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Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 58. 

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Σκεφθείτε τη ζωή σας. 

Σε μια νέα κατεύθυνση.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 58. 

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί 

έναντι επιπλέον κόστους. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους 

προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Το νέο Audi Q8 συνδυάζει με εντυπωσιακό τρόπο τη γραμμή ενός sport Coupé με την ευρυχωρία 

ενός SUV. Μια σχεδίαση που δημιουργεί νέα δεδομένα. Και μία οδηγική συμπεριφορά που 

επανακαθορίζει την έννοια της δυναμικής οδήγησης. Ακολουθήστε μας στην 8η διάσταση.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 58. 

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί 

έναντι επιπλέον κόστους. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους 

προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Σκεφτείτε μια νέα 

εντυπωσιακή σχεδίαση και 

συνδυάστε την με ένα 

μοναδικό χαρακτήρα.

Η πρώτη εντύπωση μετράει. Αυτό δεν ισχύει μόνο για την εμφάνιση, αλλά και 

για την προσωπικότητα που υπάρχει πίσω από αυτήν. Το νέο Audi Q8 

ενσωματώνει και τα δύο, διότι η εξωτερική του σχεδίαση συνδυάζει ένα sport 

τόξο οροφής αλλά και στοιχεία ενός μοντέλου coupé και αυτός ο συνδυασμός 

αναδεικνύει έναν ισχυρό χαρακτήρα – και αφήνει παντού μια αξέχαστη 

εντύπωση.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 58. 

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί 

έναντι επιπλέον κόστους. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους 

προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 58. 

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί 

έναντι επιπλέον κόστους. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους 

προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 58. 

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί 

έναντι επιπλέον κόστους. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους 

προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Ανακαλύψτε μια λεπτομέρεια 

και πολλαπλασιάστε την με 

το μέγεθος.

Η οκτάγωνη ενιαία τραπεζοειδής μάσκα και η sport κολόνα D προσδίδουν 

στο νέο Audi Q8 έναν μοναδικό χαρακτήρα και αναδεικνύουν το επιβλητικό 

του μέγεθος.
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Κάντε μια παράκαμψη και 

συνδυάστε την με την 

περιπέτεια.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 58.

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί εν μέρει είναι προαιρετικοί εξοπλισμοί 

έναντι πρόσθετης χρέωσης. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους 

προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Ανταποκριθείτε στην πρόκληση.

Για μια οδηγική εμπειρία σε νέα διάσταση. Το νέο Audi Q8 συνδυάζει την πολυτελή άνεση με την 

υψηλή ευστάθεια. Χάρη στην ανάρτηση adaptive air suspension προσαρμόζεται στον προσωπικό 

σας τρόπο οδήγησης και σχεδόν σε όλα τα εδάφη, προσφέροντας εξαιρετική τοποθέτηση στις 

στροφές και άμεση ανταπόκριση του συστήματος διεύθυνσης.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 58. 

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί 

έναντι επιπλέον κόστους. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους 

προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Όταν κινούμαστε μέσα στην πόλη, συνήθως έχουμε έναν προκαθορισμένο προορισμό. 

Το νέο Audi Q8 μας βοηθά να φτάσουμε σε αυτόν, παραμένοντας χαλαροί. Διότι το 

προαιρετικό σύστημα τετραδιεύθυνσης και η βέλτιστη κατανομή της ισχύος σε όλους 

τους άξονες φροντίζουν για την απαραίτητη ευκινησία ακόμη και στην κίνηση της πόλης. 

Έτσι μπορείτε να χαλαρώσετε, ακόμη και σε κλειστές στροφές. Για μια εξαιρετική 

αίσθηση οδήγησης. Με το Audi quattro στη νιοστή.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 58. 

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί εν μέρει είναι προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι 

επιπλέον κόστους. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς 

θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 58. 

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί εν μέρει είναι προαιρετικοί εξοπλισμοί 

έναντι επιπλέον κόστους. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους 

προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Σκεφτείτε την πληροφόρηση 

εν κινήσει με τον πιο σωστά 

δομημένο τρόπο

Μετακινούμαστε πιο ελεύθερα από ποτέ, ενώ ταυτόχρονα έχουμε στη διάθεσή 

μας κάθε πληροφορία που είναι σημαντική για εμάς. Χάρη στις νέες τεχνολογίες, 

οι οποίες είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας. Σε αυτές ανήκει 

και το «Digital Core», μια νέα προσέγγιση παρουσίασης των πληροφοριών, 

η οποία επικεντρώνεται στα σημαντικά σημεία, διατηρώντας, ωστόσο, 

αμέτρητες δυνατότητες. 

Έτσι το νέο Audi Q8 συνδυάζει μια απλοποιημένη δομή των μενού με τις πλέον 

σύγχρονες δυνατότητες εξατομίκευσης.
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Βιώστε την σαφήνεια στην πληροφόρηση και 

απολαύστε την μοναδική σχεδίαση στο εσωτερικό 

ενός Q8

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 58. 

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί εν μέρει είναι προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι 

επιπλέον κόστους. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς 

θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Απολαύστε τη χαλάρωση 

συνδυασμένη την με 

αποκλειστικότητα.

Είτε πρόκειται για ένα καλό ξεκίνημα το πρωί είτε για μια χαλαρή επιστροφή στο 

σπίτι είτε για το ταξίδι των διακοπών θα πρέπει να έχουμε την ίδια καλή 

αίσθηση της άνεσης. Με τη λειτουργία μασάζ και αερισμού των καθισμάτων 

εξατομικευμένου περιγράμματος εμπρός σε δέρμα Valcona βιώνετε την άνεση 

των καθισμάτων του Q8.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 58. 

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί 

έναντι επιπλέον κόστους. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους 

προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Πανοραμική γυάλινη οροφή – φροντίζει για μια ευχάριστη εσωτερική 

ατμόσφαιρα με άπλετο φως και βελτιώνει το κλίμα του εσωτερικού χώρου 

μέσω αποδοτικού εξαερισμού. Ο ενσωματωμένος ανεμοθραύστης μειώνει 

τους αεροδυναμικούς θορύβους όταν είναι ανοιχτή η οροφή. Η έντονη 

προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία μειώνεται από τα ηλεκτρικά 

ελεγχόμενα, σχεδόν αδιαπέραστα από το φως αντηλιακά ρολά.

Δημιουργήστε ένα οικείο μέρος για εσάς.

Περιβαλλόμενο από φως.

Μια μικρή επισκόπηση των δυνατοτήτων σας. Το νέο Audi Q8 – ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο, 

το οποίο πείθει με τη μεγάλη ποικιλία και την υψηλή ποιότητα του εξοπλισμού του. 

Η καινοτομία και η άνεση συναντούν την ατομικότητα και την προσωπικότητα. 

Απολύτως σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 58. 

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί 

έναντι επιπλέον κόστους. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους 

προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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 Ηχοσύστημα Bang & Olufsen Advanced Sound System με τρισδιάστατο ήχο

Προσαρμοζόμενοι υαλοκαθαριστήρες με ενσωματωμένα ακροφύσια πλύσης

Σύστημα πλοήγησης MMI Navigation plus με MMI touch response
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Σκεφθείτε το πώς βλέπετε. 

Πολλαπλασιασμένο με το πώς σας 

βλέπουν.

Για μια εμφάνιση, η οποία κερδίζει τις εντυπώσεις: η νέα λωρίδα πίσω φώτων LED στο νέο Audi Q8. 

Με την προαιρετική λειτουργία του Coming-Home-/Leaving-Home υποδέχεται και αποχαιρετά 

τον οδηγό του με μια διαμόρφωση φωτισμού που κερδίζει τις εντυπώσεις.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 58. 

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί 

έναντι επιπλέον κόστους. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους 

προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Προβολείς HD Matrix LED με δυναμική διαμόρφωση 

φωτισμού και δυναμικό φλας 
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Ανακαλύψτε έναν εσωτερικό χώρο. 

Προσαρμοσμένο στη διάθεσή σας.

Για μια αίσθηση οδήγησης που απευθύνεται σε όλες τις αισθήσεις – 

υποστηριζόμενη από την κεντρική κονσόλα χειρισμού. 

Επιπλέον με το πολύχρωμο πακέτο φωτισμού περιγράμματος/Ambiente του νέου Audi Q8 επιλέγετε 

τον σωστό φωτισμό σε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας – και, χάρη στο εξατομικευμένο χρωματικό 

προφίλ, βρίσκετε τη σωστή απόχρωση για κάθε διάθεση.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 58. 

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί 

έναντι επιπλέον κόστους. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους 

προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 58. 

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί 

έναντι επιπλέον κόστους. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους 

προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Είτε βρίσκεστε σε έναν επαρχιακό δρόμο, είτε στην πόλη: Το Audi quattro με αυτοεμπλεκόμενο κεντρικό 

διαφορικό φροντίζει για τη απαιτούμενη αξιοπιστία – ακόμη και στις απαιτητικές ροπές. 

Η μόνιμη τετρακίνηση με ασύμμετρη-δυναμική κατανομή της ροπής υποστηρίζεται επιπρόσθετα από τον 

επιλεκτικό ανά τροχό έλεγχο της ροπής.
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Σκεφθείτε την ισχύ. 

Πολλαπλασιασμένη με την ασφάλεια.

Πακέτο συστημάτων υποβοήθησης Tour¹ (μεταξύ άλλων, προσαρμοζόμενο σύστημα υποβοήθησης 

οδήγησης με σύστημα υποβοήθησης κυκλοφοριακής συμφόρησης και στενών σημείων, 

 προγνωστικό σύστημα υποβοήθησης οικονομίας και απόδοσης, βασισμένη σε κάμερα αναγνώριση 

σημάτων κυκλοφορίας, σύστημα υποβοήθησης στροφής και αποφυγής εμποδίων) – 

υποστηρίζει σε αυτοκινητοδρόμους και επαρχιακούς δρόμους

Πακέτο συστημάτων υποβοήθησης City¹ (μεταξύ άλλων σύστημα υποβοήθησης σε διασταυρώσεις, 

σύστημα υποβοήθησης αντίθετης κυκλοφορίας πίσω,  προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας, 

προειδοποίηση αποβίβασης) – για μεγαλύτερη ασφάλεια και περισσότερη άνεση στην κυκλοφορία 

εντός πόλης

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 58. 

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι 

επιπλέον κόστους. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς 

θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

¹ Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι: Τα συστήματα λειτουργούν μόνο εντός συγκεκριμένων ορίων 

και υποστηρίζουν τον οδηγό. Η ευθύνη και η απαιτούμενη προσοχή στην οδική κυκλοφορία 

παραμένουν στον οδηγό.
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Sport εμφάνιση. 

Τελειοποιημένη με αισθητική. 

Μην υπογραμμίζετε απλά τον sport χαρακτήρα του νέου σας Audi Q8 – ενισχύστε 

τον. Με το εξωτερικό πακέτο S line προσδίδετε στη δυναμική πορεία των γραμμών 

έναν ακόμη συναρπαστικότερο τόνο, και με εξαιρετικές λεπτομέρειες προσθέτετε 

ιδιαίτερες πινελιές.

Θα βρείτε πολλά ακόμα εντυπωσιακά σημεία στο www.audi.gr

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 58. 

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί 

έναντι επιπλέον κόστους. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους 

προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Ενιαία τραπεζοειδής μάσκα σε ματ γκρι Platinum

Χαρακτηριστικές για τη γραμμή S πλευρικές επενδύσεις εισόδου βαμμένες στο χρώμα του αυτοκινήτου με ένθετα σε σε ματ γκρι Platinum

Επιγραφές S line στα εμπρός φτερά
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Κάντε αισθητή την παρουσία σας. 

Με τις ξεχωριστές επιλογές σας.

Για μια δυναμική εμφάνιση, η οποία επισκιάζει τα πάντα. 

Με το πακέτο σε μαύρο προσθέστε μοναδικές πινελιές του εντελώς προσωπικού 

σας γούστου – με την ενιαία τραπεζοειδή μάσκα Audi Singleframe, 

τις διακοσμητικές λωρίδες στα πλευρικά τζάμια και στους προφυλακτήρες 

εμπρός και πίσω σε χαρακτηριστικό μαύρο.

Θα βρείτε πολλά ακόμα εντυπωσιακά σημεία στο www.audi.gr

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 58. 

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί εν μέρει είναι προαιρετικοί εξοπλισμοί 

έναντι πρόσθετης χρέωσης. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους 

προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Λωρίδα παραθύρου σε μαύρο

Ενιαία τραπεζοειδής μάσκα σε μαύρο χρώμα Περίβλημα εξωτερικού καθρέπτη σε μαύρο χρώμα

Απόληξη εξάτμισης
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Θα βρείτε πολλά ακόμα εντυπωσιακά σημεία στο www.audi.gr 

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 58. 

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί 

έναντι επιπλέον κόστους. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους 

προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

¹ Προσέξτε τις ιδιαιτερότητες σχετικά με τις ζάντες στη σελίδα 59.
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Ανακαλύψτε τον sport χαρακτήρα.

Και την τελειότητα σε κάθε 

λεπτομέρεια.

Κάθισμα οδηγού ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο, 

με επένδυση καθίσματος σε συνδυασμό Alcantara Frequenz/δέρματος 

με επιγραφή S στις πλάτες των μπροστινών καθισμάτων 
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1
Ζάντες αλουμινίου χυτές σε σχέδιο 5 ακτίνων V (S-Design), 

ανθρακί αντίθεσης, μερικώς γυαλισμένες¹

Επενδύσεις μαρσπιέ εμπρός 

με ένθετο διακοσμητικό στοιχείο αλουμινίου και επιγραφή S, φωτιζόμενες

Διακοσμητικά στοιχεία σε ματ αλουμίνιο βουρτσισμένο
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Αποκτείστε κάτι μοναδικό.

Μεταμορφωμένο σε κάτι ξεχωριστό.

Κάντε το νέο σας Audi Q8 μοναδικό – τόσο μοναδικό, όσο εσείς οι ίδιοι – με το Audi exclusive. 

Με επιλεγμένα ντεκόρ, χρωματιστό δέρμα και εξατομικευμένο εξωτερικό 

χρώμα από τη μεγάλη γκάμα των διαθέσιμων χρωμάτων. Ακριβώς, όπως το επιθυμείτε. 

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 58. 

Audi exclusive, προαιρετικά από την Audi Sport GmbH. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και 

τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους 

Συνεργάτες Audi.



¹ Για δερμάτινο εξοπλισμό Valcona Audi exclusive. ² Για την άνω επιφάνεια του ταμπλό, τα χειριστήρια και το περίγραμμα πόρτας σε δέρμα Fine Nappa Audi exclusive.

³ Για περιγράμματα, ραφές αντίθετης απόχρωσης στα καθίσματα και τα χειριστήρια.

Βασικά χρώματα Audi exclusive¹

Έντονα χρώματα Audi exclusive³

Διακοσμητικά στοιχεία σε ξύλο Audi exclusive

Πρόσθετα χρώματα Audi exclusive²

Λευκό Alabaster

Κίτρινο Calendula

Ξύλο μελιάς Fine grain Nougat

Κόκκινο Crimson Μαύρο 

Φυσικό γκρι noble ξύλο Fine grain μελιάς

Μπλε Ocean

Μπλε Baikal Καφέ HabanoΓκρι Granite

Καφέ Havanna

Καφέ Cognac

Πράσινο Iguana

Φυσικό ξύλο ευκαλύπτου σε κεχριμπάρι

Γκρι Jet

Μπλε Alaska

Ασημί Diamond

Εμπλουτίστε τον βασικό εξοπλισμό. 

 Εμπνεόμενοι από το προσωπικό 

σας στυλ.

Υπάρχει μόνο μία ευκαιρία για την πρώτη εντύπωση. Εκμεταλλευτείτε την και επιλέξτε το 

εντελώς προσωπικό σας ειδικό εξωτερικό χρώμα από την ευρεία παλέτα χρωμάτων 

του Audi exclusive. Ακολουθεί μια μικρή επιλογή. 

Θα βρείτε πολλά ακόμα εξωτερικά χρώματα στο www.audi.gr

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 58.

Audi exclusive, προαιρετικά από την Audi Sport GmbH. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά 

με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr 

ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

02 0403
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01 Πράσινο Java μεταλλικό

02 Γκρι Suzuka μεταλλικό

03 Καφέ Ipanema μεταλλικό

04 Κόκκινο Misano περλέ

05 Μπλε Ara εφέ κρυστάλλων

06 Πράσινο Goodwood περλέ

01

05 06
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Δερμάτινος εξοπλισμός Audi exclusive σε μαύρο με ραφές αντίθετης απόχρωσης σε πράσινο 

Iguana.  Χειριστήρια σε δέρμα Audi exclusive σε μαύρο με ραφές αντίθετης απόχρωσης 

σε πράσινο Iguana. -Διακοσμητικά στοιχεία στο εσωτερικό άνω και κάτω -σε μαύρο δέρμα 

Audi exlusive με ραφές αντίθετης απόχρωσης σε πράσινο Iguana. Διακοσμητικά στοιχεία 

Audi exclusive σε ξύλο βελανιδιάς Sepia.  Μοκέτες και πατάκια Audi exclusive σε μαύρο, 

με περιγράμματα σε μαύρο, καθώς και περιγράμματα και ραφές αντίθετης απόχρωσης σε 

πράσινο Iguana
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Απολαύστε την εικόνα. 

Επιλέξτε το χρώμα pου ταιριάζει καλύτερα στην προσωπικότητά σας. 

Μπορείτε να είστε βέβαιοι για την εξαιρετική ποιότητα, καθώς το αυτοκίνητό σας δεν βάφεται 

μία φορά, αλλά τέσσερις. Έτσι ώστε όχι μόνο να έχετε αστραφτερή εμφάνιση, αλλά το Audi σας να 

προστατεύεται όσο το δυνατόν καλύτερα από πολλές περιβαλλοντικές συνθήκες και τη φθορά. 

Για μια εντυπωσιακή εικόνα, εφ‘ όρου ζωής του αυτοκινήτου. 

Θα βρείτε πολλά ακόμα εξωτερικά χρώματα στο www.audi.gr

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 58.

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί εν μέρει είναι προαιρετικοί εξοπλισμοί 

έναντι επιπλέον κόστους. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους 

προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi. 

02 0403
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01 Πορτοκαλί Dragon μεταλλικό

02 Μπλε Navarra μεταλλικό¹ 

03 Λευκό Glacier μεταλλικό 

04 Μπλε Galaxy μεταλλικό

05 Μπεζ Cobra μεταλλικό

06 Γκρι Samurai μεταλλικό

01

¹ Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με το εξωτερικό πακέτο S line.

05 06
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Ενισχύστε την δυναμική εμφάνιση του 

Audi Q8.  

Με τις ζάντες της Audi υπογραμμίζετε το μοναδικό στυλ και τον χαρακτήρα του νέου σας Audi Q8. 

Προσφέρετε στον όχημά σας μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή εμφάνιση με το αγαπημένο σας σχέδιο. 

Για την ωραία αίσθηση καθ‘ οδόν: Οι ζάντες της Audi υποβάλλονται σε εκτεταμένες διαδικασίες 

ελέγχου, περνούν από εντατικές δοκιμές και είναι άριστης ποιότητας.

Θα βρείτε πολλές ακόμα ζάντες στο www.audi.gr

01

02

03

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 58. 

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί εν μέρει είναι προαιρετικοί εξοπλισμοί 

έναντι πρόσθετης χρέωσης. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους 

προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Στοιχεία σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ελαστικών θα βρείτε στη σελίδα 59.

¹ Προσέξτε τις ιδιαιτερότητες σχετικά με τις ζάντες στη σελίδα 59. ² Από την Audi Sport GmbH. 

³ Σχετικά με την ακριβή ημερομηνία διάθεσης παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

01  Ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών χυτές σε σχέδιο 5 βραχιόνων

02  Χυτές ζάντες αλουμινίου 21 ιντσών σε σχέδιο 5 βραχιόνων-star, 

ανθρακί αντίθεσης, μερικώς γυαλισμένες¹

03  Ζάντες αλουμινίου χυτές 21 ιντσών σε σχέδιο 5 ακτίνων V 

(σχέδιο S), ανθρακί αντίθεσης, μερικώς γυαλισμένες¹

04  Ζάντες αλουμινίου σφυρήλατες φρεζαριστές 22 ιντσών σε σχέδιο 

5 ακτίνων Υ, ανθρακί αντίθεσης, μερικώς γυαλισμένες¹

05  Ζάντες αλουμινίου 22 ιντσών χυτές σε σχέδιο 5 διπλών βραχιόνων, 

ανθρακί αντίθεσης, μερικώς γυαλισμένες¹

06  Ζάντες αλουμινίου 22 ιντσών χυτές Audi Sport σε σχέδιο 5 ακτίνων-star V 

σε γυαλιστερό ανθρακί-μαύρο, γυαλισμένες¹, ², ³

07  Ζάντες αλουμινίου 21 ιντσών χυτές Audi Sport σε σχέδιο 5 βραχιόνων Turbo 

σε όψη Platin, γυαλισμένες¹, ²

04 06

07
05

4

6

 

4

7

Q8_72_2019_01_WLTP.indd   47 24.07.19   09:49



Κ

α

θ

ί

σ

μ

α

τ

α

/

Ε

π

ε

ν

δ

ύ

σ

ε

ι

ς

 

Κ

α

θ

ι

σ

μ

ά

τ

ω

ν

Σκεφθείτε το κάθισμα του 

αυτοκινήτου σας.

Μεταμορφωμένο σε κάθισμα 

πρώτης θέσης.

Στο Audi σας κατέχετε μια ιδιαίτερη θέση. Στα μπροστινά και τα πίσω καθίσματα 

γίνεται αισθητή μια εντυπωσιακή άνεση: 

που οφείλεται στα άριστης ποιότητας υλικά και την πρώτης τάξης κατεργασία. 

Δεν έχει σημασία, ποια επένδυση καθισμάτων θα επιλέξετε: 

Εδώ κάθεστε σωστά. 

Θα βρείτε πολλές ακόμα επενδύσεις καθισμάτων στο www.audi.gr

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 58. 

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί 

έναντι επιπλέον κόστους. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους 

προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi. 

Καθίσματα εξατομικευμένου περιγράμματος εμπρός 

σε μαύρο δέρμα Valcona
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Sport κάθισμα σε συνδυασμό Alcantara Frequenz/γκρι Rotor 

δέρμα με ραφές αντίθετης απόχρωσης σε ανθρακί

Συνδυασμός Alcantara Frequenz/δέρματος μαύρο
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Μαύρο δέρμα Valcona Συνδυασμός δέρματος/mono.pur550 σε καφέ Okapi
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Διαμορφώστε κάτι εξαιρετικό. 

Που ολοκληρώνεται

με την επιλογή σας.

Το ξεχωριστό περιβάλλον είναι θέμα στυλ. Του δικού σας στυλ. Το οποίο μπορείτε να 

εκλεπτύνετε μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Προσθέστε καλαίσθητες πινελιές με τα υψηλής 

ποιότητας διακοσμητικά στοιχεία Audi. 

Εκλεκτά ξύλα ή όψη αλουμινίου – συνδυάστε τα με εξατομικευμένο τρόπο, 

σύμφωνα με το προσωπικό σας γούστο. 

Θα βρείτε πολλά ακόμα διακοσμητικά στοιχεία στο www.audi.gr

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 58. 

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί εν μέρει είναι προαιρετικοί εξοπλισμοί 

έναντι πρόσθετης χρέωσης. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους 

προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr ή από τους 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi. 
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01  Φυσικό ξύλο ευκαλύπτου με σχέδιο κυματιστής 

εναλλαγής φωτεινών και σκοτεινών λωρίδων 

(fiddleback) σε γκρι Basalt

02 Φυσικό καφέ ξύλο Fine grain ash

03 Γκρι ξύλο βελανιδιάς

04 Αλουμίνιο Spektrum

05 Φυσικό ξύλο ευκαλύπτου σε καφέ Lava

06 Ματ αλουμίνιο βουρτσισμένο 

07 Γκρι ασημί λάκα Diamond
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Σκεφθείτε τα αξεσουάρ. 

Σχεδιασμένα για μια εξατομικευμένη ζωή.

Τα Γνήσια Αξεσουάρ Audi σας παρέχουν πολυάριθμες δυνατότητες να εμπλουτίσετε το νέο σας Audi Q8 

από πολλές απόψεις. Με προϊόντα, τα οποία εκπληρώνουν την υπόσχεση ποιότητάς μας καθημερινά 

εκ νέου.  Επωφεληθείτε από τις λύσεις με ακρίβεια προσαρμογής, οι οποίες πείθουν

με τη θαυμάσια σχεδίαση και την υψηλή λειτουργικότητά τους. Για περισσότερες πληροφορίες 

παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων Audi.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 58. 

Οι εξοπλισμοί των Γνήσιων Αξεσουάρ Audi διατίθενται προαιρετικά από την AUDI AG έναντι επιπλέον κόστους.
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Μια εντυπωσιακή εικόνα: Με περιβλήματα εξωτερικών καθρεπτών από 

υψηλής ποιότητας ανθρακονήματα χαρίζετε στο νέο σας Audi Q8 μία 

ιδιαίτερη sport νότα. -Προαιρετικός εξοπλισμός από το εργοστάσιο 

ή σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή ως εκ των υστέρων εξοπλισμός από 

τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.
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Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε 

στον κατάλογο των Αξεσουάρ και στους 

Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 58.

Οι εξοπλισμοί των Γνήσιων Αξεσουάρ Audi διατίθενται προαιρετικά από την AUDI AG έναντι πρόσθετης χρέωσης.
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01 Κιβώτιο σκι και μπαγκαζιέρα Audi – σε μοναδική 

σχεδίαση Audi, ασφαλιζόμενο με κλειδαριά και 

ανοιγόμενο άνετα και από τις δύο πλευρές. Διαθέσιμο 

στα χρώματα λαμπερό μαύρο και γκρι Platinum με 

λαμπερή μαύρη πλευρική διαχωριστική λεπίδα. 

Διατίθεται στα μεγέθη 300 l, 360 l και 405 l. Μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με τον βασικό 

φορέα.

02 Θήκες μπαγκαζιέρας οροφής – σχεδιασμένες για 

ακριβή εφαρμογή στα κιβώτια σκι και μπαγκαζιέρες 

της Audi, για την πλήρη εκμετάλλευση του χώρου 

αποθήκευσης. Υδατοστεγής πάτος με υδατοστεγή 

υπερυψωμένη ακμή ύψους 5 cm. Διατίθεται σε 3 μεγέθη: 

S (43 l), M (76 l) και L (82 l).

03 Πίσω κουτί – πρακτικός συνοδός στα ταξίδια, με 

χωρητικότητα περίπου 12 λίτρων. Στερέωση με ζώνη 

ασφαλείας 3 σημείων. Συμπεριλαμβάνεται τσάντα 

διχτυού και ιμάντες έλξης στο εσωτερικό.

04 Παιδικό κάθισμα Audi I-SIZE – κατάλληλο για παιδιά 

ύψους από 61 έως 100 εκ. Για χρήση αποκλειστικά και 

μόνο με βάση I-SIZE. Τοποθετείται μόνο σε καθίσματα 

αυτοκινήτου με βάση στερέωσης ISOFIX. Διατίθενται 

επίσης: Βρεφικό κάθισμα Audi και παιδικό κάθισμα 

Audi youngster advanced.

05 Επαγωγική θήκη φόρτισης – για μοντέλα Apple 

iPhone 5/5s/SE, καθώς και 6/6s και 7. Παρέχει τη 

δυνατότητα για ασύρματη φόρτιση κατά τη διάρκεια της 

οδήγησης, μέσω Wireless Charging σύμφωνα με το 

πρότυπο Qi. Πιστοποιημένη σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές για iPhone από την Apple (MFi).

06 Πατάκια παντός καιρού – Με ακριβή εφαρμογή 

στον χώρο ποδιών του Audi Q8. Στερεώνονται στα 

προβλεπόμενα για τον σκοπό αυτό σημεία. Ανθεκτικά 

και από 100 % ανακυκλώσιμο πλαστικό υλικό. 

Προστατεύουν αποτελεσματικά από υγρασία και 

χονδρούς ρύπους. 
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Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 58. 

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί είναι εν μέρει προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.audi.gr 

ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi. ¹ Ανάλογα με το μοντέλο και τον εξοπλισμό του Audi σας, ενδέχεται η 

διαθεσιμότητα των υπηρεσιών να ποικίλει. Προϋπόθεση για τη χρήση ορισμένων υπηρεσιών είναι το Audi connect. 

Περισσότερες πληροφορίες για το myAudi θα βρείτε στο www.audi.com/myaudi, και για το Audi connect στο www.audi.com/connect.
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Γοητεία 

Audi Q8. Περισσότερα 

σχετικά με αυτό το θέμα 

θα βρείτε online.

Ανακαλύψτε τον κόσμο του νέου Audi Q8. 

Περισσότερες πληροφορίες, περισσότερη ατομικότητα και 

περισσότερη αποκλειστικότητα. Τώρα στο www.audi.gr.

Εφαρμογή myAudi¹ 

Ανά πάσα στιγμή καλείτε πληροφορίες οχήματος και Service για το Audi σας, 

σχεδιάζετε διαδρομές, και στέλνετε επίσης προορισμούς και διαδρομές 

απευθείας στο αυτοκίνητο – όλα με μία εφαρμογή. Μπορείτε να «κατεβάσετε» 

την εφαρμογή myAudi δωρεάν από το App Store και το Google Play Store. 

Διατίθεται για iOS και Android.

Σκανάρετε τον κωδικό QR με ένα smartphone ή με ένα tablet 

και ανακαλύψτε τον κόσμο του νέου Audi Q8. 

Έξοδα σύνδεσης σύμφωνα με την εκάστοτε σύμβαση κινητής τηλεφωνίας
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Επεξηγήσεις

¹  Η αναφερόμενη τιμή προσδιορίστηκε σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία μέτρησης (UN-R 85 στην 

ισχύουσα έκδοση).

²  Απόβαρο αυτοκινήτου με οδηγό (75 kg) και πληρότητα ρεζερβουάρ καυσίμου 90 %, υπολογισμένο σύμφωνα 

με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1230/2012 στην ισχύουσα έκδοση. Το απόβαρο και ο συντελεστής αντίστασης αέρα του 

οχήματος μπορεί να αυξηθούν με τους προαιρετικούς εξοπλισμούς, οδηγώντας σε αντίστοιχη μείωση του 

ωφέλιμου φορτίου ή της μέγιστης ταχύτητας κίνησης.

³  Με αυξανόμενο υψόμετρο μειώνεται αναγκαστικά η απόδοση του κινητήρα. Από τα 1.000 m υψόμετρο, και για 

κάθε επιπλέον 1.000 m, θα πρέπει να αφαιρείται κάθε φορά 10 % του βάρους ρυμουλκού αυτοκινήτου και 

ρυμούλκας (μέγιστο επιτρεπτό φορτίο ρυμούλκησης + μέγιστο επιτρεπτό μεικτό βάρος του ρυμουλκού 

αυτοκινήτου). Ισχύουσα τιμή φορτίου ρυμούλκησης με εργοστασιακά τοποθετημένο κοτσαδόρο. Σε περίπτωση 

επαγγελματικής χρήσης του αυτοκινήτου με κοτσαδόρο, απαιτείται υπό ορισμένες προϋποθέσεις μια συσκευή 

ελέγχου της ΕΕ.

⁴   Σήμα κατατεθέν του Συνδέσμου της Αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA).

⁵   Συνιστάται η χρήση καυσίμου Diesel χωρίς θείο κατά DIN EN 590. Εάν δεν είναι διαθέσιμο: Diesel κατά DIN EN 590.

⁶  Οι αναφερόμενες τιμές κατανάλωσης και εκπομπής ρύπων υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από 

τον νόμο διαδικασίες μέτρησης. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 πραγματοποιείται έγκριση τύπου για ορισμένα 

καινούργια οχήματα σύμφωνα με την παγκοσμίως εναρμονισμένη μέθοδο δοκιμής για επιβατικά και ελαφρά 

επαγγελματικά οχήματα (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), μια νέα, πιο ρεαλιστική μέθοδο 

δοκιμής για τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2018, η 

WLTP θα αντικαταστήσει σταδιακά τον νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης (NEFZ). Εξαιτίας των ρεαλιστικότερων 

συνθηκών ελέγχου, οι μετρούμενες σύμφωνα με την WLTP τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ σε 

πολλές περιπτώσεις είναι υψηλότερες από τις μετρούμενες σύμφωνα με τον NEFZ. Περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με τις διαφορές μεταξύ WLTP και NEFZ θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας. Προς το παρόν θα πρέπει ακόμα να 

ανακοινώνονται υποχρεωτικά οι τιμές NEFZ. ‘Όταν πρόκειται για καινούργια αυτοκίνητα, τα οποία έχουν λάβει 

έγκριση τύπου σύμφωνα με την WLTP, οι τιμές NEFZ συνάγονται από τις τιμές WLTP. Η πρόσθετη αναφορά των 

τιμών WLTP μπορεί μέχρι την υποχρεωτική χρήση τους να γίνεται σε εθελοντική βάση. Όταν οι τιμές NEFZ 

παρατίθενται ως εύρη, δεν αναφέρονται σε ένα μεμονωμένο, συγκεκριμένο αυτοκίνητο και δεν αποτελούν μέρος 

της προσφοράς. Χρησιμεύουν αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς σύγκρισης μεταξύ των διαφόρων τύπων 

αυτοκινήτων. Οι πρόσθετοι εξοπλισμοί και τα αξεσουάρ (πρόσθετα εξαρτήματα, τύπος ελαστικών, κ.λπ.) μπορούν 

να αλλάξουν σημαντικές παραμέτρους του αυτοκινήτου, όπως, π.χ., το βάρος, την αντίσταση κύλισης και την 

αεροδυναμική και παράλληλα με τις καιρικές και κυκλοφοριακές συνθήκες, καθώς και την εκάστοτε οδηγική 

συμπεριφορά, να επηρεάσουν την κατανάλωση καυσίμου, την κατανάλωση ρεύματος, τις εκπομπές CO₂ και τις 

τιμές των επιδόσεων ενός αυτοκινήτου.

Μοντέλο Q8 50 TDI quattro

(286 hp)

Τύπος κινητήρα 6-κύλινδρος πετρελαιοκινητήρας τύπου 

V με σύστημα ψεκασμού Common-Rail 

και υπερσυμπίεση καυσαερίων Turbo, 

Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)

Κυβισμός σε cm³ (βαλβίδες ανά κύλινδρο) 2.967 (4)

Μέγιστη ισχύς¹ σε hp σε σ.α.λ. 286/3.500–4.000

Μέγιστη ροπή σε Nm σε σ.α.λ. 600/2.250–3.250

Μετάδοση ισχύος

Είδος μετάδοσης κίνησης Μόνιμη τετρακίνηση quattro

Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων 8-τάχυτο tiptronic

Βάρος/Όγκος

Απόβαρο² σε kg 2.220

Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος σε kg 2.890

Επιτρεπόμενο φορτίο οροφής/φορτίο 

στήριξης σε kg 100/115

Επιτρ. φορτίο έλξης³ σε kg χωρίς φρένα

σε κλίση 12 %

σε κλίση 8 %

750

2.800

2.800

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου 

περίπου σε l 75/ρεζερβουάρ AdBlue®⁴: 24

Επιδόσεις/Κατανάλωση

Μέγιστη ταχύτητα σε km/h 245

Επιτάχυνση 0–100 km/h σε δευτ. 6,3

Είδος καυσίμου Diesel χωρίς θείο⁵

Κατανάλωση καυσίμου⁶ σε l/100 km

χαμηλή

μέτρια

υψηλή

εξαιρετικά υψηλή

μεικτός κύκλος

10,5–10,5

8,5–9,0

7,2–7,6

8,5–9,1

8,4–8,8

Εκπομπές CO₂⁶ σε g/km

μεικτός κύκλος 230–219

Πρότυπο καυσαερίων EU6
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Audi Q8 Τιμές σε mm

Στοιχεία διαστάσεων για απόβαρο αυτοκινήτου. Όγκος χώρου αποσκευών¹ 605/1.755 l (δεύτερη τιμή: με αναδιπλωμένη 

πλάτη πίσω καθισμάτων και φόρτωση μέχρι τον ουρανό του αυτοκινήτου). Διάμετρος κύκλου στροφής περ. 13,3 m.

*  Μέγιστη ελευθερία κεφαλής. ** Πλάτος χώρου αγκώνων. *** Πλάτος χώρου ώμων. **** Ύψος αυτοκινήτου με κεραία οροφής.

Εξοπλισμός του εικονιζόμενου Audi Q8 (σελ. 2–35):

Εξωτερικό χρώμα: Πορτοκαλί Dragon μεταλλικό

Ζάντες: Ζάντες αλουμινίου σφυρήλατες σε σχέδιο 5 διπλών βραχιόνων, ανθρακί αντίθεσης, μερικώς γυαλισμένες²

Καθίσματα/Επενδύσεις καθισμάτων: Καθίσματα εξατομικευμένου περιγράμματος εμπρός σε δέρμα καφέ Sarder Valcona

Διακοσμητικά στοιχεία: Φυσικό γκρι Basalt καρφωτό ξύλο ευκαλύπτου 

Οι τιμές της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂ αναφέρονται στη σελίδα 58.

Οι εμφανιζόμενοι ή περιγραφόμενοι εξοπλισμοί εν μέρει είναι προαιρετικοί εξοπλισμοί έναντι επιπλέον κόστους. 

Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους βασικούς και τους προαιρετικούς εξοπλισμούς θα βρείτε στην ιστοσελίδα 

www.audi.gr ή από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Audi.

¹ Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται σε ένα βασικό όχημα χωρίς τροποποιήσεις για την εκάστοτε χώρα και 

επιλεγμένους προαιρετικούς εξοπλισμούς. ² Προσέξτε τις ιδιαιτερότητες σχετικά με τις ζάντες σε αυτήν τη σελίδα.

Κατατάξεις παραμέτρων ελαστικών

Στον πίνακα θα βρείτε τα εύρη της κατηγορίας εξοικονόμησης καυσίμου, της κατηγορίας πρόσφυσης σε υγρό 

οδόστρωμα και της κατηγορίας του εξωτερικού θορύβου κύλισης για τα διάφορα μεγέθη ελαστικών του Audi Q8.

Η παραγγελία ενός συγκεκριμένου ελαστικού δεν είναι εφικτή. 

Σχετικά με τα προσφερόμενα στη χώρα σας ελαστικά μπορείτε να ενημερωθείτε από τους Εξουσιοδοτημένους 

Συνεργάτες Audi. 

Σημαντική υπόδειξη

Ιδιαιτερότητες των ζαντών: Οι γυαλισμένες, γυαλισμένες με φρέζα ή μερικώς γυαλισμένες ζάντες αλουμινίου δεν πρέπει

να χρησιμοποιούνται σε χειμερινές οδικές συνθήκες. Η επιφάνεια της ζάντας εξαιτίας του τρόπου κατασκευής της δεν 

διαθέτει επαρκή αντιδιαβρωτική προστασία και μπορεί να υποστεί μόνιμη ζημιά από αλάτι για το ξεπάγωμα των δρόμων 

ή παρόμοια υλικά.
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Διάσταση 

ελαστικού

Κατηγορία

εξοικονόμησης 

καυσίμου

Κατηγορία 

πρόσφυσης σε 

υγρό οδόστρωμα

Κατηγορία του 

εξωτερικού 

θορύβου κύλισης

Θερινά ελαστικά 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

Χειμερινά ελαστικά 265/55 R 19 B B 73

265/50 R 20 C B 73

285/45 R 21 C C–B 75–73
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Τα αυτοκίνητα και οι εξοπλισμοί, που εμφανίζονται και περιγράφονται σε αυτόν τον κατάλογο, καθώς 

και μερικές από τις αναφερόμενες υπηρεσίες, δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Τα εικονιζόμενα 

αυτοκίνητα σε αυτόν τον κατάλογο είναι εν μέρει εξοπλισμένα με προαιρετικούς εξοπλισμούς έναντι 

επιπλέον κόστους. Τα στοιχεία σχετικά με τον εξοπλισμό παράδοσης, την εμφάνιση, τις επιδόσεις, 

τις διαστάσεις και τα βάρη, την κατανάλωση καυσίμου και το κόστος λειτουργίας των αυτοκινήτων, 

αντιστοιχούν στις γνώσεις κατά τη χρονική στιγμή της εκτύπωσης. Με την επιφύλαξη αποκλίσεων σε 

χρωματισμούς και σχήμα των φωτογραφιών, σφαλμάτων, καθώς και τυπογραφικών λαθών. Με την 

επιφύλαξη αλλαγών. Η επανεκτύπωση, ακόμα και αποσπασματικά, επιτρέπεται μόνο με την έγγραφη 

συγκατάθεση της AUDI AG.

Το χαρτί αυτού του καταλόγου έχει παραχθεί από κυτταρίνη με επεξεργασία λεύκανσης χωρίς χλώριο.

AUDI AG 

Auto-Union-Straße 1

85045 Ingolstadt

www.audi.gr
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