
 

Audi A8 Limousine Standardudstyr

Udstyr markeret med "●" angiver inkluderet standardudstyr.

A8
Limousine 

Adaptiv luftundervogn

Alufælge 18"
Gælder 50 TDI

Alufælge 19"
Gælder 60 TDI, 60 TFSI og 60 TFSI e

Ambientebelysningspakke

Audi Connect
Gælder 3 år

Audi connect Nødopkald & Service inklusive bilstyring

Audi music interface

Audi phone box

Audi pre sense basic

Audi pre sense front med fodgængergenkendelse

Audi sound system

Audi virtual cockpit

Automatisk åbning af bagagerum

Deaktivering af passagerairbag

Dekorindlæg i finkornet natur ask, grå-brun

Dæktrykkontrol

El-justerbare forsæder med memory

El-lændestøtte, forsæder
4 vejs-indstilling 

 



 

Audi A8 Limousine Standardudstyr

Udstyr markeret med "●" angiver inkluderet standardudstyr.

A8
Limousine 

Fartpilot inkl. fartbegrænser

Fjernlysassistent

Klimaanlæg - fuldautomatisk med 4 zoner

Komfortforsæder

Komfortmidterarmlæn foran

LED baglygter

LED forlygter

Læderindtræk, Valetta

Makeupspejle

MMI Navigation med MMI touch response

Multifunktionslæderrat 4-eget

Parkeringshjælp plus

Progressiv styring

quattro
4-hjulstræk

Radiomodtagelse, digital
DAB+ radio

Reservehjul, pladsbesparende

Sidespejle, opvarmelige, klapbare, nedblændelige og foldbare med memory
Inkl. kantstensfunktion i højre side

Sædevarme, foran

 



 

Audi A8 Limousine Standardudstyr

Udstyr markeret med "●" angiver inkluderet standardudstyr.

A8
Limousine 

Tyverialarm

Tyverihæmmende hjulbolte med registrering af løst hjul

Varmedæmpende ruder

Vognbaneafvigelsesadvarsel

Værktøjssæt og donkraft

 



 

Audi A8 Limousine Ekstraudstyr

De i parentes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved.
"," skal læses som "og". "/" skal læses som "eller". Udstyr markeret med "-" angiver udstyr, der ikke kan tilkøbes den valgte model.

Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover
påvirke den grønne ejerafgift.

Prisen er udregnet med udgangspunkt i 150% afgift.

A8
Limousine 

9Z3 230V udtag
Erstatter 12V udtaget ved bagsædet

3.683 kr.

0N5 4-hjulsstyring 43.360 kr.

9PF Adaptiv forrudevisker
med intgrerede sprinklerdyser

9.763 kr.

2MA Adaptiv sportsluftundervogn
Udstyret kan ikke tilkøbes til A8 60 TFSI e.

17.795 kr.

4GL Akustisk forrude 5.183 kr.

VW8 Akustiske ruder
Forbedret dæmpning af støj udefra takket være varme- og støjdæmpende glas

14.953 kr.

PL7 Alcantara loftpakke 33.673 kr.

PL4 Alcantara loftpakke i sort 33.673 kr.

QQ2 Ambientebelysningspakke plus 13.000 kr.

1D3 Anhængertræk, elektrisk og svingbart
Udstyret kan ikke tilkøbes til A8 60 TFSI e.

28.203 kr.

9JB Askebæger og cigarettænder 1.733 kr.

PCM Assistentpakke City
Audi pre sense bag, Audi side assist, tværgående trafikassistent, Audi pre sense 360.

31.535 kr.

PCV Assistentpakke Parkering med parkeringsassistent
Indeholder: Parkeringsassistent plus (FT3) og 360 gr. omgivelseskamera (KA6)

34.103 kr.

PCJ Assistentpakke Plus 123.415 kr.

PCN

Assistentpakke Tour (QR9)
Assistentpakke Tour giver med mange funktioner endnu mere komfort på lange køreture og ved motorvejskørsel. Den adaptive kørselsassistent
sammenfatter køassistent, vejindsnævringsassistent og forudseende effektivitetsassistent. Indeholder: Adaptiv kørselsassistent (adaptiv
hastighedsassistent og vognbaneføringsassistent), hastighedsbegrænser, effektivitetsassistent, undvigeassistent, drejeassistent, Audi pre sense front
plus kollisionsundvigeassistent og nødsituationsassistent

53.428 kr.

PEX Audi design selection 250.388 kr.

PET Audi design selection granitgrå/pastelsølv 272.098 kr.

1W7 Audi exclusive køleboks 23.873 kr.

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
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Audi A8 Limousine Ekstraudstyr

De i parentes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved.
"," skal læses som "og". "/" skal læses som "eller". Udstyr markeret med "-" angiver udstyr, der ikke kan tilkøbes den valgte model.

Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En evt. ændring af forbruget vil have indflydelse på bilens pris og kan derudover
påvirke den grønne ejerafgift.

Prisen er udregnet med udgangspunkt i 150% afgift.

A8
Limousine 

UF8 Audi music interface bag 3.260 kr.

IU1 Audi smartphone Interface 5.945 kr.

9S9 Audi virtual cockpit plus
Udstyret kan ikke tilkøbes til A8 60 TFSI e.

3.260 kr.

8RF B&O Advanced Sound System
Med 3D-lyd

141.185 kr.

9VS B&O Premium Sound System
Med 3D-lyd

26.038 kr.

6M1 Bagagerumspakke 3.473 kr.

QW5 Bagsæde remote 10.620 kr.

PE6 Bagsædepakke, enkeltsæder (PS9) 90.870 kr.

QF8 Bagsædetelefoni (UF8, QW5)
Inklusiv Audi phone box (uden induktiv opladningsfunktion)

15.838 kr.

QF7 Bagsædetelefoni med QI (UF8, QW5)
Inklusiv Audi phone box (med induktiv opladningsfunktion)

16.938 kr.

KA2 Bakkamera 10.620 kr.

PC1 Bremsekalibre, sortlakerede
Udstyret kan ikke tilkøbes til A8 60 TFSI e.

6.498 kr.

Q0B Digital TV med CI+ pay TV system og DAB 42.953 kr.

QU1 Digital TV og DAB
Uden CI

38.220 kr.

7D5 DVD-afspiller 2.588 kr.

6G0 DVD-veksler 11.928 kr.

7K3 Dæktryksmonitorering
Visning af status på temperatur og lufttryk i hvert enkelt hjul

6.498 kr.

4E7 Elektrisk lukning af bagklap 12.785 kr.

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
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Audi A8 Limousine Ekstraudstyr

De i parentes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved.
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Prisen er udregnet med udgangspunkt i 150% afgift.

A8
Limousine 

3Y8 El-solskærm til bag- og sideruder
Udstyret kan ikke tilkøbes til A8 60 TFSI e.

21.495 kr.

3Y2 El-solskærm til bagrude 10.403 kr.

YZT Flagholder, højre 32.600 kr.

YZS Flagholder, venstre 32.600 kr.

1D8 Forberedelse for træk
Udstyret kan ikke tilkøbes til A8 60 TFSI e.

4.115 kr.

8X1 Forlygtevaskeanlæg 6.710 kr.

2MQ
Forudseende aktiv undervogn (KA6/PCZ)
I forbindelse med "Anhængertræk, elektrisk og svingbart" (1D3) fra fabrikken vil funktionen "Komfort indstigning" bortfalde - det samme vil gælde ved
eftermontering af anhængertrækket. Dette udstyr fås ikke til modeller med diesel motorer eller 60 TFSI e.

118.375 kr.

VC2 Garageportsåbner, HomeLink 5.638 kr.

PX6 HD Matrix LED forlygter 41.460 kr.

PXC HD Matrix LED forlygter m/laserlys og OLED baglygter 108.823 kr.

KS1 Head-up display 30.158 kr.

9M9 Kabinevarmer/ventilation
Udstyret kan ikke tilkøbes til A8 60 TFSI e.

33.335 kr.

PAH Klaverlakpakke
Indeholder: Dekorlister i sort klaverlak (5TL), Greb i loftet i sort klaverlak (5N2) og gearvælger i sort klaverlak (6Q3)

31.928 kr.

PDG

Klimakomfort-/akustikglas
Ruder i side og bag i  varmeafvisende glas. Forrude i akustikglas. Forbedret dæmpning af støj udefra takket være varme- og støjdæmpende glas: En
ekstra reflekterende belægning på forrude, sideruder og bagrude reducerer opvarmningen af kabinen ved kraftigt sollys og reducerer klimaanlæggets
energiforbrug; med synsfelt til vejbetalingsapparater.

26.038 kr.

4GR Klimakontrolleret komfort/akustikforrude 14.953 kr.

4D3 Klimasæder foran 17.365 kr.

PS8 Komfortforsæder 33.888 kr.

3Q3 Komfortnakkestøtter bag
Udstyret kan ikke tilkøbes til A8 60 TFSI e.

5.945 kr.

De angivne priser er i DKK inkl. moms.

Genereret 21-02-2021 - Der tages forbehold for fejl og ændringer.



 

Audi A8 Limousine Ekstraudstyr

De i parentes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved.
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Prisen er udregnet med udgangspunkt i 150% afgift.

A8
Limousine 

4F2 Komfortnøgle 21.913 kr.

PS1 Komfort-sportssæder med memory 59.475 kr.

GS5 Kontrolknapper i sort glas-look inklusiv udvidet alu-look
Med haptisk feedback

10.835 kr.

GS4 Kontrolknapper i sort glas-look med haptisk feedback 5.183 kr.

2K9 Krom eksteriør pakke
Udstyret kan ikke tilkøbes til A8 60 TFSI e.

12.785 kr.

1W1 Køleboks med barrum (YXD)
inkl. 2 glas fra Audi exclusive

31.503 kr.

2V9
Luftkvalitetspakke
med ionisator og aromatisering: Ved hjælp af ioniseringen kan skadelige partikler og bakterier i luften reduceres, og det forbedrer luftkvaliteten i bilens
kabine. Aromatiseringen giver en frisk fornemmelse, og man kan vælge mellem to eksklusive dufte og fire forskellige intensiteter.

11.928 kr.

6Q3 Lædergearknop (5TL/5N2) 4.758 kr.

N1A Læderindtræk, Unicum 58.615 kr.

N5D Læderindtræk, Valcona 13.000 kr.

7HB Læderpakke
Midterkonsol, armstøtter i døre, airbagdæksel i rat i finnappalæder

21.495 kr.

7HD
Læderpakke, fuld
Miderkonsol, armlæn i døre, airbagdæksel i rat, overdel af instrumentpanel, underdel af instrumentpanel inkl. handskerum, dørlommer, armlæn og
dørkanter, forsædekanter og -ryglæn, nakkestøttekanter for og bag i finnappalæder 

107.963 kr.

7HC Læderpakke, udvidet
Midterkonsol, armlæn i døre, airbagdæksel i rat, overdel af indstumentpanel og dørkanter i finnappalæder

52.333 kr.

8S3 Matrix LED læselys (QW5) 5.423 kr.

2ZQ Multifunktionslæderrat, dobbelteget med skifteknapper 3.683 kr.

2ZM Multifunktionslæderrat, dobbelteget med skifteknapper og varme 8.875 kr.

9R1 Natsynsassistent (8X1) 49.978 kr.

8SC OLED baglygter (PX6) 41.245 kr.

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
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Audi A8 Limousine Ekstraudstyr
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A8
Limousine 

4ZD Optikpakke, Sort (2K7)
Udstyret kan ikke tilkøbes til A8 60 TFSI e.

21.700 kr.

3FB Panorama glastag 34.958 kr.

7X5 Parkeringsassistent
Med 360 gr. display. Parkeringsassistent kan ikke tilkøbes sammen med PCZ - 360 gr. omgivelseskamera

8.660 kr.

WAA
Prestige pakke
Indeholder: Panorama glastag, B&O Premium soundsystem, Multifunktionslæderrat med skiftefunktion og varme, Opvarmelige overflader, Head up
display, Bakkamera, Komfortnøgle og Læderpakke. 

99.303 kr.

GH2 quattro med sportsdifferentiale
Udstyret kan ikke tilkøbes til A8 60 TFSI e.

35.838 kr.

6FQ Sidespejlhuse i Carbon 17.153 kr.

6C4 Sikkerhedspakke (Q1D/Q2J)
Belyste selelåse foran

10.620 kr.

3X4 Skilem 4.328 kr.

6NQ Sort loftsbeklædning 7.595 kr.

2K7 Sport eksteriør pakke
Udstyret kan ikke tilkøbes til A8 60 TFSI e.

42.345 kr.

4A4 Sædevarme, bagsæder
På yderpladserne

9.948 kr.

4D1 Sædeventilation for- og bagsæder (4A4, QW5, 3Q3, 7P3, 3NL/5KF, ) 33.888 kr.

4D2 Sædeventilation og massage, for- og bagsæder (4A4, QW5, 3Q3, 7P3, 3NL/5KF, ) 72.970 kr.

4D5 Sædeventilation og massage, forsæder (QW5, 3Q3, 7P3, 3NL/5KF, ) 34.738 kr.

QL5 Tonede ruder (VW8/4KV) 10.620 kr.

5TL Topindlæg i piano-finish sort 16.290 kr.

5MG Topindlæg i valnød natur 9.973 kr.

2Z0 Uden model- og teknologibetegnelse 0 kr.

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
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Audi A8 Limousine Ekstraudstyr
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A8
Limousine 

2Z7 Uden teknologibetegnelse 0 kr.

GT1 Underindlæg i mørk mat børstet aluminium 4.115 kr.

2L2 Varmekomfortpakke, bag (4A4, 7HB/7HC/7HD/7HE) 5.638 kr.

2L3 Varmekomfortpakke, for og bag (4A4, 7HB/7HC/7HD/7HE, 2ZM) 8.453 kr.

2L1 Varmekomfortpakke, foran (7HB/7HC/7HD/7HE, 2ZM) 3.683 kr.

QR9 Vejskiltevisning, kamerabaseret
Kamerabaseret

4.328 kr.

PCB Vognbaneafvigelses-advarsel, vejskiltegenkendelse og nødsituationsassistent
Udstyret kan ikke tilkøbes til A8 60 TFSI e.

11.928 kr.

PCH
Vognbaneskiftadvarsel inklusive Audi pre sense rear, udstigningsadvarsel og assistent til registrering af tværgående
trafik bagved
Inkl. Audi pre sense rear og Audi side assist

18.470 kr.

5MB Øverste dekorindlæg i brunsølvfarvet poppeltræ, gråbrunt, højglans 9.973 kr.

7TE Øverste dekorindlæg i gråbrunt eukalyptustræ, gråbrunt naturel, med synlig struktur 9.973 kr.

5MI Øverste dekorindlæg i lindetræ, artefakt gråbrunt naturel 9.973 kr.

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
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Audi A8 Limousine Lakfarver

A8
Limousine 

Q0Q0 Audi exclusive speciallak 67.323 kr.

A2A2 Brillantsort 0 kr.

L5L5 Florettsølv Metallak 24.088 kr.

2Y2Y Gletsjerhvid Metallak 24.088 kr.

T2T2 Impalabeige Perleeffekt 24.088 kr.

0C0C Monsungrå Metallak 24.088 kr.

0E0E Mythossort Metallak 24.088 kr.

W1W1 Måneskinsblå Metallak 24.088 kr.

2D2D Navarreblå Metallak 24.088 kr.

8C8C Sevillarød Metallak 24.088 kr.

Z8Z8 Terragrå Metallak 24.088 kr.

F4F4 Vesuvgrå Metallak 24.088 kr.

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
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