Order Number:

382758

Model

4N80DA

Price no VAT

Audi A8 L 55 TFSI quattro

Model Variant:
A8L
Power: 250 KW
Model year:

2018

Color:

0E0E

Displacement:

71,709.00

2995 ccm

Чорний Міф Mythosschwarz

1,126.00

коричневий сардер Шов: сіра сталь

Tapestry:

Regular Optionals
Code

Description

Price no VAT

0M1

Паливний бак 82 л

0N5

Динамічне повнокероване шасі об єднує переваги динамічного рульового управління й
рульового управління всіма колесами; система може втручатися в роботу переднього й
заднього рульових механізмів; результат – неперевершена динаміка в повному
діапазоні швидкостей; на малих швидкостях кермо стає напрочуд легким, а повертання
задніх коліс протилежно до передніх зменшує радіус повороту; завдяки такому рішенню
заявлений радіус повороту автомобіля зменьшується на 1,1 м; на більших швидкостях
усі колеса повертаються в одному напрямку; спеціальні адаптивні алгоритми
поліпшують чутливість й інформативність керма

0TR

Підставки для ніг позаду

1Z6

Збільшення об єму першої заправки

2K9

Хром екстер єр - пакет додаткові хромовані накладки на бампері спереду та позаду, вкл.
хромоване обрамлення вихлопних труб; решітка та бічні повітрозабірники попереду чорні
титанові; хромовані вставки в ручках дверей

604.00

2L3

Пакет підігрів-комфорт спереду та позаду

399.00

2V9

Пакет якості повітря (іонізатор та ароматизатор)

563.00

2Z7

Відсутність позначення технології

2ZM

Кермо 2 спиці шкіряне багатофункціональне з пелюстками для переключення передач
та підігрівом

3FU

Панорамний скляний дах

1,796.00

4D2

Вентиляція і масаж для передніх і задніх сидінь

3,439.00

4F2

Комфортний ключ

1,013.00

4UF

Деактивація подушки безпеки для переднього пасажира

6M1

Пакет для багажного відділення

164.00

6XL

Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням підігрівом, функцією автоматичного
складання та автоматичним затемненням з обох боків, вкл. функцію розпізнавання
бордюрів на правому дзеркалі

287.00

7D5

DVD програвач спереду

123.00

7HC

Шкіряний пакет розширений центральна консоль,підлокітники в дверях кришка подушки
безпеки на кермі, верхня частина панелі приладів, верхня частина карт дверей; в шкірі
Feinnappa з декор. швом

7TE

Декоративні вставки зверху дерево евкаліпт натуральне сіро-коричневе

8RF

Аудіосистема Bang & Olufsen Advanced sound system

8S3

Лампи для читання матричні світлодіодні

8SC

Задні ліхтарі з органічних світлодіодів

1,945.00

9AH

Клімат-контроль 4-зональний

1,269.00

9JB

Запальничка та попільничка спереду і ззаду

9M9

Обігрів/вентиляція салону

9PF

Склоочисники адаптивні

9WF

Rear Seat Entertainment

9Z3

Розетка 230В
для безпосереднього підключен. приладів змінної напруги потужністю
до 150 Вт; експлуатація при працюючому двигуні; заміщає розетку 12В/прикурювач
позаду

0.00
1,996.00

246.00
0.00

на багажнику

0.00
420.00

0.00

2,467.00

471.00
6,653.00
256.00

82.00
1,571.00

з вбудованими форсунками для омиву

461.00
3,173.00
174.00

C01

Внутрішній код

0.00

FQ1

Колеса від Audi Sport GmbH

0.00

GS5

Операційні кнопки чорні, скляна оптика
алюмінієву оптику

GT1

Нижня частина декоративн. вставок алюміній матовий шорсткий темний

194.00

IT1

Audi connect Навігація та Infotainment

450.00

IU1

Audi music interface

281.00

KS1

Проекційний дисплей проекціювання за бажанням вказівок щодо руху, швидкості та іншої
важливої для водія інформації систем-асистентів, навігаційної системи на лобове скло
безпосередньо у полі зору водія; дисплей з контрастним багатокольор. зображенням, що
дозволяє не відривати погляд від дороги

N5D

Шкіра Valcona

614.00

PC3

Гальмівні супорти чорного кольору

307.00

PCM

Пакет-асистент Місто

1,434.00

PCN

Пакет-асистент Тур

2,458.00

PCZ

Пакет кругового огляду (вкл. камери кругового огляду та систему допомоги при
паркуванні)

1,248.00

PE6

Пакет задні сидіння (2+1 сидіння)
в поєднанні з пакетом
комфортні-індивідуально-контурні сидіння; 3 окремих задніх сидіння з
електрорегулюванням двох сидінь; регулювання по довжині, нахилу подушок та спинок
та підголівників; пневматична 4-ступінчаста поперекова опора; вкл. центральну консоль
в шкірі з дерев яним декором та елементами керування; клімат-контроль 4-зональний,
комфортні підголівники позаду, функція пам яті на окремі задні сидіння, електрична
шторка для заднього скла та задніх стекол дверей; електричне регулювання
поздовжнього положення сидіння переднього пасажира з задньої частини салону

2,328.00

PL4

Пакет Alcantara з чорною стелею

1,587.00

PNQ

MMI Navigation plus з MMI touch

3,015.00

PS8

Передні комфортні сидіння комфортні індивідуально-контурні сидіння попереду для Audi
design selection

2,211.00

PX6

Матричні світлодіодні фари HD з динамічними вказівниками поворотів спереду та позаду
та пристроєм для очищення фар

1,955.00

Q57

Шини 265/40 R20

QL5

Засклення Privacy тонування заднього та задніх бічних стекол

502.00

QQ2

Фонове контурне багатокольорове освітлення шість заводських колірних профілів й
інтерактивний профіль, що керується через Audi drive select; можливість створити
персональний профіль із 30 кольорів; при наявності опціонального пакета-асистента
Місто світлодіодні контури на дверях спалахують червоним, коли спрацьовує асистент
безпечного виходу з автомобіля; підсвічувані пороги передніх і задніх дверей

604.00

QU1

Цифровий ТВ-приймач без CI-модуля
радіо-приймач

тактильний зворотній зв язок, вкл. розширену

491.00

1,423.00

0.00

для платного телебачення та цифровий

QW5 Модуль дистанц. управління для задніх пасажирів

1,802.00
502.00

S9T

Внутрішній код

U22

Диски литі 5-рукавів, 9Jx20,турбіна-дизайн Audi sport, магнезіум-оптик, поліровані,
легкосплавні, шини 265/40 R20

UF8

Музичний інтерфейс Audi music interface позаду включає Audi music interface спереду та
позаду, два USB-інтерфейса з функціями зарядки та зчитування даних з зовнішніх
накопичувачів позаду, в додаток до 2 інтерфейсів попереду

154.00

VW8

Подвійне звукоізолююче засклення

706.00

YCE

Внутрішній код

0.00

0.00
Total Optionals

Excise:

3,787.00

0.00

Last price:

130,460.00

Last Price with tax:

156,552.00

57,625.00

Dealer:
Customer:
Stock Place:

13.12.2017

Invoiced but not arrived in Tuszer/Kiev

Order Date:

06.07.2017

Prod WK:

3817

Chassis:

WAUZZZF85JN002178

3817

Desired:

3817

ProdNr:

3823503

Engine:

CZS 001364

Standard Optionals
Code

Description

001

Покриття кузова лаком

002

Норми вихлопних газів Євро 6

0M0

Паливний бак 72 л

0N1

0TD

Прогресивне керування підвищує динаміку й комфорт кермування завдяки більш «прямому» рульовому
управлінню, приміром на поворотах і заміських звивистих шосе, та максимальній легкості керма під час
паркування й маневрування; зміну параметрів забезпечують рульовий механізм із прогресивною
характеристикою й керування в залежності від швидкості;у меню Audi drive select можна вибирати різні
профілі налаштувань
Килимки спереду і ззаду велюрові в колір покриття підлоги

0Y3

Підготовка для країн з холодним кліматом

1BK

1G5

Підвіска адаптивна пневматична
з електронним регулюванням, безступінчаста адаптивна система
амортизації на всіх 4 колесах, що автоматично регулює дорожній просвіт і жорсткість підвіски
автомобіля; включно система регулювання дорожнього просвіту з ручним регулюванням; налашт.
різних режимів через Audi drive select
Запасне колесо, що компактно розміщене

1PR

Комплект болтів-секреток

1S1

Комплект інструментів

1SB

Додатковий захисний піддон двигуна

1T3

Знак аварійної зупинки і аптечка

2V5

Автоматична рециркуляція повітря

2ZB

Кермо шкіряне багатофункціональне

3B4

Система кріплення дитячого крісла ISOFIX на задніх крайніх сидіннях

3L5

Передні сидіння з електрорегулюванням

3ND

Система задніх сидінь тримісна

3Q1

Підголівники позаду

3Y8

Сонцезахисна шторка з електроприводом

4A4

Підігрів передніх і задніх сидінь

4E7

Електронне зачинення і відчинення кришки багажника; багажник можна відкривати і закривати
відповідними клавішами на ключі, кнопкою на панелі дверей водія, кнопкою на зовнішній ручці кришки
багажника та махом ноги під заднім бампером
Скло термічнозагартоване

4KC

для заднього скла і скла задніх дверей

4X4

Подушки безпеки повнорозмірні
для водія та переднього пасажира, опціонально - з деактивацією
передньої подушки переднього пасажира; бічні подушки безпеки спереду і ззаду вбудовані в спинки
сидінь; з додатковою системою захисту голови
Подушки безпеки бічні спереду та позаду вкл. систему захисту голови

5MC

Декоративні вставки зверху дерево ясень сіро-коричневе

5RU

Зовнішнє дзеркало праве випукле

5SL

Зовнішнє дзеркало ліве асферичне

4UE

5XC

Сонцезахисні козирки з космет. дзеркалами з підсвічуванням на стороні водія і переднього пасажира

6E3

Підлокітник комфортний середній попереду

6FB

Корпус зовнішніх дзеркал в колір кузова

6K8

Система Audi pre sense front

6NJ

Стеля в тканині

6Q2

Важіль перемикання передач в шкірі

6XK
7AL

Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням підігрівом, функцією автоматичного складання та
автоматичним затемненням з обох боків
Протиугінна сигналізація

7K3

Система контролю тиску в шинах

7L8

48 V Mild Hybrid

7P1

Поперекова 4-ходова опора для сидінь водія і переднього пасажира

7UH

Пакет Connectivity

7W1

7YA

Audi pre sense basic
спрацьовує в критичній дорожній ситуації, через різноманітні превентивні
додаткові заходи безпеки для водія і пасажирів, а саме: затягування пасків безпеки передніх сидінь,
закривання вікон, а також панорамного скляного даху, якщо замовлено
Система допомоги при паркуванні plus допомога при паркуванні переднім і заднім ходом, за допомогою
подання акустичних і візуальних сигналів, що відображаються на екрані MMI; вимір відстані, за
допомогою прихованих у бамперах ультразвукових датчикі
Бортова література українською мовою

8G1

Асистент перемикання світла фар

8IT

Фари світлодіодні

8K1

Денне світло фар

8SK

Задні ліхтарі світлодіодні

8T6

Круїз-контроль з speed limiter

8X1
8Y1

Пристрій очищення фар
кращу видимість
Двотоновий сигнал

9AK

Клімат-контроль 2-зональний

9P9

Контроль пристібання пасків безпеки

9S8

Віртуальна панель приладів відображає інформацію бортового комп ютера, сервісів Audi connect,
радіоприймача й медіаплеєра, навігаційну мапу тощо; управління з керма; показ тривимірної мапи на
12,3-дюймовому кольоровому екрані Full-HD; постійна індикація навігаційних стрілок у ділянці
тахометра при наявності активного маршруту; індикація системи розпізнавання втоми водія
Аудіосистема Audi sound system

7X2

9VD
9ZX
CD3

очищення водою під високим тиском, забезпечує кращий рівень освітлення і

Bluetooth - інтерфейс
можливість приєднання мобільних телефонів, що підтримують функцію
Bluetooth, до автомобілю; можливість гнучкого зв язку в автомобілі за допомогою мікрофону
Диски ковані, 5 -V -спиць, 8Jx18 шини 235/55 R18

GS0

quattro з самоблок. центр. диференціалом система постійного повного привода з динамічним
асиметричним розподілом крутного моменту між осями за допомоги самоблоківного диференціала та
між колесами за рахунок вибіркового гальмування; самоблоківний диференціал забезпечує миттєвий
розподіл тяги між осями заради відмінного зчеплення коліс і курсової стійкості; система стабілізації
легко пригальмовує внутрішні колеса на поворотах, збільшуючи тягове зусилля на протилежному боці;
результат – чудова динаміка й керованість автомобіля на поворотах
Операційні кнопки чорні матові

GT0

Нижня частина декоративних вставок сіра graphitgrau

GZ2

Сервопривід зачинення дверей

I8T

Радіо MMI radio plus з MMI touch response

N5E

Шкіра Valetta

Q1A

Сидіння передні комфортні

QQ1

Фонове несліпуче світлодіодне освітлення салону

GH1

автоматично доводить не повністю закриті двері в замок

UF7
VL0

Музичний інтерфейс Audi music interface два USB-інтерфейса з функціями зарядки та зчитування даних
з зовнішніх накопичувачів
Функція захисту пішоходів

