
 

Audi Q8 Standardudstyr

Udstyr markeret med "●" angiver inkluderet standardudstyr.

Q8 

3-eget multifunktionslæderrat plus

48-volts elektrisk system (ledningsnet)
Gælder ikke 55 og 60 TFSI e

Adaptiv sportsluftundervogn
Kun til 60 TFSI e

Adblue-tank (24 liter)
Gælder kun på diesel-motorer

Airbag til fører og forsædepassager med frakobling af forsædepassagerens airbag

Alufælge 19"

Alufælge 21"
Kun til 60 TFSI e

Audi connect Navigation og Infotainment
- 3 år

Audi connect Nødopkald & Service inklusive bilstyring

Audi drive select

Audi music interface

Audi pre sense basic

Audi pre sense front

Audi sound system

Audi virtual cockpit

Automatisk nedblændeligt bakspejl

Blanke rudelister

Bluetooth interface

 



 

Audi Q8 Standardudstyr

Udstyr markeret med "●" angiver inkluderet standardudstyr.

Q8 

Bremsekalibre, rødlakerede
Kun til 60 TFSI e

Deaktivering af passagerairbag

Dekorindlæg i børstet aluminium, mat
Kun til 60 TFSI e

Dekorindlæg, Sølvgrå diamantlak

Dæktrykkontrol

Elektrisk åbning og lukning af bagklap

Elektromekanisk parkeringsbremse med auto hold funktion

El-justerbar lændestøtte - 4 vejs

Fartpilot inkl. fartbegrænser

Fjernlysassistent

Forsæder, el-indstillelige

HD Matrix LED forlygter
Kun til 60 TFSI e

Indstignings-LED med projicering
Kun til 60 TFSI e

Indstigningslister med aluminium-indlæg

Isofixbeslag og Top Tether på bagsædet

Isofixbeslag på passagersæde

Klimaanlæg - 2 zoners

Komfortklimaanlæg, 3 zoner
Kun til 55 og 60 TFSI e

 



 

Audi Q8 Standardudstyr

Udstyr markeret med "●" angiver inkluderet standardudstyr.

Q8 

LED baglygter

LED forlygter

LED-baglygter med dynamisk blinklys
Kun til 60 TFSI e

Loftbeklædning i sort stof
Kun til 60 TFSI e

Lys- og regnsensor

Læder/Alcantara m/S line-prægning
Kun til 60 TFSI e

Læder-/kunstlæderindtræk

Midterarmlæn foran

MMI Navigation Plus med MMI touch response

Optikpakke, Titansort
Kun til 60 TFSI e

Parkeringshjælp plus

quattro
4-hjulstræk

Radiomodtagelse, digital
DAB+ radio

S line eksteriørpakke
Kun til 60 TFSI e

Sideairbags foran og hovedairbagsystem

Sidespejle i titansort højglans
Kun til 60 TFSI e

Sidespejle, el. sammenklappelige, indstillige og opvarmlige
Sidespejl sænkes automatisk i passagersiden når bilen sættes i bakgear. 

Sidespejlhuse i bilens farve

 



 

Audi Q8 Standardudstyr

Udstyr markeret med "●" angiver inkluderet standardudstyr.

Q8 

Splitbagsæde med 3 siddepladser
Opdeling 40-20-40 og midterarmlæn

Sportssæder foran
Kun til 60 TFSI e

Start-stop system

Sædevarme, foran

Tankvolumen, 85 liter
Gælder ikke 55 og 60 TFSI e

Undervogn med støddæmperregulering

Vejskiltevisning, kamerabaseret

Vognbaneafvigelsesadvarsel

Værktøjssæt

 



 

Audi Q8 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.

Q8 

42H 20" alufælge i 5-eget design
Obs. Dette udstyr kan påvirke forbruget!

22.803 kr.

C2Y 21" Alu. i 5-eget turbine, Platin look, Audi Sport
Obs. Dette udstyr kan påvirke forbruget!

70.588 kr.

CY2 21" alufælge i 5-eget segmentdesign
Obs. Dette udstyr kan påvirke forbruget!

53.213 kr.

CZ4 21" alufælge i 5-eget stjernedesign, kontrastgrå, delvis polerede
Obs. Dette udstyr kan påvirke forbruget!

57.553 kr.

U01 21" alufælge i 5-eget W-design,kontrastgrå, delvis polerede
Obs. Dette udstyr kan påvirke forbruget!

57.553 kr.

53W 22" Alu. i 5-eget dobbeltdesign, delvis matgrå, Audi Sport
Fra Audi Sport.   OBS - dette udstyr kan medføre andet forbrug!

92.335 kr.

CX2 22" Alu. i 5-eget V-stjernedesign, blank antracite sort, Audi Sport
Fra Audi Sport.  OBS - dette udstyr kan medføre andet forbrug!

92.335 kr.

46R 22" Alu. i 5-eget V-stjernedesign, mat bronze, Audi Sport
Obs. Dette udstyr kan påvirke forbruget!

92.335 kr.

U04 22" Alu. i 5-eget Y-design, kontrastgrå delvist poleret (WQS)
OBS - dette udstyr kan medføre andet forbrug!

128.153 kr.

54J 23" Alu. i 10-eget trapezdesign, mat titanium, Audi Sport (WQS/1BK/2MA)
OBS - dette udstyr kan medføre andet forbrug!

107.538 kr.

1XW 3-eget multifunktionslæderrat m/skiftefunktion 3.473 kr.

1XP 3-eget multifunktionslæderrat m/skiftefunktion og varme 8.240 kr.

0N5 4-hjuls styring 24.970 kr.

9PF Adaptiv forrudevisker 9.090 kr.

6I6 Adaptiv kørselsassistent inkl. nøds.ass (PCN)
Den adaptive kørselsassistent samler de tre systemer adaptive cruise control, Audi active lane assist med styretidspunktet "Tidligt" og køassistenten

4.328 kr.

1BK Adaptiv luftundervogn 20.635 kr.

2MA Adaptiv sportsluftundervogn 27.140 kr.

VW0 Akustiske sideruder, for og bag (9ZE) 10.835 kr.

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
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Audi Q8 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.

Q8 

C7F Alufælge 5-eget V-stjernedesign, kontrast. grå, 10 x 21 (WQS)
Dette udstyr kan medføre ændring af bilens brændstofforbrug og pris.

57.553 kr.

U03 Alufælge i 5-eget dobbeltdesign, kontrast grå, 10x22
OBS - dette udstyr kan medføre andet forbrug!

85.798 kr.

QQ1 Ambientebelysningspakke 6.925 kr.

QQ2 Ambientebelysningspakke plus 12.360 kr.

1D3 Anhængertræk, Elektrisk (1BK/2MA) 23.658 kr.

PCM
Assistentpakke City (6XK/6XL)
Indeholder: Vejkrydsassistent, vognbaneskiftadvarsel, udstigningsadvarsel, assistent til registrering af tværgående trafik bagved, Audi pre sense front,
Audi pre sense rear, Audi pre sense 360.

32.858 kr.

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

30.828 kr.

PCC

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

30.158 kr.

2F1 Audi connect nøgle (PGC/PG3, QQ1/QQ2/WBF/WK8) 3.473 kr.

WK8 Audi design selection (46R/53W/54J/C2Y/CX2/CY2/CZ4/U01/U03, 1XP/1XW, 7TH/7TK, 7HH/7HK/7HL) 89.520 kr.

UF8 Audi music interface for og bag 3.260 kr.

9ZE Audi phone box
Inkl. trådløs opladning

10.835 kr.

9ZV Audi phone box light 3.260 kr.

4X9 Audi pre sense-bagsædepakke 14.098 kr.

FY2 Audi single frame mat grå (PQD) 0 kr.

IU1 Audi smartphone interface 5.945 kr.

9S9 Audi virtual cockpit plus 3.260 kr.

8RF
B&O Advanced Sound System med 3D lyd (3FU)
Hvis man vælger Bang & Olufsen Advanced Sound System inkl. 3D-lyd, så bortfalder øjerne til fastgørelse af netskillevæggen, som sidder i loftområdet
på højde med B-stolpen. Derfor er der ingen fastgørelsesmulighed til netskillevæggen, når anden bagsæderække er klappet frem.

140.120 kr.

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
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Audi Q8 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.

Q8 

9VS B&O Premium Sound System med 3D lyd 24.970 kr.

PKC Bagagerumsafdækning, automatisk 5.638 kr.

6SJ Bagagerumsmåtte, vendbar 2.285 kr.

3NS Bagsæde plus 4.758 kr.

3GN Befæstigelsessæt 6.063 kr.

PC3 Bremsekalibre, rødlakerede
18"

8.660 kr.

7TF Dekorindlæg Aluminium, Spektrum 9.763 kr.

7TK Dekorindlæg i eukalyptustræ i basaltgrå naturel (N5D, 4D3/4D8, PS8, 3NS, 7HH/7HK/7HL) 13.000 kr.

7TH Dekorindlæg i eukalyptustræ i lavabrun naturel (7HH/7HK/7HL) 13.000 kr.

7TL Dekorindlæg i gråbrunt asketræ natur 13.000 kr.

7TM Dekorindlæg i højglans, sort/ egetræ, grå 13.000 kr.

QV1 Digital TV (uden CI) 24.970 kr.

Q0A Digital TV m CI+ pay TV system 29.303 kr.

Q0B Digital TV med CI+ pay TV system og DAB 38.648 kr.

QU1 Digital TV og DAB
Uden CI

34.313 kr.

1S1 Donkraft i bagagerum (1G1) 540 kr.

7D5 DVD afspiller 3.260 kr.

7K3 Dæktrykkontrolsystem 6.498 kr.

8X1 Forlygtevaskeanlæg 6.710 kr.

PV6 Forsæder, el-indstillelige og forsæder m/memory (6XF/6XL) 11.685 kr.

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
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Audi Q8 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.

Q8 

PV3 Forsæder, el-indstillelige og førersæde m/memory (6XF/6XL) 7.138 kr.

VC2 Garageportsåbner, HomeLink 5.423 kr.

PXC HD Matrix LED forlygter 33.433 kr.

KS1 Head-up display 30.158 kr.

9TF Indstignings-LED med projicering 5.183 kr.

7HJ Interiørelementer i læder, nederst (6E6)
i Feinnappa læder

16.290 kr.

7HH Interiørelementer i læder, øverst
I Feinnappa læder.

31.503 kr.

7HK Interiørelementer i læder, øverst og nederst (6E6)
i Feinnappa læder

47.778 kr.

PK6 Kabinevarmer m/fjernbetjening 35.838 kr.

4D3 Klimasæder foran 23.873 kr.

4D8 Klimasæder foran m/massagefunktion (N5D, PS8) 33.673 kr.

2K1 Kofangere med fuld lakering 11.928 kr.

VB0 Kofangere med kontrast lakering (Scandiumgrå) 11.928 kr.

N0K Kombination af læder af typen Valcona/Cricket, perforeret Valcona (4D3/4D8, PS8, WAA/3NS) 55.385 kr.

PS8 Komfortforsæder (N5D, 4D3/4D8, 3NS, 7HH/7HK/7HL/7TK) 65.158 kr.

9AE Komfortklimaanlæg, 4 zoner 17.365 kr.

6E6 Komfortmidterarmlæn foran 4.115 kr.

PG3 Komfortnøgle og tyverialarm 31.928 kr.

PGC Komfortnøgle, sensors.åbning og elek. bagagerumsafdækni (QQ1/QQ2) 21.495 kr.

GS5 Kontrolknapper i sort glas-look inkl. udv.alu-look 4.758 kr.

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
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Audi Q8 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.

Q8 

9JD Lightere og askebægre 1.303 kr.

PL6 Loftbeklædning i Alcantara 33.673 kr.

PL2 Loftbeklædning i Alcantara, sort 33.673 kr.

6NQ Loftbeklædning i sort stof 6.925 kr.

2V9
Luftkvalitetspakke (9AQ)
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.

9.763 kr.

N1V Læder, Valcona m/S line-prægning (WQS/WQV, 3NS) 24.970 kr.

N7K Læder/Alcantara m/S line-prægning (WQS/WQV) 0 kr.

N5A Læderindtræk Cricket 19.533 kr.

N0Q Læderindtræk, Valcona med diamantsyning og S logo (Q4Q, WQS/WQV, 3NS) 24.970 kr.

7HL Læderpakke, udvidet interiørelementer (3Y6, 6E6) 71.870 kr.

2PF Multifunktionssportslæderrat med skiftekn., flad bund 5.945 kr.

5ZC Nakkestøtter til forsæder, indstillige
Fås ikke i kombination med S sportssæder (Q4Q)

3.260 kr.

9R1 Natsynsassistent (8X1/PXC) 46.713 kr.

3CX Netadskillelse 1.948 kr.

PAH Optikpakke, Sort 15.165 kr.

4ZP Optikpakke, sort m. sorte Audi ringe (2K1/PQD) 19.533 kr.

4ZD Optikpakke, Titansort (PQD/2K1/VB0) 15.165 kr.

4GR Opvarmet forrude (9ZE) 12.785 kr.

VT3 Panellister med aluminiumsindlæg foran/bagi, belyste, uden logo 3.898 kr.

3FU Panoramaglastag 33.673 kr.

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
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Audi Q8 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.

Q8 

7X5 Parkeringsassistent 8.453 kr.

KA2 Parkeringshjælp, kamera bag 10.285 kr.

WAA

Prestige Selection
Indeholder: HD Matrix LED forlygter (PXC) + Assistentpakke Parkering (PCV) + Sidespejle, opv., el-klapbare og aut. nedbl. m/memory (6XL) + Forsæder,
el-indstillelige og førersæde m/memory (PV3) + Kontrolknapper i sort glas-look inkl. udv.alu-look (GS5) + 3-eget multifunktionslæderrat
m/skiftefunktion og varme (1XP) + Ratsøjle, el-indstillelig (2C7) + Komfortmidterarmlæn foran (6E6) + Bagsæde plus (3NS) + Audi phonebox light
(9ZV)

45.500 kr.

2C7 Ratsøjle, el-indstillelig 8.660 kr.

1G1 Reservehjul, pladsbesparende (1S1) 5.423 kr.

PQD S line eksteriørpakke (FY2/PAH)
Kan IKKE tilvælges sammen med farven Samuraigrå. Ved tilvalg af S line eksteriørpakke kan farven Daytonagrå vælges til almindelig metallaks pris!

42.345 kr.

WQS S line sportspakke (obs forbrug!)
Dette udstyr kan medføre ændring af bilens brændstofforbrug og pris.

136.208 kr.

Q4Q S sportssæder (N0Q, WQS) 58.615 kr.

GZ2 Servolukning af døre (QQ1/QQ2) 13.860 kr.

4X4 Sideairbags bag 8.660 kr.

6FJ Sidespejle i titansort højglans (PAH, 2K1/VB0/PQD) 2.285 kr.

6XF Sidespejle, el. sammenklappelige, indstillige og opvarmlige m/ memory (PV3/PV6)
Sidespejl sænkes automatisk i passagersiden når bilen sættes i bakgear. 

0 kr.

6XK Sidespejle, opvarmelige, el-klapbare og aut. nedblændelige
Sidespejl sænkes automatisk i passagersiden når bilen sættes i bakgear. 

4.328 kr.

6XL Sidespejle, opvarmelige, el-klapbare og aut. nedblændelige m/memory (PV3/PV6)
Sidespejl sænkes automatisk i passagersiden når bilen sættes i bakgear. 

4.328 kr.

FY4 Singleframe-frontelement i sort (PQD/2K1/VB0, PAH/4ZD) 0 kr.

5XL Solskærm med makeupspejl med lys i fører- og passagersiden, udtrækkelig 1.303 kr.

3Y6 Solskærm til bagrude, elektrisk 13.000 kr.

Q1D Sportssæder foran (WQS) 34.738 kr.

4A4 Sædevarme foran og yderpladser bag (9AQ/9AE) 8.660 kr.

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
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Audi Q8 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.

Q8 

3S1 Tagræling, blank 8.660 kr.

3S2 Tagræling, sort 8.660 kr.

QL5 Tonede ruder i bag 9.763 kr.

WBF Tour selection (1XW/1XP)
Indeholder: Kontur ambientebelysning - flerfarvet (QQ2) + Assistentpakke Tour (PCC)

19.900 kr.

PG2 Tyverialarm 10.835 kr.

1PR Tyverihæmmende hjulbolte med registrering af løst hjul 758 kr.

2Z0 Uden model- og teknologibetegnelse 0 kr.

2Z7 Uden teknologibetegnelse 0 kr.

PCB Vognbaneafvigelses-advarsel, vejskiltegenkendelse og nødsituationsassistent (6I6) 4.328 kr.

PCH
Vognbaneskiftadvarsel inklusive Audi pre sense rear, udstigningsadvarsel og assistent til registrering af tværgående
trafik bagved 19.533 kr.

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
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Audi Q8 Lakfarver

Q8 

W3W3 Argusbrun Metallak 19.170 kr.

Q0Q0 Audi exclusive speciallak 84.703 kr.

Y8Y8 Barriquebrun Metallak 19.170 kr.

0Q0Q Carrarahvid 6.385 kr.

6Y6Y Daytonagrå Perleeffekt 61.515 kr.

Y4Y4 Drageorange Metallak 19.170 kr.

A1A1 Dybsort 0 kr.

L5L5 Florettsølv Metallak 19.170 kr.

S1S1 Galaxyblå Metallak 19.170 kr.

2Y2Y Gletsjerhvid Metallak 19.170 kr.

4T4T Kobrabeige Metallak 19.170 kr.

T7T7 Matadorrød Metallak 19.170 kr.

2D2D Navarreblå Metallak 19.170 kr.

2T2T Orcasort Metallak 19.170 kr.

3M3M Samuraigrå Metallak 19.170 kr.

5Q5Q Vikunjabeige Metallak 19.170 kr.

De angivne priser er i DKK inkl. moms.
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