklınızdan çıkarın. İlhamımızı
bireyselliğinizden alıyoruz.
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 renklerden bir kısmını burada bulabilirsiniz.
Araç boyası renkleri ile ilgili çok daha fazlası için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin.

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 58’de bulabilirsiniz.
Audi exclusive opsiyonel olarak alınabilir bir Audi Sport GmbH sunumdur.
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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01 Metalik Java kahverengi
02 Metalik Suzuka gri
03 Metalik Ipanema kahverengi
04 Sedefli Misano kırmızı
05 Kristal efektli Ara mavi
06 Sedefli Goodwood yeşil

01

İguana yeşili kontrast dikişlere sahip Audi exclusive Valcona siyah deri donanımlar. İguana
yeşili kontrast dikişlere sahip Audi exclusive Deri siyah kullanım elemanları. İguana yeşili
kontrast dikişlere sahip Audi exclusive Siyah Deri alt ve üst iç mekan kaplamaları.
Audi exclusive Sepya meşe ahşabı Dekoratif aksesuarlar. İguana yeşili kontrast dikişler ile
biyelere ve siyah fitillere sahip Audi exclusive Siyah Taban halısı ve paspaslar.

Manzaranın tadını çıkarın.
Bıraktığı sonsuz etki ile anılara kazınan.
Kişiliğinize en uygun 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
D

aşınmalardan korunması için boyanmaktadır.
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Araç boyası renkleri ile ilgili çok daha fazlası için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 58’de 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.
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01 Metalik Ejderha turuncu
02 Metalik Navarra mavi¹
03 Metalik Glacier beyaz
04 Metalik Galaksi mavi
05 Metalik Kobra beji
06 Metalik Samuray gri
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¹ Sadece S line Dış Görünüm Paketi ile birlikte alınabilir.

Güçle, kuvvetle bir vücut olan.
Dış güzelliği deneyimleyin.
Audi jantları ile kişisel tarzınızı ve Audi Q8 ’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.
Jantlarla ilgili çok daha fazlası için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 58’de 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.

05 5 çift kollu tasarımlı 22 inç Alüminyum alaşımlı dövme jantlar,

01 5 kollu tasarımlı 20 inç Alüminyum alaşımlı döküm jantlar
02 5 kollu Yıldız tasarımlı 21 inç Alüminyum alaşımlı döküm jantlar,
03 5 V kollu tasarımlı (S Tasarım) 21 inç Alüminyum alaşımlı döküm
jantlar, kontrast gri, kısmen parlatılmış¹
04 5 Y kollu tasarımlı 22 inç frezeli dövme jantlar,

kontrast gri, kısmen parlatılmış¹
06 5 V kollu Yıldız tasarımlı 22 inç Alüminyum alaşımlı Audi Sport döküm

kontrast gri, kısmen parlatılmış¹

jantlar parlak antrasit siyah, parlatılmış¹, ², ³
07 5 kollu Türbin tasarımlı 21 inç Alüminyum alaşımlı Audi Sport döküm
jantlar, Platin görünümlü, parlatılmış¹, ²

kontrast gri, kısmen parlatılmış¹
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Lastiklerin teknik özellikleri ile ilgili bilgileri sayfa 59’da bulabilirsiniz.
¹ Lütfen sayfa 59 ’daki jantlar ile ilgili teknik özellikleri dikkate alınız.

07

² Bir Audi Sport GmbH sunumudur.

³ Lütfen tam uygulama tarihi hakkında bilgi almak için lütfen Audi Yetkili satıcınıza danışın.

Bir koltuk hayal edin.
Bir anda en ön sıraya dönüşen.
K

Audi’nizin sizin için özel bir yeri vardır. Kullanılan yüksek kaliteli malzemeler ve

o

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

l

hissedersiniz. Kumaş veya deri döşemeli hangi koltuğu seçerseniz seçin

t

sonuç: En doğru yerde oturuyorsunuz.
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Koltuk döşemeleri ile ilgili çok daha fazlası için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 58’de 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.

Kişiye özel hatlara sahip Ön koltuklar
Valcona Siyah deri

4
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4
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Antrasit kontrast dikişlere sahip
rotor gri Alcantara Frekans/Deri kombinasyonu ile Spor koltuklar

Valcona siyah deri

Okapi kahverengi Deri/mono.pur550 Kombinasyonu

Siyah Alcantara Frekans/Deri Kombinasyonu

Aklınızda seçkin bir ürün
canlandırın.
Tercihlerle şekillendirilmiş olan.
D
e
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Ayrıcalıklı ambiyans bir tarz meselesidir. O da en ince ayrıntısına kadar sizin
mükemmelleştirebileceğiniz kendi tarzınızdır. Farklı kalitede Audi dekoratif aksesuarları ile
hissedebileceğiniz görünümler yaratın. Seçilmiş materyaller karşısında büyüleneceksiniz.
Dokunulası ahşaplar veya alüminyum dekorlardan tamamen kişisel zevkinize
uygun kombinasyonlar oluşturun.
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Dekoratif aksesuarlar ile ilgili çok daha fazlası için www.audi.com.tr adresini ziyaret edin.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 58’de 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.

01 Doğal bazalt gri okaliptus keman ağacı ahşabı
02 Doğal gri kahverengi dişbudak ahşabı
03 Gri meşe ahşabı
04 Degrade desenli Alüminyum
05 Doğal lava kahverengi okaliptus ahşabı
06 Parlatılmış mat Alüminyum
07 Elmas gümüş grisi
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1
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05
06
07

Aksesuarlar hayal edin.
Bireysel tercihlerle şekillenen bir yaşam
biçimi için tasarlanmış olan.
A
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Audi orjinal aksesuarları size kalite sözümüzü her gün yeniden kanıtlayan ürünler
ile Audi Q8 ’inize bazı ilave görünümler kazandırmak için çok sayıda olanak sunmaktadır.
Büyüleyici tasarımı ve yüksek fonksiyonelliği ile kendini belli eden tam uygun
çözümlerimizden yararlanın. Daha fazla bilgi için Audi yetkili satıcınızdan bilgi edinebilirsiniz.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 58’de bulabilirsiniz.
Audi Orijinal Aksesuarları bünyesinde sunulan ürünleri, size özel fiyat teklifleriyle AUDI AG yetkili
satıcılarından elde edebilirsiniz.
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Gözlere hitap eder: Yüksek kaliteli karbon kaplı dış ayna gövdeleri ile
Yeni Audi Q8’inize sportif bir görünüm katın. Opsiyonel olarak satın
alarak fabrika çıkışlı olarak aracınızla birlikte sahip olabilir veya sonradan
Audi yetkili satıcınıza gelerek aracınıza taktırabilisiniz. İlgili aksesuarın
hangi tarihten itibaren ellerinde olacağını öğrenmek için Audi Yetkili
Satıcınız ile temasa geçebilirsiniz.

Daha detaylı bilgileri Audi Orijinal
Aksesuarlar kataloğundan ve
Audi Yetkili Satıcısı’ndan edinebilirsiniz.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 58’de bulabilirsiniz.
Audi Orijinal Aksesuarları bünyesinde sunulan ürünleri, size özel fiyat teklifleriyle AUDI AG yetkili
satıcılarından elde edebilirsiniz.

01 Audi Kayak kutuları ve Portbagajlar – Özel Audi
tasarımında, her iki tarafta açılır-kapanır kilitleri bulunmaktadır. Parlak siyah renkte yan kanatlara sahip platin
grisi ve parlak siyah renk olmak üzere iki renk seçeneği
bulunmaktadır. Bagaj hacmi 300 lt., 360 lt. ve 405 lt.
olan üç ayrı modele sahiptir. Sadece tavan çıtalarına
bağlanarak araca sabitlenir.
02 Tavan kutusu çantaları – 5 cm yüksekliğinde su geçirmez çerçevesi olan su geçirmez tabanları vardır. Ayrı
ayrı çantaların çeşitli şekilde bir araya getirilmesi sayesinde Audi kayak kutuları ve portbagajların en iyi şekilde
kullanılması için uygundurlar. S (43 litre), M (76 litre)
ve L (82 litre) olmak üzere 3 büyüklükte alınabilir.
03 Arka kutu (Fondbox) – Yaklaşık 12 litrelik bir hacmi
olan yüksek kaliteli kapaklı eşya kutusu üç nokta kemeri
sabitlenebilir. İçindeki eşyaların sabitlenmesi için kutu
içinde file cepler ve çekmeli kemerler kutuya dahildir.
04 Audi I-SIZE çocuk koltuğu – 61 cm ile 100 cm arası
boyundaki çocuklar için uygundur. Sadece Audi Basis ISIZE ile birlikte kullanılabilir. Sadece ISOFIX ile birlikte
araç koltuğuna 3 noktalı emniyet kemeri ile sabitlenir.
Ayrıca Audi bebek koltuğu ve Audi youngster gelişmiş
çocuk koltuğu modelleri de mevcuttur.
05 Endüktif Şarj Kılıfı – Apple iPhone 5/5s/SE modellerinin yanı sıra 6/6s ve 7 modelleri içindir. Qi-Standard ile
kablosuz şarj özelliği ile sürüşleriniz sırasında kablosuz
şarj etme olanağı sunar. Apple (MFi) firması tarafından
onaylanmıştır.
06 Dört mevsim paspaslar – Audi Q8’inizin taban ölçülerine mükkemmmel uyum sağlar, araç taban bölgesinde
ön görülmüş noktalara sabitlenir. Dayanıklı ve % 100
geri dönüştürülebilir plastikten üretilmiştir. Neme ve
kaba kire karşı etkili bir koruma sağlar.
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Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 58’de 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 Audi’nizin modeline ve donanımlarına bağlı olarak, Audi hizmetlerinin
kullanılabilirliği değişkenlik gösterebilir. Bazı hizmetlerin kullanılabilmesi için Audi connect ön koşuldur. BenimAudim hakkında
daha fazla bilgi almak için www.audi.com.tr adresini veya www.benimaudim.com adresini ziyaret edin

Audi Q8’in Büyüleyiciliği
ve daha fazlası
internet sitemizde.
Yeni Audi Q8 Dünyasını keşfedin.
Daha fazla bilgi, daha fazla kişisellik, daha fazla ayrıcalık.
Şimdi www.audi.com.tr adresinde
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Akıllı telefon veya Tabletiniz ile bu QR kodunu tarayın ve
yeni Audi Q8 Dünyasını keşfedin.
Cep telefonu sözleşmesi doğrultusunda bağlantı masrafı alınabilir.

benimAudim uygulaması¹
Audi’niz hakkında dilediğiniz bir zamanda araç ve servis bilgilerini alabilirsiniz,
yapacağınız gezileri planlayabilir ve aracınıza gideceğiniz yeri ve
güzergahı doğrudan gönderebilirsiniz. Hepsini tek bir uygulama ile gerçekleştirebiilirsiniz.
benimAudim uygulamasını App Store ve Google Play Store’dan ücretsiz olarak indirebilir ve
İOS ve Android sürümleri mevcuttur.

Model

Q8 50 TDI quattro
(210 kW)

Motor yapı tarzı

CommonRail enjeksiyon sistemi ve egzoz turbo şarjlı V6 silindir dizel motor,
Mild Hybrid Electric Araç (MHEV)

Motor hacmi cm³ (silindir baş. valf)

2.967 (4)

Azami güç¹ kW, d/d’de¯¹

210/3.500–4.000

Azami tork Nm, d/d’de¯¹

600/2.250–3.250

Kuvvet iletimi

Şanzıman türü

8 vitesli tiptronic

⁵ DIN EN 590’a göre kurşunsuz dizel kullanılması önerilir. Mevcut olmadığında DIN EN 590’a göre dizel kullanılması önerilir.

Yüksüz ağırlık² kg

2.220

k

İzin verilen yüklü ağırlık kg

2.890

İzin ver. tavan yükü/röm. bağl. yükü kg

100/115

İzin verilen azami röm. yükü⁴ kg, frensiz

750

12 % Eğimde

2.800

8 % Eğimde

2.800

e

Depo hacmi yaklaşık l

75/AdBlue®⁴-Deposu: 24

r

Sürüş perfor./Yakıt tüketimi

V

i
l

Maksimum hız km/h

245

e

0–100 km/h arası hızlanma s

6,3

Yakıt cinsi

Kükürtsüz Dizel⁵

r

³ Artan deniz seviyesinden yükseklik (rakım) ile birlikte motor gücü zorunlu olarak azalır. Deniz seviyesi yüksekliğinin 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 Otomotiv Sanayi Derneğinin kayıtlı tescillli ticari markasıdır. (V.D.A)

e

k

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.

Sürekli dört tekerlekten çekişli quattro

Ağırlık/hacim

i

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

Çekiş türü

T

n

Açıklamalar

Yakıt tüketimi⁶ l/100 km
şehir içi

7,3–7,0

şehir dışı

6,5–6,4

ortalama

6,8–6,6

CO₂-Emisyonu⁶ g/km
ortalama

179–172

Egzoz normu

EU6

⁶ Belirtilmiş olan yakıt tüketimi ve egzoz emisyonu değerleri, yürürlükte olan yasa ve yönetmelikler tarafından
öngörülen ölçüm yöntemleri doğrultusunda belirlenmiş değerlerdir. 1 Eylül 2017 tarihi itibarı ile belli başlı yeni
otomobil modelleri, araçların yakıt tüketimi ve CO₂ emisyon değerlerinin ölçümünde çok daha gerçekçi sonuçlar
veren bir test yöntemi olan Binek ve Hafif Ticari Araçlar için Dünya Çapında Uyumlu Test Yöntemi (WLTP) nezareti
altında tip onayından geçirilmeye başlanmış olacaktır. WLTP, 1 Eylül 2018 tarihinden itibaren kalıcı anlamda
Yeni Avrupa Sürüş Çevrimi’nin (NEDC) yerine yürürlüğe girecektir. Çok daha gerçekçi test koşullarına sahip olan
WLTP ile ölçülen yakıt tüketimi ve CO₂ emisyon değerleri, bir çok durumda NEDC ile ölçülen değerlere kıyasla
daha yüksek sonuçlar verecektir. WLTP ve NEDC ile ölçülen değerler arasındaki farklarla ilgili daha ayrıntılı bilgi
almak için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. NEDC ile ölçülen değerler halihazırda başvuru amaçlı bağlayıcılık
arz etmektedir. Tip onayı WLTP uyarınca verilmiş olan yeni otomobiller söz konusu olduğunda ise, NEDC ile
ölçülmüş olan değerler yerine WLTP ile ölçülmüş olan değerler geçerlilik arz edecektir. Otomotiv firmalarının
araçlarına ait yakıt tüketimi ve egzoz gazı emisyonu değerlerini WLTP ile ölçülen değerler olarak beyan etmeleri,
ilgili test yönteminin kullanımı yasal olarak zorunlu hale gelene kadar ilgili firmaların özgür iradesine kalmıştır.
NEDC ile ölçülmüş olan değerler üst sınırlardan verilmiş olup, tek bir münferit araca ait değildir ve satış teklifinin
ayrılmaz bir parçası değildir. Yalnızca farklı araç tipleri arasında kıyaslama yapılabilmesi amacıyla verilmiş değerlerdir. Araçta bulunan ilave donanımlar ve aksesuarlar (ilave donanım ve parçalar, farklı lastik ebatları, v.b. gibi.)
aracın ağırlığı, sürtünme direnci ve aerodinamik özellikleri gibi ilgili araç parametrelerinde değişime yol açabiliceği
ve yanı sıra hava ve yol koşulları ve sürücüye özgü sürüş alışkanlıklarının da araca ait yakıt tüketimi, elektrik sarfiyatı,
CO₂ emisyon değerleri ve sürüş performansını etkileyebileceği unutulmamalıdır.

Audi Q8

Bilgiler milimetre cinsindendir.

Lastik parametreleri sınıflandırmaları
Tabloda Audi Q8 ile ilgili yakıt verimliliği sınıfı, ıslak yol tutuş sınıfı ve dışarıdan gelen
lastik sesi sınıfı aralıklarını bulursunuz.

Ebatlar araç boş ağırlığındaki bilgilerdir. Bagaj hacmi¹ 605/1.755 l
(İkinci belirtilen değer arka sırtlık katlandığında ve tavan yüksekliğinde yüklendiğindeki değerdir).
Dönme dairesi yaklaşık. 13,3 m.
* Azami baş bölgesi.

** Dirsek bölgesi genişliği.

*** Omuz bölgesi genişliği.

Lastik ebadı

**** Araç anteni ile birlikte araç yüksekliği.

751

981

1044 *

Yaz lastikleri

820

Kış lastikleri

978

2995

1013

4986

Yakıt

Islak zeminde

Dışardan gelen

verimliliği sınıfı

yol tutuş sınıfı

lastik sesi sınıfı

265/55 R 19

B

A

73

275/50 R 20

C

B–A

73–72

285/45 R 21

C

B

73

285/40 R 22

C

A

75

265/55 R 19

B

B

73

265/50 R 20

C

B

73

285/45 R 21

C

C–B

75–73

Belli bir lastik siparişi mümkün değildir.
Ülkeye özgü lastik sunumu ile ilgili olarak lütfen Audi Yetkili Satıcınıza danışın.
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Önemli Hatırlatma

1559**
1486***

1705****

Jantların özellikleri: Parlak tornalanmış, parlatılmış veya kısmen parlatılmış alüminyum alaşımlı
döküm jantlar kış mevsimindeki yol koşullarında kullanılmamalıdır. Jant yüzeyinin üretim
nedeniyle korozyona karşı yeterli bir koruması yoktur.

1100
1086

1572**
1512***

1943

(Sayfa 2 ila 35 arası) Resimlerde gösterilen Audi Q8 Donanımı:
Araç rengi: Metalik ejderha turuncu
Jantlar: 5 çift kollu tasarımlı alüminyum alaşımlı dövme jantlar, kontrast gri, kısmen parlatılmış²
Koltuk/Koltuk Döşemeleri: Sarder kahverengi Valcona deri Kişiye özel hatlara sahip koltuklar
Dekoratif Aksesuarlar: Doğal bazalt gri okaliptus keman ahşabı

1086

1679

1691

1995

2190

Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini sayfa 58’de 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 Verilen teknik özellikler, Ülkeye özgü oranları ve seçilen opsiyonel donanımları olmadan temel araçla ilgili verilen
teknik özelliklerdir. ² Lütfen bu sayfada bulunan jantlar ile ilgili teknik özellikleri dikkate alınız.
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AUDI AG
Auto-Union-Straße 1
85045 Ingolstadt
s 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 – Kocaeli/Türkiye
Kanuni Merkez
Maslak Mahallesi,
Ahi Evran Caddesi, No: 4
İç Kapı No: 13
(Doğuş Center Maslak)
34398 Sarıyer/İSTANBUL
Güncelleme: Temmuz 2018

Almanya’da basılmıştır
833/1150.89.77

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 (Temmuz 2018) sonra güncellenmiş olabilir. Doğuş
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.

