
Audi Q8 50 TDI quattro tiptronic

TECHNICKÉ INFO 
CENY 

Cena modelu od (€ s DPH) 77 400 

Cena testovanej motorizácie od (€ s DPH) 77 400 

Cena testovanej verzie (€ s DPH) 113 988 
POISTENIE (€ s DPH) Kooperativa a.s. 

Havarijné (5% spoluúčasť min. 133€) 3076 

Povinné zmluvné (so 60% bonusom) 364 
Registračný poplatok (€ s DPH) 2300 

MOTOR 

Typ vznetový, turbo 

Počet valcov/ventilov 6/24 
Zdvihový objem (ccm) 2967 

Vŕtanie x zdvih (mm) - 

Stupeň kompresie - 
Max. výkon kW(k) ot min-1 210(286)/3500-4000 

Max. krút. moment (Nm/ot min-1) 620/2250-3000 

Pohon stály všetkých kolies quattro 

Prevodovka 8-st. automat tiptronic 

PODVOZOK 

Predná náprava viacprvková 

Zadná náprava viacprvková 

Riadenie elektromechanické 

Priemer otáčania (m) 13,3 

Brzdy vpredu kotúčové chladené 

vzadu kotúčové chladené 

Pneumatiky 285/45 R21 

KAROSÉRIA 

Typ karosérie SUV, 5-7 miestna 
Dĺžka - šírka - výška (mm) 4986 - 1995 - 1705 

Rázvor (mm) 2741 

Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) 1679/1691 
Svetlá výška (mm) 245 

Nájazd. uhlol predný /zadný (st.) 16,6/22,2 

Objem batožinového priestoru  (l) 605/1755 

Objem palivovej nádrže (l) 74 
Pohotovostná hmotnosť (kg) 2220 

Užitočná hmotnosť (kg) 670 

Celková hmotnosť (kg) 2890 
Max. hmotnosť prip. vozidla (kg) 2800/750 

VNÚTORNÉ ROZMERY (mm) 

Pre cestujúcich vpredu 

Vzdialenosť plynový pedál - operadlo sedadla 980 

http://www.autotest.sk/
https://www.instagram.com/autotest.sk/


Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1575 
Vnútorná šírka minimum 1510 

Vzdialenosť sedák - strop min./max. 920/1020 

Vzdialenosť podlaha - sedák min./max. 310/360 

Pre cestujúcich vzadu 2. rad sedadiel 
Vzdialenosť predné operadlo - zadné operadlo 805 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1550 

Vnútorná šírka minimum 1445 
Vzdialenosť sedák - strop 900 

Vzdialenosť podlaha - sedák 400 

Dĺžka predný sedák (mm) 550 

Dĺžka zadný sedák (mm) 470 

Priestor pre chodidla vzadu pod pred. sedákmi áno 

JAZDNÉ VÝKONY A SPOTREBA 

Udávané (výrobca) 
Zrýchlenie z 0-100 km/h 6,3 

Maximálna rýchlosť (km/h) 245 

Spotreba mesto podľa NEFZ (l/100 km) 7,3 

Spotreba mimo mesta podľa NEFZ (l/100 km) 6,5 
Kombinovaná spotreba podľa NEFZ (l/100 km) 6,8 

Kombinovaná spotreba podľa WLTP (l/100 km) 8,2 

Emisie CO2 (kg.km-1) 179 
Namerané 

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h 6,5 

Zrýchlenie z 80 - 120 km/h 4,4 

Spotreba v teste pri 90km/h (l/100 km) 6,1 

Spotreba v teste pri 130km/h (l/100 km) 9,0 

Spotreba v teste mesto (l/100 km) 9,5 

Spotreba v teste priemer (l/100 km) 8,8 
Spotreba v teste priemer od užívateľov (l/100 km) - 

Spotreba od užívateľov min/max (l/100km) -/- 

CELKOVÉ NÁKLADY 
Bez straty hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 7 198 

1. rok pri najazdení 30.000 km 8 656 

2. rok pri najazdení 30.000 km 12 096 
2. rok pri najazdení 60.000 km 15 912 

3. rok pri najazdení 45.000 km 16 994 

3. rok pri najazdení 90.000 km 25 784 
So stratou hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky + reg. popl. + 
strata hodnoty) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 34 186 

1. rok pri najazdení 30.000 km 35 644 

2. rok pri najazdení 30.000 km 54 084 

2. rok pri najazdení 60.000 km 57 900 

3. rok pri najazdení 45.000 km 66 982 
3. rok pri najazdení 90.000 km 83 772 

Cena PHM (€/liter) 1,350 

Normohodina servis Autonovo BB (€ s DPH) 86,40 

Gar. kontroly (km) 30 000/ 2 roky 
Výmena oleja 30 000/ 2 roky 

CENY NÁHRAD. DIELCOV (€ s DPH) 

Predná kapota 1189 
Predný blatník 574 

Svetlomet + smerovka 3384 



Spätné el. zrkadlo 1157 
Predný nárazník 858 

Predný tlmič 1068 

Predné brzdové platničky 307 

Predná tyčka stabilizátora - 
Spojka - 

Predná žiarovka - 

Batéria 258 
ZÁRUKA (roky) 

Prehrdzavenie karosérie 12 

Lak 3 

Na celé auto 2r. bez limitu km + 1r./90 000km 

Motor a mechanické časti 2r. bez limitu km + 1r./90 000km 

PREDPOKLADANÉ CENY (€ s DPH) 

Po 1. roku 30.000 km 87 000 
Po 2. roku 60.000 km 72 000 

Po 3. roku 90.000 km 55 000 

VÝBAVA 
MMI Navigation plus s MMI touch vrátane MMI rádio Plus, Audi connect Navigation & Infotainment, 10,1“ farebný displej s 
vysokým rozlíšením, Audi drive select, quattro - stály pohon všetkých štyroch kolies, Audi Virtual Cockpit, šedá daytona 
perleťová metalíza (1182 €), adaptívne stierače s integrovanými ostrekovacími dýzami (439 €), riadenie všetkých štyroch kolies 
(1294 €), kamera s 360° a parkovací systém plus (1294 €), Assistenz-Paket Tour (1462 €), Bang & Olufsen Premium 17 repro. + 
zosilňovač s výkonom 730 W (1294 €), 21“ zliat. disky (2981 €), bezdrôtové dobíjanie (562€), Audi Sense Rear a Audi Side Assist 
vrátane upozornenia pri vystupovaní a monitorovania dopravnej situácie za vozidlom (1012 €), vyhrievané čelné sklo (664 €), 
HD Matrix LED svetlomety (1901 €), nezávislé kúrenie s diaľkovým ovládaním (1766 €), S line Sportpaket vrátane Adaptive Air 
Suspension Sport (4388 €), S-line exteriérový balík výbavy (2194 €) el. predné sedadlá s pamäťou (2159 €), vyhrievané predné 
a zadné sedadlá (900 €), panoramatické sklenené strešné okno (1744 €). 

PLUSY MÍNUSY 
PLUSY 

+ atraktívny dizajn exteriéru
+ pôsobivé, veľké dotykové displeje v interiéri

+ jazdné vlastnosti

+ komfort vzduchového pruženia
+ flexibilná svetlá výška

+ jazdné výkony

+ odhlučnenie kabíny

+ všestrannosť (pohon všetkých kolies)
+ objem kufra (605 litrov)

+ komfort cestovania

+ variabilita (pozdĺžne posuvné zadné sedadlá)
+ rozsiahla výbava test. modelu

MÍNUSY 

– relat. vyššia cena test. modelu

– spotreba výraznejšie závislá od spôsobu jazdy
– dotykové displeje náchylne na „zapackanie“ od prstov
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