Order Number:

386854

Model

4MNSU2

Price no VAT
Audi SQ8 TDI quattro

68,630.31

Model Variant: SQ8
Power: 320 KW
Displacement: 3956 ccm
Model year:

2021

Color:

6Y6Y

Tapestry:

Сірий Дайтона Daytonagrau Perleffekt
чорний

1,026.00

шов: сірий скеля
Regular Optionals

Code
Description
1SB Додатковий захисний піддон двигуна
1XP Кермо 3-спицеве шкіряне з підігрівом багатофункціональне multifunction plus, з
підігрівом, шкіряне, спортивне кермо має преміальний вигляд та забезпечує комфортне
положення рук; колір шкіряної оббивки керма та важеля селектора пасує до кольора
верхньої частини панелі приладів; положення керма за висотою і вильотом
регулюється вручну; як опція пропонується автоматичний механізм для забезпечення
зручної посадки і висадки (2C7, електропривод регулювання положення рульової
колонки); пелюстки використовуються для перемикання передач механічно
3S2 Рейлінги на даху чорні
6TS Дзеркало зовнішнє праве асферичне
6U7 Захист від пилу додатковий
з електроприводом та підігрівом, складані,
6XL Дзеркала з пам’яттю і автом. затемненням
з автоматичним затемненням обох дзеркал, функцією пам’яті та функцією
автоматичного повороту зовнішнього дзеркала з боку переднього пасажира для
забезпечення видимості бордюру з інтегрованими світлодіодними покажчиками
повороту та форсунками омивача лобового скла з підігрівом, опукле, пласке або
асферичне скло дзеркала; функція автоматичного повороту зовнішнього дзеркала з боку
переднього пасажира для забезпечення видимості бордюру автоматично повертає
дзеркало донизу при увімкненні передачі заднього ходу
7TM Декор дуб сірий для передньої панелі, дверей і центральної консолі
9VS Bang & Olufsen 3D Premium Sound System аудіосистема об’ємного звучання; для
відтворення звуку використовуються 17 динаміків, у тому числі 3D-динаміки,
центральний динамік та сабвуфер, а також 16-канальний підсилювач сукупною
потужністю 730 Вт; відтворення розташування джерел звуку в просторі завдяки функції
об’ємного звучання для переднього ряду сидінь; таку можливість забезпечують
додаткові широкосмугові динаміки у передніх стійках, середньочастотні динаміки та
нова технологія Fraunhofer Symphoria; 3D-відтворення об’ємного звуку можливе з
будь-яких аудіоджерел; у результаті забезпечується надзвичайно реалістичне
тривимірне звучання, що дозволяє пасажирам відчути себе у першому ряду в концертній
залі
9ZV Audi phone box light додатково до функцій інтерфейсу Bluetooth: індукційне заряджання
(стандарт Qi) з потужністю 5 Вт, функцією нагадування про залишений пристрій та
відображенням рівня заряду в MMI; відсік для мобільного телефону розміром 170 х 87
мм у передньому центральному підлокітнику; користування гучним зв’язком з двома
підключеними мобільними телефонами
C49 OPTIONAL NOT DEFINED OR DESCRIPTION NOT DEFINED FOR CURRENT
@LanguageId=5
GS5 Органи управління глянцево-чорні тактильний зворотний зв’язок, розширене алюмінієве
оздоблення глянцево-чорне оздоблення: група клавіш на центральній консолі й
вимикачі зовнішнього освітлення з тактильним зворотним зв’язком, вимикачі освітлення,
оснащені датчиком наближення; алюмінієве оздоблення: клавіші систем допомоги
водію, клавіша стоянкового гальма, клавіша Auto Hold
GZ2 Сервопривід зачинення дверей зручна і безпечна система зачинення дверей оснащена
сервоприводом, який автоматично доводить неповністю зачинені двері в замок

Price no VAT
0.00
215.00

391.00
0.00
0.00
195.00

147.00
1,123.00

147.00

0.00
215.00

624.00

PAH Пакет оптичний чорний чорні акценти на решітці радіатора Audi Singleframe, накладках
на бічних вікнах та бампері спереду та позаду; виконання залежно від моделі та
оснащення; маска Audi Singleframe чорна
PCM Пакет-асистент Місто містить системи допомоги водію, створені спеціально для руху по
місту; до складу пакету входять: асистент проїзду перехресть; система попередження
про зміну смуги руху; асистент безпечного виходу; асистент виїзду заднім ходом; Audi
pre sense rear; функції можуть відрізнятися в залежності від їх доступності у різних
країнах та конфігурації автомобіля
PCV Пакет-асистент Паркування вкл. камери кругового огляду
PG3 Комфортний ключ з сенсорним відмиканням кришки багажника (з Safelock), електричне
керування полицею- покриттям багажного відділення, кромка багажного відділення з
високоякісної сталі, протиугінна сигналізація
PV3 Сидіння передні з пам’яттю для водія з електрорегулюванням, сидіння водія з функцією
пам’яті
PXC Матричні світлодіодні фари HD з динамічними покажчиками повороту
QQ2 Контурне/фонове світло, багатоколірне зміни в переліку елементів та коригування
кольорів на додачу до пакета фонового освітлення: 6 заводських колірних профілів,
додатковий інтерактивний профіль та персональний колірний профіль; параметри
інтерактивного профілю залежать від поточного режиму системи Audi drive select; 30
кольорів для персонального профілю; окремий підбір кольорів для елементів контурного
та фонового освітлення; контурне освітлення передніх/задніх дверей відповідного
кольору; фонове освітлення вставок з тканини у передніх/задніх дверях відповідного
кольору; фонове освітлення передньої частини центральної консолі відповідного
кольору; контурне освітлення передньої частини центральної консолі відповідного
кольору; контурне освітлення з підсвічуваним логотипом quattro на панелі приладів з
боку переднього пасажира відповідного кольору; фонове освітлення панелі приладів
відповідного кольору
VW0 Засклення акустичне бічних вікон посилена шумоізоляція салону завдяки двошаровому
склу

0.00

Last price:

79,588.31

Last Price with tax:

95,505.97

24.06.2020

ПП «Аеліта Моторс»

Stock Place:

21.09.2020

Kiev - customs cleared

Order Date:

24.06.2020

Prod WK:

3520

Chassis:

WAUZZZF10MD004918

Dealer:
Customer:

3520

Standard Optionals
Code

Description

0M5

Паливний бак 85 л

0P0

Вихлопні труби позаду стандартні

0TD

Килимки для підлоги спереду та позаду

0Y3

Підготовка для країн з холодним кліматом

1D0

Без тягово-зчіпного пристрою

1G1

Запасне колесо компактне

1,367.00

1,455.00
967.00

322.00
1,348.00
245.00

488.00
9,932.00

Total Optionals
Excise:

683.00

Desired:

3320

ProdNr:

3516426

Engine:

DHV 008044

1KW

Дискові гальма позаду, 18 дюймів

1PR

Комлект болтів-секреток та система попередження про послаблення колеса

1S1

Комплект інструментів

1T3

Знак аварійної зупинки і аптечка

1XW

1Y6

Кермо 3 спиці шкіряне multifunction plus з пелюстками перемикання передач; кермо вражає шикарним
виглядом і забезпечує комфортне положення рук; колір шкіряної оббивки керма та важеля селектора
пасує до обраного кольору верхньої частини панелі приладів; положення керма за висотою і вильотом
регулюється механічно; як опція пропонується автоматичний механізм для забезпечення зручної
посадки і висадки; пелюстки використовуються для перемикання передач механічно
Автоматичне блокування диференціала (Torsen диференціал)

1ZD

Дискові гальма попереду, 19 дюймів

2C5

Травмобезпечна рульова колонка

2H9

Система Audi drive select з efficiency

2K3

Бампери у стилістиці S кольору кузова

2MB

2P2

Адаптивна пневматична підвіска sport пневматична підвіска з електронним управлінням та адаптивною
системою амортизації на всіх 4 колесах та динамічним регулюванням дорожнього просвіту;
регулювання висоти кузова і жорсткості амортизаторів здійснюється автоматично з урахуванням
завантаження; вибір різних режимів здійснюється через систему Audi drive select; висота положення
кузова під час стоянки: +50 мм у положенні піднято (або lift); +15 мм у положенні allroad/offroad; +/–
0 мм у положеннях auto/comfort; –40 мм у положенні dynamic; передбачена можливість додаткового
опускання для завантаження (–65 мм відносно рівня auto, активується за допомогою клавіш у
багажному відсіку), яка полегшує доступ у багажний відсік
Захист кромки багажника зі сталі високоякісної

2Z8

Позначення моделі та технології

3B3

3S0

Кріплення ISOFIX та Top Tether для задніх сидінь; кріплення ISOFIX для задніх бічних сидінь та Top
Tether для всіх сидінь
Сидіння передні з електрорегулюванням по висоті, подовжньому положенню, нахилу сидінь та спинки
сидінь
Сидіння заднє з відокремленими сидіннями складаною спинкою та центральним підлокітником; задня
спинка, складана у співвідношенні 40:20:40 або повністю (з утворенням пласкої підлоги); ручне
регулювання кута нахилу окремих елементів задньої спинки, поділеної у співвідношенні 40:20:40
Без рейлінгів на даху

3U4

Полиця багажника з механіч. регулюванням

4A3

Підігрів передніх сидінь

4BF

Норма вихлопу газів Euro 6 DG (для автомобілів 2020 модельного року)

4E7

Кришка багажника з електроприводом після відмикання автомобіля відкривати або закривати кришку
багажного відділення з електроприводом можна натисканням кнопки на ключі автомобіля, кнопки на
дверях водія або кнопки на ручці кришки багажного відділення; у поєднанні з опціональним
комфортним ключем кришку можна відкрити, провівши ногою під заднім бампером, якщо руки зайняті
Лобове скло термічнозагартоване у ламінованому безуламковому варіанті

3L5
3NE

4GF

4L6

Ключ дистанційного керування (з функцією Safelock); відмикання і замикання дверей, кришки багажного
відсіку та люка заливної горловини; дозвіл на рушання надається без активного використання ключа
(система Keyless-Go); для цього водій повинен сидіти в автомобілі і мати ключ при собі; двигун
запускається та вимикається клавішею стартера на центральній консолі
Скло термічнозагартоване бічні стекла та заднє скло; зелене тонування; обігрів заднього скла з
таймером
Дзеркало внутрішнє з автом. затемненням безрамне

4UE

Подушки безпеки повнорозмірні для водія та переднього пасажира

4X3
4ZB

Подушки безпеки бічні спереду і система захисту голови; бічні подушки безпеки спереду, вбудовані в
спинки сидінь; з додатковою системою захисту голови: надувається спереду в зоні бічних вікон,
захищаючи пасажирів передніх та задніх крайніх сидінь у разі бічного зіткнення
Глянцевий пакет обрамлення по периметру даху та вікон у дверях з анодованого алюмінію

5J1

Спойлер на даху, вкл. 3 стоп-сигнал

5RU

Дзеркало зовнішнє праве - випукле

4I6

4KC

5SL

Дзеркало зовнішнє ліве - асферичне

5TG

Декор алюміній матовий шліфований

5XC

Сонцезахисні козирки з косметичними дзеркалами з підсвічуванням на стороні водія і переднього
пасажира
Підголівники передні

5ZF

примітка: тільки у поєднанні зі спортивним пакетом S line

6F7

Підлокітник центральний спереду можливість окремого регулювання та складання для водія і
переднього пасажира
Емблема ромб S

6FC

Корпуси зовнішніх дзеркал під алюміній

6I3

6NQ

Система попередження про виїзд зі смуги у рамках своїх обмежень система допомагає запобігти
ненавмисному сходженню зі смуги; якщо систему активовано, а водій не увімкнув сигнал повороту,
вона втручається у роботу рульового керування, щоб автомобіль не пересік виявлену дорожню розмітку;
водій може налаштувати додаткову вібрацію рульового колеса за бажанням; система спрацьовує, якщо
автомобіль рухається зі швидкістю у діапазоні від 60 до максимум 250 км/год; зверніть увагу: системи
працюють у рамках своїх обмежень; вони можуть лише допомагати водію; водій залишається
відповідальним за автомобіль на дорозі і повинен бути максимально уважним
Audi Pre sense front використовує дані камери у передній частині автомобіля та вираховує ймовірність
зіткнення з автомобілем, що рухається попереду; в рамках обмежень системи вона може попередити
про вірогідні зіткнення та розпочати процес гальмування в залежності від ситуації та швидкості, з якою
рухається автомобіль: система здатна виявити пішоходів, якщо автомобіль рухається на швидкості
приблизно 85 км/год, а інші транспортні засоби — на швидкості до 250 км/год; якщо система виявляє
потенційне фронтальне зіткнення, то вона попереджає водія поетапно, видаючи візуальні, акустичні та
тактильні сигнали; вона може задіяти підсилювач гальма або ж повністю загальмувати за необхідності,
щоб зменшити швидкість руху та уникнути зіткнення за певних обставин; окрім того, система може
вживати й інших заходів: блимання аварійних вогнів, затягування пасків безпеки, оптимізація
положення сидінь, закривання панорамного скляного даху (якщо замов
Стеля в чорній тканині

6SS

Покриття багажного відділення

6XE

6Y2

Дзеркала з електрорегулюван. і обігрівом складані, з функцією автоматичного повороту зовнішнього
дзеркала з боку переднього пасажира для забезпечення видимості бордюру, з інтегрованими
світлодіодними покажчиками повороту та форсунками омивача лобового скла з підігрівом, асферичне
скло дзеркала; функція автоматичного повороту зовнішнього дзеркала з боку переднього пасажира для
забезпечення видимості бордюру - автоматично повертає дзеркало донизу при увімкненні передачі
заднього ходу
Функція обмеження швидкості

7AL

Протиугінна сигналізація

7E6

Електричний додатковий обігрів повітря

7K9

Індикація контролю тиску в шинах звукові та візуальні сигнали попередження при втраті тиску в одному
або декількох колесах; відображення на інформаційній системі водія
Система Start Stop

6E3

6K8

7L8
7P1
7UG

Поперекова 4-ходова опора для сидінь водія і переднього пасажира; електрорегулювання за виступом
і висотою
MMI Navigation plus з MMI touch на додачу до MMI Radio plus з MMI touch response: інформація
виводиться на кольоровий дисплей 10,1" високої роздільної здатності (1540 × 720 пікселів);
AM-/FM-радіоприймач із підтримкою рознесеного прийому; система регулювання гучності залежно від
швидкості; 1 слот для карт пам’яті SDXC; онлайн-оновлення карт**: завантаження актуальних
навігаційних даних; відображення карт у 3D-режимі з показом об’єктів інфраструктури й моделей міст;
персональний асистент-навігатор: якщо функція увімкнена, контролює ситуацію на дорогах, які
використовуються регулярно (наприклад, між домом і роботою), та пропонує новий маршрут для
об’їзду заторів, якщо ймовірна затримка становить щонайменше 7 хвилин; асистент ефективності
використовує дані навігаційної системи про маршрут руху та в поєднанні з адаптивним круїз-контролем
(опція), якщо функція регулювання швидкості увімкнена, з урахуванням ситуації на дорозі може зазда

7X2

7YA
8G1
8IT

8K1

Система допомоги при паркуванні plus видає акустичні та візуальні сигнали при паркуванні та
маневруванні переднім та заднім ходом; відстань до визначених об’єктів показується на верхньому
дисплеї в залежності від поточного кута повороту рульового колеса та напрямку руху; білий сегмент
означає виявлену перешкоду поза шляхом транспортного засобу; червоні сегменти відображають
перешкоди на його шляху; зображення траєкторії руху також показує бічні контрольні лінії, які
вираховуються з поточного положення рульового колеса для полегшення паркування та виїзду;
інформацію надають 8 ультразвукових датчиків, вмонтованих у бампери; система активується після
ввімкнення задньої передачі, натискання кнопки на центральній консолі (за бажанням) або
автоматично, коли автомобіль наближається до перешкоди, рухаючись зі швидкістю менше 10 км/год;
зверніть увагу: системи працюють у рамках своїх обмежень; вони можуть лише допомагати водію;
водій залишаєт
Бортова література українською мовою
Асистент дальнього світла працюючи в межах обмежень системи, автоматично виявляє фари
зустрічного транспорту, задні ліхтарі інших учасників дорожнього руху та джерела світла у забудованих
районах; дальнє світло вмикається або вимикається автоматично залежно від ситуації на дорозі
Фари світлодіодні повністю світлодіодні фари забезпечують реалізацію таких функцій: денні ходові
вогні; ближнє світло; дальнє світло; габаритні ліхтарі; покажчики поворотів; всепогодне світло;
освітлення при маневрах (освітлення зони повороту під час руху заднім ходом); функція автоматичного
динамічного коригування положення фар; світлодіодна технологія забезпечує освітлення дороги зі
спектром, подібним до денного світла, і відрізняється зниженим споживанням енергії, збільшеним
строком служби та покращеною видимістю для інших учасників дорожнього руху; світлова графіка Audi
забезпечує покращену видимість удень і вночі
Денне світло фар

8T6

Задні ліхтарі світлодіодні світлодіодні покажчики повороту, стоп-сигнали, габаритні ліхтарі та ліхтар
освітлення заднього номерного знаку; світлодіодні стоп-сигнали швидше активуються і забезпечують
прискорене розпізнавання водієм автомобіля, що рухається позаду; ліхтарі заднього ходу білого
кольору, протитуманний ліхтар у бампері
Круїз-контроль з обмежувачем швидкості

8X1

Пристрій для очищення фар

8Y1

Двотоновий сигнал

9AD

Клімат-контроль 2-зональний незалежне регулювання температури з боку водія та переднього
пасажира; регулювання клімату в задній частині салону за допомогою дефлекторів системи вентиляції
у задній частині центральної консолі; дефлектори системи вентиляції для розморожування вітрового
скла і бічних вікон; комбінований фільтр, що очищує повітря від шкідливих речовин та дрібних часток
Нагадування про необхідність пристебнути паски безпеки для водія та переднього пасажира, акустичні
та візуальні попередження нагадують про те, що необхідно пристібнути пасок безпеки
Важелі та щітки склоочисника стандартні

8SK

9P3
9PA

FK2

Audi virtual cockpit інноваційна, повністю цифрова панель приладів для гнучкого відображення
інформації залежно від потреб водія: швидкість/частота обертів, відображення мапи, сервісів Audi
connect², інформації про радіостанцію/мультимедіа тощо; кнопка VIEW на багатофункціональному кермі
дозволяє перемикатися між двома різними режимами відображення круглих приладів; у режимі з
приладами малого розміру відображається велика і чітка графіка бортового комп’ютера та вміст MMI;
відображення даних бортового комп’ютера можна налаштувати у тахометрі; керування панеллю Audi
virtual cockpit здійснюється за допомогою багатофункціонального керма; на кольоровому дисплеї
діагоналлю 12,3 дюйма стандарту Full-HD можливе відображення навігаційних даних у вигляді
3D-моделі; передбачена можливість налаштування даних бортового комп’ютера, які відображаються у
тахометрі; постійне відображення навігаційної інформації у зоні спідометра під час активного
Audi sound system 10 динаміків включно з центральним динаміком і сабвуфером, 6-канальний
підсилювач сукупною потужністю 180 Вт
Bluetooth - інтерфейс за допомогою якого є можливість приєднання мобільних телефонів, що
підтримують функцію Bluetooth, до автомобілю; можливість гнучкого зв’ язку в автомобілі за допомогою
мікрофону
Диски 5 V-спиць S-дизайн 10Jx21 литі легкосплавні, контрастний сірий колір, частково поліровані, шини
285/45 УВАГА: Будь ласка, будьте проінформовані про те, що через поточний стан доріг в Україні
необхідно приділяти посилену увагу для того, щоб уникнути пошкоджень, що можуть виникнути з
причини поганих дорожніх умов!
Додатковий бак AdBlue (24 л)

FY3

Маска решітки Singleframe селеніт сріблястий

GH1

Повний привід quattro з самоблоківним центральним диференціалом

GS0

Клавіші управління матово-чорні

9S8

9VD
9ZX
C7F

QK1

Audi smartphone interface підключає ваш смартфон до автомобіля Audi через USB-порт та переносить
файли з телефону безпосередньо на MMI-дисплей; він також дозволяє бездротово підключати пристрої
Apple; навігація, телефонія, музика та вибрані програми сторонніх розробників — усіма цими
функціями можна керувати з допомогою MMI-контролера та функції голосового керування на вашому
смартфоні
Шкіра / Alcantara S передні спортивні сидіння: центральні панелі передніх сидінь та двох зовнішніх
сидінь заднього ряду — алькантара Frequency чорна або сіра Rotor Grey; вставки оббивки дверей —
алькантара чорна або сіра Rotor Grey; бокові виступи сидінь, підголівники, центральне заднє сидіння і
центральний підлокітник — шкіра чорна або сіра Rotor Grey з контрастним декоративним швом; у
поєднанні з оббивкою сидінь чорною — контрастний декоративний шов сірий Rock Grey; у поєднанні з
оббивкою сидінь сірим Rotor Grey — контрастний декоративний шов кольору Anthracite; тиснений
логотип S на спинках передніх сидінь; доступно тільки в поєднанні з пакетом S line
Сидіння передні спортивні з електрорегулюванням висоти, поздовжнього положення і нахилу подушки
сидіння та нахилу спинки; ручне регулювання положення підголівників і висоти ременів безпеки,
розвинені бокові виступи для покращеної підтримки під час поворотів, 4-ступінчаста поперекова опора
Багатофункціональна камера

QL1

Скло прозоре для заднього скла, вікон задніх дверей та бокових задніх вікон

QQ1

VF1

Фонове освітлення салону на додачу до стандартного освітлення салону: фонове освітлення вставок з
тканини у передніх/задніх дверях, ліхтарі освітлення підходів до автомобіля у зовнішніх ручках
передніх/задніх дверей, фонове освітлення панелі приладів, фонове освітлення передньої частини
центральної консолі
Електромеханічне рульове керування безконтактне рейкове керування із адаптивним підсилювачем
рульового управління; точне керування на високій швидкості, чудова підтримка під час паркування
Музичний інтерфейс Audi music interface 2 USB-роз’єми з функцією заряджання і передавання даних для
відтворення музики з портативного носія даних (USB-накопичувач, смартфон, MP3-плеєр)
Функція Hold assist запобігає руху автомобіля, коли він зупиняється на схилі; працює необмежений
проміжок часу
Педалі та підставки для ніг зі сталі високоякісної

VL0

Функція захисту пішоходів

VT5

Накладки на пороги з алюм. вставками для передніх і задніх дверей, підсвічувані, передні накладки з
написом S примітка: входять до складу спортивного пакету S line

IU1

N7K

Q1D

QZ7
UF7
UH2

