
Ceník 
RS Q8



Čiré vzrušeníČiré vzrušení
Nejvýkonnější SUV kupé od Audi Sport: Audi RS Q8.
Výkon je postoj.
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Design, ze kterého Design, ze kterého 
vyzařuje síla a vyzařuje síla a 
dynamikadynamika
Nárazník RS s velkými otvory pro přívod 
vzduchu, charakteristický přední spoiler 
a maska   chladiče s voštinovou strukturou 
typickou pro RS modely vytvářejí při 
pohledu zepředu působivé akcenty. 
Nápadná silueta podtrhuje svalnatou 
postavu.



Paket karbonové/lesklé černéPaket karbonové/lesklé černé
optikyoptiky
Prvky specifické pro RS modely, jako je vsadka difuzoru v lesklé černé 
barvě s horizontální lištou z karbonu, pro RS modely typické oválné 
koncovky výfuku a RS střešní spoiler   podtrhují výkon Audi RS Q8 s na 
přání dostupným paketem karbonové/lesklé černé optiky. Působivé 
akcenty při pohledu zepředu doplňují svalnatý vzhled.



Mocný výkon, který je na silnici Mocný výkon, který je na silnici 
přenášen chytrým způsobempřenášen chytrým způsobem
V Audi RS Q8 máte k dispozici permanentní pohon všech kol 
quattro, který lze na přání rozšířit o sportovním diferenciál 
quattro pro selektivní rozdělení výkonu na kola. K tomu se hodí: 
adaptivní pneumatický podvozek sport s vyladěním 
charakteristickým pro RS modely a řízení všech kol pro agilní 
odezvu a vysokou jízdní stabilitu.



Inovativní technologieInovativní technologie
Na přání je k dispozici elektromechanická aktivní 
stabilizace náklonu karoserie, která se projeví v ještě 
větší jízdní dynamice, jež je patrná zejména při 
zatáčení. Aktuální jízdní charakteristiku lze změnit 
prostřednictvím systému Audi drive select, kdy stačí 
jednou stisknout tlačítko RS na volantu.
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Výkon, který jde ruku v ruce Výkon, který jde ruku v ruce 
s praktickou využitelnostís praktickou využitelností
Audi RS Q8 je otevřeno různým možnostem využití. Kromě 
působivého výkonu nabízí také vysokou míru praktičnosti 
usnadňující každodenní život. Pokud sklopíte opěradla zadních 
sedadel, získáte zavazadlový prostor s celkovou kapacitou až 1 755 
litrů. Mimo to lze trojdílné zadní sedadlo podélně posouvat.



Přehlednost.Přehlednost.
Dotykové ovládání.Dotykové ovládání.
Vynikající zážitek.Vynikající zážitek.
Audi RS Q8 je vybaveno celou řadou digitálních 
technologií, které Vás budou za jízdy různě 
podporovat. Například specifický režim RS 
standardně dodávané přístrojové desky Audi 
virtual cockpit Vás bude informovat o všech 
jízdních aspektech včetně točivého momentu, 
výkonu, zrychlení, času zajetí kola a působícího 
přetížení.



Základní model

12 Audi RS Q8

Obsah

Exteriér

15 Lakování
16 Střešní systémy
17 Optické pakety
19 Vnější zpětná zrcátka
20 Letní kola
21 Zimní kola
22 Brzdové systémy
23 Světlomety
25 Skla
26 Výfukový systém
27 Ostatní exteriérová výbava

Interiér

29 Designové pakety
30 Sedadla a čalounění sedadel
34 Dekorace
35 Ovládací prvky
36 Vnitřní osvětlení
37 Ostatní interiérová výbava

Technika

41 Technické pakety
42 Zrcátka
43 Příslušenství kol
44 Světla
45 Uzamykací systémy
47 Komfort sezení
48 Klimatizace
49 Zabezpečovací a odkládací systémy pro  
  zavazadla
50 Infotainment
54 Komunikace
56 Asistenční systémy
61 Podvozek a brzdy
64 Technika a bezpečnost

Prodloužená záruka/
Servisní balíčky

67 Prodloužená záruka a servisní balíčky

Audi connect

68 Audi connect

11



Základní model

13



Základní model
Audi RS Q8

Motor Válce
Objem motoru
v cm3

Výkon
maximální v kW (PS)

Točivý moment
maximální v Nm

Spotřeba1

kombinovaná v l/100 km 

podle WLTP*

Emise1 CO2

kombinované v g/km 

podle WLTP*

Třída účinnosti
Emisní třída

CZK vč. 21% DPH2

CZK bez DPH2

Objednací kód

TFSI quattro tiptronic

8stupňový

8

3.996

441 (600) 800 13,2–13,6 300–308 -

Euro 6d-ISC-FCM

3.552.900,–

2.936.281,21,-
4MNRV2

* Hodnoty spotřeby a emisí pro vozidlo jsou k dispozici pouze podle WLTP a nikoli podle NEDC.
Vysvětlivky k poznámkám naleznete na stranách 74/75. Další technické údaje naleznete na straně 77.
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Standardní lakování

• Šedá Nardo 

(T3)

bez

doplatku

❍

Metalické lakování

• Bílá Gletscher 

(2Y)

• Modrá Navarra 

(2D)

• Červená Matador 

(T7)

41.700,–

34.462,81

●

• Stříbrná Satellit 

(F0)

• Modrá Waitomo 

(D6)

• Černá Mythos 

(0E)

• Oranžová Dragon 

(Y4)

Perleťové lakování

• Šedá Daytona 

(6Y) 

41.700,–

34.462,81

 

●

Individuální lakování

• Audi exclusive individuální 

lakování (Q0) 

162.900,–

134.628,10

 

●

Lakování

● = Volitelná výbava ❍ = Standardní výbava  – = Nelze objednat. Vysvětlivky k poznámkám najdete na stranách 74/75.

XX XX

XX XX

XX XX

XX

XX
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Panoramatické skleněné střešní okno

Panoramatické skleněné střešní okno se působivě snadno ovládá. Sklápění a otevírání předního skleněného prvku je 

ovládáno elektronicky. Stejně snadno se ovládají i neprůhledné sluneční clony. Lze ho pohodlně otevřít a zavřít zvenčí 

pomocí klíče od vozidla s dálkovým ovládáním. Zajišťuje příjemnou atmosféru v interiéru zalitou světlem a zlepšuje vnitřní 

klima pomocí účinného větrání. Integrovaný větrný deflektor snižuje hluk větru při otevřeném střešním okně.

3FU 46.800,–

38.677,69

●

Bez střešních ližin ❍

Střešní ližiny z eloxovaného hliníku Dodávané včetně střešních příčníků. 3S1 12.100,–

10.000,00

●

Střešní ližiny v černé barvě Dodávané včetně střešních příčníků. 3S2 12.100,–

10.000,00

●

● = Volitelná výbava ❍ = Standardní výbava  – = Nelze objednat. Vysvětlivky k poznámkám najdete na stranách 74/75.

Střešní systémy
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Paket hliníkové optiky Celkový dojem z paketu hliníkové optiky definují vnější RS prvky v matné hliníkové optice a také RS nárazníky ve sportovním, 

dynamickém designu. Přední spoiler v matné hliníkové optice vytváří jemný kontrast k ochranné mřížce chladiče ve voštinové 

struktuře s maskou Singleframe v šedé Manhattan a k velkým otvorům pro přívod vzduchu v leskle černé barvě. Vodorovný 

pruh na zádi v matné hliníkové optice dodává elegantní akcent vsadce difuzoru v lesklé černé barvě. Kryty vnějších zpětných 

zrcátek v hliníkové optice a paket lesklé optiky s orámováním střechy a oken z eloxovaného hliníku završují progresivní 

eleganci paketu hliníkové optiky.

Paket hliníkové optiky obsahuje:

• Vnější RS prvky v matné hliníkové optice zahrnující RS nárazníky ve sportovním, dynamickém designu; vpředu: ochrannou 

mřížkou chladiče s voštinovou strukturou a velké otvory pro přívod vzduchu v lesklé černé barvě a přední spoiler v matné 

hliníkové optice; vzadu: vsadku zadního difuzoru v lesklé černé barvě a horizontální lištu pod světelným pásem v matné 

hliníkové optice

• Rám masky chladiče Singleframe v šedé barvě Manhattan

• Kryty vnějších zpětných zrcátek v hliníkové optice

• Paket lesklé optiky s orámováním střechy a oken z eloxovaného hliníku

❍

Paket černé optiky Paket černé optiky obsahuje:

• RS exteriérové prvky v černé barvě

• RS nárazníky ve sportovním, dynamickém designu, vpředu s ochranou mřížkou chladiče s voštinovou strukturou a velkými 

otvory pro přívod vzduchu v lesklé černé barvě a také přední spoiler v lesklé černé barvě

• Rám masky chladiče Singleframe v lesklé černé barvě

• Vsadku difuzoru vzadu v lesklé černé barvě, horizontální lištu pod světelným pásem v lesklé černé barvě

• Orámování oken v lesklé černé barvě

• Kruhy Audi vpředu a vzadu a také logo „RS Q8“ na masce chladiče Singleframe a na víku zavazadlového prostoru v chromu

• Na přání lze kombinovat s výbavou „Kruhy Audi a loga „RS Q8“ v lesklé černé barvě“

PA6 43.800,–

36.198,35

●

Optické pakety
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Paket karbonové/lesklé černé optiky Paket karbonové/lesklé černé optiky obsahuje:

• RS exteriérové prvky v karbonu

• RS nárazníky ve sportovním, dynamickém designu, vpředu s ochranou mřížkou chladiče s voštinovou strukturou a velkými 

otvory pro přívod vzduchu v lesklé černé barvě a také přední spoiler v lesklém karbonu

• Rám masky chladiče Singleframe v karbonu

• Vsadku difuzoru vzadu v lesklé černé barvě, horizontální lištu pod světelným pásem v lesklém karbonu

• Orámování oken v lesklé černé barvě

• Kruhy Audi vpředu a vzadu a také logo „RS Q8“ na masce chladiče Singleframe a na víku zavazadlového prostoru v chromu

• Na přání lze kombinovat s výbavou „Kruhy Audi a loga „RS Q8“ v lesklé černé barvě“

PQA 143.200,–

118.347,11

●

Kruhy Audi a loga „RS Q8“ v lesklé černé barvě Kruhy Audi vpředu a vzadu a také logo „RS Q8“ na masce chladiče Singleframe a na víku zavazadlového prostoru v lesklé 

černé barvě

4ZP 9.100,–

7.520,66

●

● = Volitelná výbava ❍ = Standardní výbava  – = Nelze objednat. Vysvětlivky k poznámkám najdete na stranách 74/75.

Optické pakety
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Kryty vnějších zpětných zrcátek v hliníkové optice ❍

Kryty vnějších zpětných zrcátek v černé barvě 6FJ 3.200,–

2.644,63

●

Kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě vozu 6FA 3.200,–

2.644,63

●

Kryty vnějších zpětných zrcátek v karbonu Kryty vnějších zpětných zrcátek z vysoce kvalitního karbonu vytvářejí vizuální akcenty a také šetří hmotnost. 6FQ 20.800,–

17.190,08

●

Vnější zpětná zrcátka
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22" litá kola - 10paprskový hvězdicový design 

Velikost 10,0 J x 22, pneumatiky 295/40 R 22 

 

 

 

❍

23" litá kola - 5-Y-paprsků ve tvaru rotoru 

Velikost 10,5 J x 23, pneumatiky 295/35 R 23 

 

 

 

52Q 60.300,–

49.834,71

●

23" litá kola - 5-Y-paprsků ve tvaru rotoru, černá 

Velikost 10,5 J x 23, pneumatiky 295/35 R 23 

 

 

 

C2X 66.400,–

54.876,03

●

23" litá kola - 5-Y-paprsků ve tvaru rotoru, antracitově černá, leštěná4 

Velikost 10,5 J x 23, pneumatiky 295/35 R 23 

 

 

 

52S 69.400,–

57.355,37

●

 23" litá kola - 5-Y-paprsků ve tvaru rotoru, matně titanově šedá, leštěná4 

Velikost 10,5 J x 23, pneumatiky 295/35 R 23 

 

 

 

52R 69.400,–

57.355,37

●

Výkonné SUV pneumatiky Pirelli, 295/35 R23 P Zero Výkonné SUV pneumatiky testované v náročných podmínkách s následujícími vylepšeními vlastností: zvláště dobré jízdní 

vlastnosti na suchém a mokrém povrchu vozovky, téměř neomezená vhodnost pro každodenní použití.

H6H 13.600,–

11.239,67

●

Letní kola
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22" litá kola - 10paprskový hvězdicový design 

Velikost 10,0 J x 22, zimní pneumatiky 275/40 R 22 

je možné využít sněhové řetězy, maximální rychlost 240 km/h

 

Upozornění: informace o ceně a způsobu objednání získate u svého partnera Audi 

7BF ●

23" litá kola - 5-Y-paprsků ve tvaru rotoru 

Velikost 10,5 J x 23, zimní pneumatiky 295/35 R 23 

není možné použít sněhové řetězy, maximální rychlost 270 km/h 

 

Upozornění: informace o ceně a způsobu objednání získate u svého partnera Audi 

2WD ●

 23" litá kola - 5-Y-paprsků ve tvaru rotoru, černá 

Velikost 10,5 J x 23, zimní pneumatiky 295/35 R 23 

není možné použít sněhové řetězy, maximální rychlost 270 km/h 

 

Upozornění: informace o ceně a způsobu objednání získate u svého partnera Audi 

7FL ●

Zimní kola
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RS ocelové brzdy vpředu a vzadu s brzdovými třmeny 

lakovanými v lesklé černé barvě

20" vysoce výkonný brzdový systém s diagonálním rozdělením, protiblokovací brzdový systém (ABS) s elektronickým 

rozdělováním brzdné síly (EBD), elektronické řízení stabilizace (ESC) s brzdovým asistentem, hliníkový tandemový posilovač 

brzd, vnitřně odvětrávané plovoucí perforované brzdové kotouče; Brzdové třmeny lakované v lesklé černé barvě s logem RS.

❍

RS ocelové brzdy s brzdovými třmeny lakovanými v lesklé 

červené barvě

20" vysoce výkonný brzdový systém s diagonálním rozdělením, protiblokovací brzdový systém (ABS) s elektronickým 

rozdělováním brzdné síly (EBD), elektronické řízení stabilizace (ESC) s brzdovým asistentem, hliníkový tandemový posilovač 

brzd, vnitřně odvětrávané plovoucí perforované brzdové kotouče; Brzdové třmeny lakované v lesklé červené barvě s logem 

RS.

PC7 15.100,–

12.479,34

●

RS karbon-keramické brzdy brzdovými třmeny lakovanými v 

lesklé antracitově šedé barvě

21" vysoce výkonný brzdový systém s keramickými brzdovými kotouči vyztuženými uhlíkovými vlákny vpředu a vzadu, 

speciálně vyvinutými chladicími kanálky ve ventilovaných a perforovaných brzdových kotoučích; Brzdové třmeny lakované 

v lesklé antracitově šedé barvě s nápisem „Audi ceramic“ vpředu a vzadu.

PC6 256.200,–

211.735,54

●

RS karbon-keramické brzdy s brzdovými třmeny lakovanými 

v lesklé modré barvě

21" vysoce výkonný brzdový systém s keramickými brzdovými kotouči vyztuženými uhlíkovými vlákny vpředu a vzadu, 

speciálně vyvinutými chladicími kanálky ve ventilovaných a perforovaných brzdových kotoučích; Brzdové třmeny lakované 

v lesklé modré barvě s nápisem „Audi ceramic“ vpředu a vzadu.

PC8 271.300,–

224.214,88

●

RS karbon-keramické brzdy s brzdovými třmeny lakovanými 

v lesklé červené barvě

21" vysoce výkonný brzdový systém s keramickými brzdovými kotouči vyztuženými uhlíkovými vlákny vpředu a vzadu, 

speciálně vyvinutými chladicími kanálky ve ventilovaných a perforovaných brzdových kotoučích; Brzdové třmeny lakované 

v lesklé červené barvě s nápisem „Audi ceramic“ vpředu a vzadu.

PC9 271.300,–

224.214,88

●

● = Volitelná výbava ❍ = Standardní výbava  – = Nelze objednat. Vysvětlivky k poznámkám najdete na stranách 74/75.

Brzdové systémy
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LED světlomety Poskytují osvětlení vozovky podobné dennímu světlu a tím větší bezpečnost a pohodlí. Vyznačují se nízkou spotřebou 

energie a dlouhou životností. Světlomety mají následující funkční rozsah:

• Světla pro denní svícení s nápadnou světelnou grafikou Audi

• Potkávací světla

• Dálková světla

• Poziční světla

• Směrová světla

• Světla do každého počasí

• Automatické dynamické řízení dosahu světlometů

❍

LED zadní světla Zadní světla v technologii LED přesvědčí rychlejší aktivací koncových a brzdových světel, což znamená, že je řidič za Vámi 

uvidí dříve. Světelný podpis je viditelný identifikační znak na zádi vozu. LED zadní světla zahrnují:

• Směrová světla

• Brzdová světla

• Koncová světla

• Osvětlení SPZ vzadu

• Bílá couvací světla

• Zadní mlhové světlo umístěné v nárazníku

❍

Světlomety
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HD Matrix LED světlomety a LED zadní světla HD Matrix LED světlomety s dynamickou produckí světla a dynamickými směrovými světly se stávají definujícími prvky 

progresivního designového jazyka. Díky zatmavenému orámování specifickému pro RS modely a vzrušujícímu světelnému 

podpisu je Audi RS Q8 okamžitě rozpoznatelné. Den a noc. Inovativní víceřádkové HD Matrix LED světlomety poskytují 

přesnější osvětlení vozovky díky vyššímu rozlišení ve srovnání s Matrix LED světlomety. V důsledku toho lze výrazně snížit 

oslňování protijedoucích vozidel nebo vozidel vpředu. Pokud kamerový systém detekuje další vozidla, systém selektivně 

ztlumí pouze oblast detekovaného vozidla, zatímco všechny ostatní segmenty dálkového světla zůstávají aktivní. Zapínání 

a vypínání jednotlivých světelných segmentů vytváří aktivní a dynamické rozložení světla jak při použití potkávacích světel, 

tak i dálkových světel. Světelné funkce jsou ve světlometech viditelné jako dynamické operace. Osvětlení jízdní dráhy vozidla 

je výrazně lepší než u Matrix LED světlometů, což zvyšuje bezpečnost a pohodlí při jízdě ve tmě.

Inovativní a dynamická. Zadní LED světla obsahují dynamickou produkci světla, dynamická směrová světla, brzdová světla, 

koncová světla, osvětlení zadní SPZ, couvací světla a zadní mlhové světlo na jedné straně v technologii LED. Jednoznačnou 

výhodou brzdových světel v LED technologii je jejich rychlejší aktivace pro upozornění ostatních účastníků silničního 

provozu.

Viditelné akcenty. Po aktivaci jsou dynamická směrová světla působivá svým nápadným, dynamickým a dobře viditelným 

průběhem světla. Segmenty LED pásku se postupně během milisekun rozsvěcují, čímž vytvářejí dojem, že se světlo pohybuje 

ve směru, do kterého vozidlo odbočuje.

Inovativní a futuristická. Dynamická světelná animace specifická pro RS s funkcí coming home/leaving home ukazuje 

jedinečnost HD Matrix LED světlometů a LED zadních světel, i když Audi RS Q8 stojí.

Pro více světla a lepší viditelnost. Například za špatných povětrnostních podmínek může systém ostřikovačů světlometů 

vyčistit světlomety a zajistit tak více světla pro osvětlení vozovky. Omezení způsobená znečištěním světlometů v důsledku 

rozbředlého sněhu, posypové soli nebo kondenzace se tak výrazně sníží.

Světlomety se zatmavením specifickým pro RS modely mají kromě funkce HD Matrix LED následující funkce

PXC 46.500,–

38.429,75

●

• Světla pro denní svícení

• Potkávací světla

• Dálková světla

• Poziční světla

• Dynamická směrová světla

• Odbočovací světla (doplňují boční osvětlení při 

odbočování)

• Světla do každého počasí (pro snížení oslnění za špatných 

povětrnostních podmínek)

• Manévrovací světla (při couvání osvětlují manévrovací 

prostor vpředu)

• Dálniční světla (rozšířený dosah světla při vysokých 

rychlostech)

• Automatická-dynamická regulace dosahu světlometů

• Světla do zatážek

• Zadní LED světla s dynamickou produkcí světla 

a dynamickými směrovými světly

• Ostřikovače světlometů

● = Volitelná výbava ❍ = Standardní výbava  – = Nelze objednat. Vysvětlivky k poznámkám najdete na stranách 74/75.

Světlomety
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Čelní sklo z vrstveného termoizolačního skla ❍

Boční skla a zadní skla z termoizolačního skla Zeleně tónovaná; vyhřívané zadní sklo s časovačem. ❍

Klimakomfortní akustické čelní sklo Dodatečná reflexní vrstva snižuje hromadění tepla v interiéru při intenzivním slunečním záření a snižuje spotřebu energie 

klimatizací. Včetně místa pro umístnění systému na výběr mýtného.

4GL 9.700,–

8.016,53

●

Klimakomfortní akustické čelní sklo, bezdrátově vyhřívané Vyhřívané čelní sklo z klimakomfortního akustického skla, pomocí bezdrátového vyhřívání urychluje odmrazování a zajišťuje,

že nedochází k zamlžení, zároveň není zhoršen výhled přes čelní sklo jako v případě vyhřívání čelního skla pomocí topných

drátů; vyhřívání stěračů v klidové poloze; ovládání pomocí komfortní klimatizace; reflexní vrstva na čelním skle navíc snižuje

zahřívání za slunečných dnů a snižuje tak spotřebu energie klimatizací.

4GR 17.800,–

14.710,74

●

Dvojitá akustická skla pro skla dveří a boční skla Zlepšené odhlučnění interiéru díky dvojitému zasklení. VW0 15.100,–

12.479,34

●

Zatmavená skla Zatmavené zadní okno, zadní dveře a boční okna. QL5 13.600,–

11.239,67

●

Skla
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Standardní koncovky výfuku Dvě oválné koncovky výfuku; pochromované. ❍

RS sportovní koncovky výfuku Pro lepší akustický zážitek, dvě oválné koncovky výfuku, v lesklé černé barvě. 0P6 42.200,–

34.876,03

●

● = Volitelná výbava ❍ = Standardní výbava  – = Nelze objednat. Vysvětlivky k poznámkám najdete na stranách 74/75.

Výfukový systém
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Kontrastní lakování v šedé Manhattan Spodní část nárazníků vpředu a vzadu a vnější boční prahy v šedé barvě Manhattan. ❍

Plné lakování Spodní část nárazníků vpředu a vzadu a vnější boční prahy v barvě vozu. VJ3 16.600,–

13.719,01

●

Tažné zařízení

Elektricky ovládané výkyvné tažné zařízení lze pohodlně uzamknout a odemknout pomocí uvolňovacího mechanismu. 

Má elektricky ovládanou výkyvnou kulovou hlavu s elektrickým uvolněním ovládaným tlačítkem v zavazadlovém prostoru. 

Kulová hlava a rameno jsou vyrobeny z kované oceli. Funkce elektronického stabilizace (ESC) stabilizuje přívěs během jízdy.

Integrovaná zásuvka otočného tažného zařízení umožňuje nepřetržité používání elektrického zařízení v přívěsu nebo 

karavanu během jízdy. Tažné zařízení a zásuvku lze v případě, že nejsou používány, úplně schovat pod nárazník.

1D3 32.900,–

27.190,08

●

Tažné zařízení s asistentem pro jízdu s přívěsem7 Elektricky ovládané výkyvné tažné zařízení lze pohodlně uzamknout a odemknout pomocí uvolňovacího mechanismu. 

Má elektricky ovládanou výkyvnou kulovou hlavu s elektrickým uvolněním ovládaným tlačítkem v zavazadlovém prostoru. 

Kulová hlava a rameno jsou vyrobeny z kované oceli. Funkce elektronického stabilizace (ESC) stabilizuje přívěs během jízdy.

Integrovaná zásuvka otočného tažného zařízení umožňuje nepřetržité používání elektrického zařízení v přívěsu nebo 

karavanu během jízdy. Tažné zařízení a zásuvku lze v případě, že nejsou používány, úplně schovat pod nárazník.

Asistent pro jízdu s přívěsem pomáhá řidiči při tažení přívěsu a je kompatibilní se všemi přívěsy s pevnou ojí. Při couvání 

může asistent automaticky řídit přívěs. Směr jízdy se pohodlně ovládá dotykem na dotykovém displeji MMI touch response. 

Při couvání obraz z kamery zobrazuje stav systému a reakce přívěsu, jakož i aktuální nebo požadovaný úhel natočení. 

Je-li systém aktivní, zabraňuje při couvání kolizi vozidla a přívěsu.

1D9 41.900,–

34.628,10

●

Bez označení výkonu/technologie Logo „RS Q8“ na masce chladiče a víku zavazadlového prostoru. ❍

Bez označení modelu/výkonu a technologie Bez loga „RS Q8“ na masce chladiče a víku zavazadlového prostoru. 2Z0 bez

doplatku

●

RS střešní spoiler V barvě vozu. ❍

Ostatní exteriérová výbava



Interiér

● = Volitelná výbava ❍ = Standardní výbava  – = Nelze objednat. Vysvětlivky k poznámkám najdete na stranách 74/75.
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RS šedý designový paket RS šedý designový paket dodává interiéru vozu stylové akcenty prostřednictvím kontrastního prošívání ve skálově šedé 

barvě. Ty vhodně doplňují elegantní charakter prvků výbavy z jemné kůže Nappa a mikrovlákna Alcantara5 nebo Dinamica³.

RS šedý designový paket obsahuje:

• Volant v černé Alcantaře5 s kontrastním prošitím ve skálově šedé barvě

• Hlavici volicí páky v černém mikrovláknu Dinamica3

• Vrchní část přístrojové desky včetně prostoru pro Head-up displej6 (pokud je objednán) a podokenní díly dveří v jemné 

černé kůži Nappa s kontrastním prošitím vrchní části přístrojové desky ve skálově šedé barvě

• Loketní opěrky ve dveřích z jemné černé kůži Nappa s kontrastním prošitím ve skálově šedé barvě

• Boční část středové konzole v černém mikrovláknu Dinamica3 s kontrastním prošitím ve skálově šedé barvě

• Bezpečnostní pásy v černém barvě s šedým lemem

• Koberečky v černé barvě s kontrastním prošitím ve skálově šedé barvě a logem RS vpředu.

PEG 56.100,–

46.363,64

●

RS šedý designový paket RS červený designový paket dodává interiéru vozu stylové akcenty prostřednictvím kontrastního prošívání v červené barvě 

Express. Ty vhodně doplňují elegantní charakter prvků výbavy z jemné kůže Nappa a mikrovlákna Alcantara5 nebo Dinamica³.

RS šedý designový paket obsahuje:

• Volant v černé Alcantaře5 s kontrastním prošitím v červené barvě Express

• Hlavici volicí páky v černém mikrovláknu Dinamica3

• Vrchní část přístrojové desky včetně prostoru pro Head-up displej6 (pokud je objednán) a podokenní díly dveří v jemné 

černé kůži Nappa s kontrastním prošitím vrchní části přístrojové desky v červené barvě Express

• Loketní opěrky ve dveřích z jemné černé kůži Nappa s kontrastním prošitím v červené barvě Express

• Boční část středové konzole v černém mikrovláknu Dinamica3 s kontrastním prošitím v červené barvě Express

• Bezpečnostní pásy v černém barvě s červeným lemem

• Koberečky v černé barvě s kontrastním prošitím v červené barvě Express a logem RS vpředu.

PEF 56.100,–

46.363,64

●

Audi exclusive designový paket v barvě 

diamantově stříbrná/mořská modrá

Audi exclusive designový paket v barvě diamantově stříbrná/mořská modrá pro RS sportovní sedadla plus vpředu obsahuje:

• Čalounění sedadel v kůži Valcona v diamantově stříbrné barvě s kontrastním a voštinovým prošitím v mořské modré barvě

• Středovou loketní opěrku vpředu v diamantově stříbrné barvě s kontrastním prošitím v mořské modré barvě

• Vrchní část přístrojové desky, podokenní díly dveří, volant a boční část středové konzole v černé kůži s kontrastním 

prošitím v mořské modré barvě

• Hlavici volicí páky v černé kůži

• Loketní opěrky ve dveřích v diamantově stříbrné barvě s kontrastním prošitím v mořské modré barvě

• Vsadku ve dveřích v černém mikrovláknu Dinamica3

• Koberečky v černé barvě s kédry v diamantově stříbrné barvě, prošitím a paspulkou v mořské modré barvě

• Nástupní hliníkové osvětlené prahové lišty s logem "Audi exclusive"

• Plastové příslušenství sedadel, dveří a přístrojové desky není barevně sladěno a je v barvě zvoleného interiéru

YVT 330.700,–

273.305,79

●

Designové pakety
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Sportovní sedadla vpředu v kombinaci 

mikrovlákno Dinamica3/kůže

U sportovních sedadel vpředu s vyraženým logem RS na opěradlech sedadel je k dispozici široká škála elektrických nastavení 

výšky a podélné polohy sedadel, sklonu sedáku a opěradla a hloubky sedáku. Výšku hlavových opěrek a výšku 

bezpečnostních pásů lze nastavit manuálně. Výrazné tvarování bočnic sedadel zlepšuje boční oporu při sportovní jízdě 

například při průjezdu zatáčkou. Sportovní sedadla vpředu jsou navíc vybavena elektrickou bederní opěrkou nastavitelnou 

ve 4 směrech.

Čalounění v kombinaci mikrovlákno Dinamica3/kůže pro RS sportovní sedadla plus obsahuje:

• Středové části předních a zadních vnějších sedadel v černém mikrovláknu Dinamica3

• Vyražené logo RS na opěradlech předních sedadel

• Bočnice sedadel, zadní středové sedadlo, hlavové opěrky, středovou loketní opěrku vpředu v černé kůži

❍

Sportovní sedadla plus vpředu v perforované kůži Valcona 

s voštinovým prošitím a funkcí odvětrávání vpředu

Sportovní sedadla plus vpředu s integrovanými opěrkami hlavy vynikají svým sportovním vzhledem a tvarem. Lze je upravit 

tak, aby vyhovovala individuálním potřebám. Je to díky široké škále elektrických nastavení, která je k dispozici pro výšku 

sedadla, podélnou polohu sedadla, sklon sedáku a opěradla a stehenní opěrku. Bočnice sedadla a bederní opěrka jsou 

pneumaticky nastavitelné a poskytují větší pohodlí.

Na čalounění sedadel je použita vysoce kvalitní perforovaná kůže Valcona. Obzvláště nápadný je vzor včelí plástve specifický 

pro RS modely a vyražené logo RS na opěradlech předních a zadních vnějších sedadel. Přední a zadní vnější sedadla jsou 

perforovaná kvůli funkci odvětrávání, která je k dispozici pouze pro přední sedadla. Technologie sání umožňuje aktivní 

odvětrávání středových částí předních sedadel a lze nastavit ve třech stupních intenzity prostřednictvím ovládacího panelu 

klimatizace. To zajišťuje příjemné klima na sedadlech i při vysokých venkovních teplotách. Automatické vyhřívání sedadel 

zabraňuje nadměrnému vychlazení sedadel.

Perforovaná kůže Valcona s voštinovým vzorem specifickým pro RS modely a kontrastním prošíváním zdůrazňuje sportovní 

vzhled interiéru. Extrémně jemný a příjemně teplý povrch podtrhuje luxusní charakter vozidla. Neembosovaná 

semianilinová kůže Valcona je probarvená a vyčiněná bez použití chrómu. Světlostálé barevné pigmenty poskytují jednotnou 

barvu. Vynechání výrazné ochranné vrstvy laku zvyšuje prodyšnost. Sportovní voštinové prošití završuje jedinečnost 

sportovních sedadel plus vpředu.

RS sportovní sedadla plus vpředu v perforované kůži Valcona s voštinovým prošitím a funkcí odvětrávání vpředu zahrnují:

• Středové části předních a zadních vnějších sedadel v perforované kůži Valcona s voštinovým prošitím v černé nebo 

koňakově hnědé barvě

• Bočnice sedadel a zadní středové sedadlo, hlavové opěrky, středovou loketní opěrku vpředu v kůži Valcona v černé nebo 

koňakově hnědé barvě

• Kontrastní prošití je v případě kůže v černé barvě skálově šedé, nebo v červené barvě Express a v případě koňakově hnědé 

kůže v žulově šedé barvě

PEH 101.000,–

83.471,07

●

● = Volitelná výbava ❍ = Standardní výbava  – = Nelze objednat. Vysvětlivky k poznámkám najdete na stranách 74/75.

Sedadla a čalounění sedadel
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Komfortní sedadla vpředu v kombinaci 

kůže Valcona/perforovaná kůže Cricket

Pro komfortní sedadla vpředu je k dispozici široká škála elektrických nastavení pro výšku a podélnou polohu sedadla, sklon 

sedáku a opěradla a stehenní opěrku. Bočnice sedadla a bederní opěrka jsou pneumaticky nastavitelné.  Manuálně lze 

nastavit výšku bezpečnostního pásu a hlavové opěrky, které jsou nastavitelné v podélném a příčném směru.

Komfortní sedadla vpředu jsou vybavena funkcí odvětrávání. Přední a zadní vnější sedadla jsou perforovaná kvůli funkci 

odvětrávání, která je k dispozici pouze pro přední sedadla. Technologie sání umožňuje aktivní odvětrávání středových částí 

předních sedadel a lze nastavit ve třech stupních intenzity prostřednictvím ovládacího panelu klimatizace. To zajišťuje 

příjemné klima na sedadlech i při vysokých venkovních teplotách. Automatické vyhřívání sedadel zabraňuje nadměrnému 

vychlazení sedadel.

Kůže Valcona podtrhuje elegantní vzhled interiéru. Extrémně jemný a příjemně teplý povrch podtrhuje luxusní charakter 

vozidla. Neembosovaná semianilinová kůže Valcona je probarvená a vyčiněná bez použití chrómu. Světlostálé barevné 

pigmenty poskytují jednotnou barvu. Vynechání výrazné ochranné vrstvy laku zvyšuje prodyšnost.

Charakteristika probarvené, perforované kůže Cricket zvýrazňuje exkluzivní vzhled interiéru vozidla. Průběžný proces barvení 

a povrchová ochrana zprostředkovávají pocit kvality a zajišťují, že materiál je odolný, snadno se udržuje a je světlostálý.

Komfortní sedadla vpředu v kombinaci kůže Valcona/perforovaná kůže Cricket zahrnují:

• Středové části předních a zadní vnějších sedadel v černé perforované kůži Cricket

• Bočnice sedadel, zadní středové sedadlo, hlavové opěrky, středovou loketní opěrku vpředu a vzadu v černé kůži Valcona

PS8 125.100,–

103.388,43

●

Audi exclusive vyšívané logo "RS" pro přední sedadla Barvu prošití je možné vybrat z nabídky hlavních a akcentních barev Audi exclusive: alabastrově bílá, koňakově hnědá, 

diamantově stříbrná, hnědá Havanna, šedá Jet, karmínově červená, mořská modrá, černá, aljašská modrá, měsíčkově žlutá, 

leguání zelená, RS červená a RS šedá.

YTY 10.600,–

8.760,33

●
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Audi exclusive čalounění sedadel v kůži

Čalounění vysoce kvalitní kůží Valcona pro středové části sedadel, bočnice sedadel, hlavové opěrky a středovou loketní 

opěrku vpředu. Vsadky ve dveřích v mikrovláknu Dinamica3. Barva plastového příslušenství sedadel odpovídá zvolené barvě 

interiéru. 

Barvu kůže, prošití a mikrovlákna Dinamica3 je možné vybrat z hlavních barev Audi exclusive: alabastrově bílá, koňakově 

hnědá, diamantově stříbrná, hnědá Havanna, šedá Jet, karmínově červená, mořská modrá a černá.

Barvu prošití je také možné vybrat z akcentních barev Audi exclusive: aljašská modrá, měsíčkově žlutá a leguání zelená.

YZ1 119.100,–

98.429,75

●

Audi exclusive paspulka pro komfortní sedadla vpředu

Paspulka na sedadlech a opěrkách hlavy, jejíž barva byla vybrána z hlavních a akcentních barev Audi exclusive, zvýrazňuje 

kvalitu a exkluzivitu interiéru. Kontury sedadel tak vyniknou ještě zřetelněji.

Barvu paspulky lze vybrat z hlavních a akcentních barev Audi exclusive: alabastrově bílá, koňakově hnědá, diamantově 

stříbrná, hnědá Havanna, šedá Jet, karmínově červená, mořská modrá, černá, aljašská modrá, měsíčkově žlutá a leguání 

zelená.

YYA bez

doplatku

●

Odvětrávání sedadel vpředu Aktivní odvětrávání sedadel reguluje teplotní rovnováhu sedáku a opěradla sedadla. Poskytuje příjemné klima na sedadle

i při vysokých venkovních teplotách. Při odvětrávání je vzduch nasáván skrz perforovanou kůži na středovém panelu sedadla

a opěradla. Sílu odvětrávání lze nastavit ve 3 úrovních pomocí spodního MMI displeje. Pokud teplota klesne pod definovnou 

prahovou teplotu při aktivním odvětrávání a neaktivním vyhřívání sedadel, dojde automaticky k aktivaci vyhřívání sedadel 

dokud není teplota znovu nad definovanou prahovou hodnotou. Funkce pro vyvážené klima sedadla, kterou lze nastavit 

pomocí MMI displeje, umožňuje zaměřit odvětrávání na opěradlo nebo sedák.

Upozornění: Nelze v kombinaci se sportovními sedadly vpředu v kombinaci mikrovlákno Dinamica3/kůže.

4D3 bez

doplatku

●

● = Volitelná výbava ❍ = Standardní výbava  – = Nelze objednat. Vysvětlivky k poznámkám najdete na stranách 74/75.

Sedadla a čalounění sedadel



33

O
bj

ed
na

cí
 k

ód

CZK vč.

21 % DPH.2

CZK bez

DPH.2

A
u

d
i R

S
 Q

8

Odvětrávání sedadel a masážní funkce vpředu Aktivní odvětrávání sedadel reguluje teplotní rovnováhu sedáku a opěradla sedadla. Poskytuje příjemné klima na sedadle

i při vysokých venkovních teplotách. Při odvětrávání je vzduch nasáván skrz perforovanou kůži na středovém panelu sedadla

a opěradla. Sílu odvětrávání lze nastavit ve 3 úrovních pomocí spodního MMI displeje. Pokud teplota klesne pod definovnou 

prahovou teplotu při aktivním odvětrávání a neaktivním vyhřívání sedadel, dojde automaticky k aktivaci vyhřívání sedadel, 

dokud není teplota znovu nad definovanou prahovou hodnotou. Funkce pro vyvážené klima sedadla, kterou lze nastavit 

pomocí MMI displeje, umožňuje zaměřit odvětrávání na opěradlo nebo sedák.

Masážní funkce zahrnuje 8 různých masážních programů, které byly vyvinuty speciálně pro uvolnění Vašich zádových 

a ramenních svalů. Každé z předních sedadel má celkem 10 třícestných opěrných polštářků, které mohou být nastaveny ve 3 

úrovních intenzity. Program a intenzitu je možné nastavit na horním MMI displeji. Masážní funkci lze vypnout/zapnout 

pomocí tlačítka rychlé volby na sedadle. Dostupné masážní programy: vlna, pulz, protažení, odpočinek, záda, ramena, 

aktivace a revitalizace.

Upozornění: Nelze v kombinaci se sportovními sedadly vpředu v kombinaci mikrovlákno Dinamica3/kůže.

4D8 13.600,–

11.239,67

●

Prvky interiérové výbavy vrchní a spodní v kůži Vrchní část přístrojové desky včetně orámování head-up displeje6 (pokud je objednáno), loketní opěrky ve dveřích a boční 

část středové konzole v jemné kůži Nappa zůrazňují kvalitu a zároveň sportovnost interiéru.

❍

Prvky interiérové výbavy rozšířené v kůži Tato výbava nabízí další prvky interiéru v jemné kůži Nappa. Vrchní část přístrojové desky včetně orámování Head-up 

displeje6 (pokud je objednán), podokenní díly dveří, boční část středové konzole v černé jemné kůži Nappa a loketní opěrky 

ve dveřích v jemné kůži Nappa v černé, nebo koňakově hnědé barvě zdůrazňují kvalitu interiéru.

7HL 33.500,–

27.685,95

●

Audi exclusive prvky interiéru rozšířené v jemné kůži Nappa Barvu kůže pro vrchní část přístrojové desky včetně orámování Head-up displeje6 (pokud je objednán), loketní opěrky ve 

dveřích, boční část středové konzole a podokenní díly dveří je možné vybrat z široké nabídky barev Audi exclusive. Barva 

plastového příslušenství na výplních dveří a vrchní části přístrojové desky odpovídá zvolené barvě interiéru.

Barvu kůže pro vrchní část přístrojové desky a podokenní díly dveří je možné vybrat z barev Audi exclusive: doutníkově 

hnědá, šedá Jet, karmínově červená, mořská modrá a černá.

Barvu prošití vrchní části přístrojové desky a podokenních dílů dveří je možné vybrat z barev Audi exclusive: alabastrově bílá, 

koňakově hnědá, diamantově stříbrná, hnědá Havanna, šedá Jet, karmínově červená, mořská modrá, černá, doutníkově 

hnědá, aljašská modrá, měsíčkově žlutá a leguání zelená.

Barvu kůže a prošití pro loketní opěrky ve dveřích a boční část středové konzole je možné vybrat z hlavních barev 

Audi exclusive: alabastrově bílá, koňakově hnědá, diamantově stříbrná, hnědá Havanna, šedá Jet, karmínově červená, 

mořská modrá a černá.

Barvu prošití pro loketní opěrky ve dveřích a boční část středové konzole je také možné vybrat z akcentních barev 

Audi exclusive: aljašská modrá, měsíčkově žlutá a leguání zelená.

YSJ 84.400,–

69.752,07

●
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Dekorace Pro přístrojovou desku, výplně dveří a středovou konzoli

• Dekorace z antracitového hliníku Race ❍

• Dekorace z hliníku Spectrum 7TF 13.600,–

11.239,67

●

• Dekorace z šedého dubového dřeva 7TM 18.100,–

14.95868

●

• Dekorace z matného karbonu Kepr 5MH 30.200,–

24.958,68

●

• Audi exclusive dřevěné dekorace

Na výběr je z muškátově hnědého žilkovaného myrtového dřeva, přírodního jantarového eukalyptového dřeva 

a přírodního šedého žilkovaného jasanového dřeva.

YTA 48.300,–

39.917,36

●

● = Volitelná výbava ❍ = Standardní výbava  – = Nelze objednat. Vysvětlivky k poznámkám najdete na stranách 74/75.

Dekorace
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Multifunkční 3ramenný volant s pádly řazení a funkcí 

vyhřívání

Perforovaný kožený volant je díky svému sportovnímu vzhledu s prvky v hliníkové optice působivý a dobře padne do ruky. 

Na volantu je 12 multifunkčních tlačítek pro pohodlé ovládání široké škály standardních a volitelných prvků infotainmentu. 

Řadicí pádla umožňují manuální změnu převodového stupně. Věnec volantu je vyhřívaný. S logem RS, tlačítkem režimu RS 

a řadicími pádly v hliníkové optice a kontrastním prošitím.

❍

Elektrické nastavení polohy volantu Sloupek řízení lze pohodlně nastavit do optimální polohy stisknutím tlačítka. Nastavitelná je výška a vzdálenost od řidiče. 

Obsahuje funkci pro snadné nastupování a vystupování. Včetně paměťové funkce.

❍

Ovládací prvky v lesklé černé barvě s haptickou odezvou 

a interiér v hliníkové optice

Ovládací lišta základních funkcí a ovládací lišta světlometů v lesklé černé barvě s haptickou odezvou. Ovládací lišta 

světlometů včetně senzorů přiblížení. Ovládací tlačítka asistenčních systémů, parkovací brzdy a funkce Auto Hold v hliníkové 

optice.

❍

Audi exclusive ovládací prvky v černé kůži

Věněc volantu hlavice volicí páky v černé kůži Audi exclusive.

Barvu prošití lze vybrat z nabídky hlavních, akcentních a doplňkových barev Audi exclusive: alabastrově bílá, koňakově 

hnědá, diamantově stříbrná, hnědá Havanna, šedá Jet, karmínově červená, mořská modrá, černá, aljašská modrá, měsíčkově 

žlutá, leguání zelená a doutníkově hnědá.

YVU 23.900,–

19.752,07

●

Audi exclusive ovládací prvky v černé Alcantaře5

• Věnec volantu v černé Alcantaře5

• Hlavice volicí páky v černém mikrovláknu Dinamica3

Barvu prošití lze vybrat z nabídky hlavních a akcentních barev Audi exclusive: alabastrově bílá, koňakově hnědá, diamantově 

stříbrná, hnědá Havanna, šedá Jet, karmínově červená, mořská modrá, černá, aljašská modrá, měsíčkově žlutá a leguání 

zelená

YVQ 28.700,–

23.719,01

●

Ovládací prvky
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Ambientní a konturní osvětlení interiéru Barevné schéma v interiéru Audi RS Q8 je možné konfigurovat zcela podle vkusu. Neoslňující osvětlení v LED technologii 

vytváří obzvláště harmonické a jednotné světlo. Konturní osvětlení zvýrazňuje linie a kontury spojů. Při ambientním 

osvětlení jsou povrchy a hrany zdůražněny souhrou světla a stínů. To vrhá design interiéru do zcela nového světla.

Pro úpravu barvy je k dispozici šest předdefinovaných profilů. Také lze aktivovat interaktivní a individuální profil. Interaktivní 

barevný profil je ovládán pomocí jednotlivých režimů Audi drive select. Pro individuální barevný profil je k dispozici 30 

různých barevných odstínů. Barvu ambientního a konturního osvětlení lze nastavit samostatně.

Možnosti přizpůsobení barev jsou pro:

• Konturní osvětlení dveří vpředu a vzadu

• Ambientní osvětlení čalounění dveří vpředu a vzadu

• Ambientní osvětlení středové konzole vpředu

• Konturní osvětlení středové konzole vpředu

• Konturní osvětlení s osvětleným logem quattro na přístrojové desce na straně spolujezdce

• Ambientní osvětlení přístrojové desky

❍

● = Volitelná výbava ❍ = Standardní výbava  – = Nelze objednat. Vysvětlivky k poznámkám najdete na stranách 74/75.

Vnitřní osvětlení
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Nástupní prahové lišty s osvětlenou hliníkovou vsadkou 

s logem RS

Nástupní prahové lišty s osvětlenou hliníkovou vsadkou vpředu a vzadu, vpředu s logem RS Q8. ❍

Čalounění stropu z černé tkaniny ❍

Čalounění stropu z měsíčně stříbrné tkaniny 6NJ bez

doplatku

●

Čalounění stropu z černého mikrovlákna Dinamica3 PL2 45.000,–

37.190,08

●

Čalounění stropu z měsíčně stříbrného mikrovlákna 

Dinamica3

PL6 45.000,–

37.190,08

●

Audi exclusive bezpečnostní pásy

Barvu bezpečnostních pásů je možné vybrat z nabídky hlavních barev Audi exclusive: alabastrově bílá, koňakově hnědá, 

diamantově stříbrná, hnědá Havanna, šedá Jet, karmínově červená a mořská modrá.

YTO 45.300,–

37.438,02

●

Audi exclusive černé bezpečnostní pásy s barevným lemem Barvu lemu černých bezpečnostních pásů je možné vybrat z nabídky akcentních barev Audi exclusive: aljašská modrá, 

měsíčkově žlutá a leguání zelená.

Upozornění: Zadní středový pás je vždy celý černý.

YTQ 45.300,–

37.438,02

Pedály a opěrka pro nohu z ušlechtilé oceli ❍

Ostatní interiérová výbava
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Nekuřácké provedení • Odkládací přihrádka ve středové konzole vpředu

• Jedna 12 V zásuvka vpředu a jedna vzadu

❍

Kůřácké provedení • Zapalovač

• Vyjímatelný popelník s výkem

9JD 1.900,–

1.570,25

●

Koberečky vpředu a vzadu Z černého veluru ❍

Audi exclusive koberečky Pro přizpůsobení prostoru pro nohy. Kobereček je vždy v černé barvě. 

Barvu kédru, paspulky a prošití je možné vybrat z palety hlavních a akcentních barev Audi exclusive: alabastrově bílá, 

koňakově hnědá, diamantově stříbrná, hnědá Havanna, šedá Jet, karmínově červená, mořská modrá, černá, aljašská modrá, 

měsíčkově žlutá a leguání zelená.

YSR 13.000,–

10.743,80

●

Audi exclusive koberečky s logem RS a barevným kédrem • V černém veluru s vyšitým logem na předních koberečcích

• Barvu kédru, paspulky, loga RS a prošití je možné vybrat z palety hlavních a akcentních barev Audi exclusive: alabastrově 

bílá, koňakově hnědá, diamantově stříbrná, hnědá Havanna, šedá Jet, karmínově červená, mořská modrá, černá, aljašská 

modrá, měsíčkově žlutá a leguání zelená.

YTU 23.900,–

19.752,07

●

Sluneční clony vpředu - posuvné Sluneční clony lze vyjmout z držáku a otočit směrem ke dveřím. V této poloze je také možné posouvat sluneční clony 

podélně.

❍

Ochranné sluneční rolety Elektrické pro zadní boční okna a manuální pro zadní okno. 3Y6 18.100,–

14.958,68

●

● = Volitelná výbava ❍ = Standardní výbava  – = Nelze objednat. Vysvětlivky k poznámkám najdete na stranách 74/75.

Ostatní interiérová výbava



39



Technika



41

O
bj

ed
na

cí
 k

ód

CZK vč.

21 % DPH.2

CZK bez

DPH.2

A
u

d
i R

S
 Q

8

RS Dynamik paket plus Kombinace komponentů ovlivňujících jízdní dynamiku dodává Audi RS Q8 sportovní, dynamický charakter a přispívá 

k optimální jízdní dynamice, agilitě na limitu, špičkovému výkonu a dechberoucí emocionalitě vozu.

Permanentní pohon všech kol quattro se sportovním diferenciálem nabízí díky způsobu rozdělování točivého momentu 

podle potřeby vynikající trakci, vynikající odezvu řízení i přesnost řízení, které se projevují zejména agilitou, výkonem při 

průjezdu zatáčkami a jízdní stabilitou. 

Aktivní stabilizace náklonu snižuje naklonění karoserie v zatáčkách. Zároveň dochází ke zklidnění pohybu karoserie při 

přejíždění nerovností na jedné straně vozovky, čímž se zvyšuje jízdní komfort. Aktivní rozdělení valivého momentu mezi 

přední a zadní nápravu navíc zlepšuje jízdní dynamiku a stabilitu.

Maximální rychlost je zvýšená na 305 km/h a umožňuje dosáhnout špičkových výkonů.

RS Dynamik paket plus zahrnuje:

• Quattro se sportovním diferenciálem

• Aktivní stabilizaci náklonu

• Zvýšení maximální rychlosti na 305 km/h

Upozornění: Objednatelné pouze v kombinaci s karbon-keramickými brzdami. Nelze v kombinaci s adaptivními stěrači 

s integrovaným ostřikem skel.

PA3 221.600,–

183.140,50

●

● = Volitelná výbava ❍ = Standardní výbava  – = Nelze objednat. Vysvětlivky k poznámkám najdete na stranách 74/75.

Technické pakety



42

O
bj

ed
na

cí
 k

ód

CZK vč.

21 % DPH.2

CZK bez

DPH.2

A
u

d
i R

S
 Q

8

Automaticky zatmavitelné bezrámové vnitřní zpětné 

zrcátko

• Může zvýšit bezpečnost, protože snížené účinky oslnění mohou zlepšit vnímání provozu za vozidlem v noci.

• Efekt sníženého oslnění v noci může mimo jiné přispět k rychlejší a lepší identifikaci ostatních vozidel ve vnitřním 

zpětném zrcátku.

• Snížené oslnění může zabránit únavě očí.

❍

Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívaná 

a sklopná, automaticky zatmavitelná, s paměťovou funkcí

S integrovaným LED směrovým světlem, včetně vyhřívaných trysek ostřikovačů. S automatickou funkcí pro parkování 

u obrubníku: vnější zpětné zrcátko spolujezdce se při zařazení zpátečky naklopí a poskytne tak řidiči lepší výhled na obrubník

❍

● = Volitelná výbava ❍ = Standardní výbava  – = Nelze objednat. Vysvětlivky k poznámkám najdete na stranách 74/75.

Zrcátka
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Kontrola tlaku v pneumatikách plus Senzory sledují během jízdy nastavený tlak vzduchu v pneumatikách, a to i u zimních kol dodávaných z výroby. V případě 

ztráty tlaku v jednom nebo více kol následuje optické a akustické varování, zobrazení v Audi virtual cockpitu plus a systému 

MMI. Během jízdy se v systému MMI zobrazuje stav tlaku vzduchu a teploty jednotlivých kol.

❍

Sada na opravu pneumatik S 12 V kompresorem a lepicím prostředkem na pneumatiky, uložen pod podlahou zavazadlového prostoru, nejvyšší 

povolená rychlost po provedené opravě 80 km/h.

❍

Bezpečnostní šrouby kol s indikací uvolnění Šrouby kol lze povolit pouze pomocí dodaného adaptéru. Hlava adaptéru je navržena speciálně tak, aby pasovala na šrouby 

kol vozidla a lze ji použít pouze pro ně. Detekce uvolněného kola využívá pro svou funkci softwarový algoritmus v ESC 

a detekuje, když se uvolní šrouby kola, a poskytuje o tom varování přímo v Audi virtual cockpitu. Ve varování je zobrazeno 

dotčené kolo. To umožňuje řidiči okamžitě zasáhnout a zabránit dalším škodám a kritickým situacím. Systém se automaticky 

resetuje po opětovném nastartování motoru. Pokud detekce uvolněného kola stále detekuje uvolněný šroub kola, zobrazí se 

nové varování.

❍

Sada nářadí ❍

Příslušenství kol
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Ostřikovače světlometů Systém čištění světlometů zajišťuje více světla pro osvětlení silnice, zejména za nepříznivých povětrnostních podmínek. 

Vysokotlaké čištění vodou zvyšuje svítivost a zlepšuje viditelnost díky menšímu rozptylu

❍

Asistent dálkový světel7 Asistent dálkových světel v rámci systémových možností automaticky detekuje světlomety protijedoucích vozidel, zadní 

světla ostatních účastníků silničního provozu a světelné zdroje v zastavěných oblastech. Dálková světla se automaticky 

vypínají a zapínají v závislosti na jízdní situaci. Systém tak zlepšuje výhled řidiče a zvyšuje komfort.

❍

● = Volitelná výbava ❍ = Standardní výbava  – = Nelze objednat. Vysvětlivky k poznámkám najdete na stranách 74/75.

Světla
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Audi connect klíč8 Nyní se Váš smartphone s operačním systémem Android9 stává digitálním klíčem k Vašemu vozidlu. Váš mobilní telefon 

přebírá funkce klasického klíče k vozidlu: zamykání/odemykání vozidla a startování motoru, které je možné po vložení 

Vašeho smartphonu do univerzálního držáku v přední středové loketní opěrce. Audi connect klíč využívá NFC technologii, 

bezkontaktní přenosový standard. Pro otevření nebo zamčení vozidla stačí, pokud přiložíte kompatibilní smartphone se 

systémem Android9 vedle vnější kliky dveří řidiče. Pro nastartování motoru poté odložíte přístroj do univerzálního 

odkládacího prostoru pro smartphone v přední středové loketní opěrce. V závislosti na typu smartphonu9 je Audi connect 

klíč funkční také, pokud má jeho baterie nízkou kapacitu nebo je úplně vybitá. Vašim kolegům, přátelům a rodině můžete 

pohodlně poskytnout až 5 digitálních klíčů prostřednictvím aplikace myAudi10,11 ve Vašem smartphonu. Nemusíte tak už 

nikdy osobně předávat klíč k Vašemu vozidlu. Pokud budete potřebovat předat Váš vůz Audi rychle třetí straně (například 

obsluze parkoviště), můžete použít NFC kartu (dodávána společně s touto výbavou), která má stejné funkce jako Audi 

connect klíč8 ve Vašem smartphonu.

Pro využívání těchto funkcí potřebujete kromě kompatibilního přístroje také aktivovaný a verifikovaný myAudi účet12. Dalším 

předpokladem je, že jste nastaven/a jako hlavní uživatel vozu, od kterého chcete Audi connect klíče předávat. Aplikace 

myAudi pro poskytování a spravování digitálních klíčů k vozidlu je zdarma ke stažení na příslušných platformách. 

Audi connect klíč je možné zdarma využívat po dobu 24 měsíců od data předání vozu, po uplynutí této doby lze licenci 

zdarma prodloužit o 12 měsíců. Další prodloužení je poté zpoplatněno.

Upozornění: objednatelné pouze v kombinaci s komfortním klíčem se senzorvě řízeným odjištěním víka zavazadlového 

prostoru a funkcí Safelock13.

2F1 4.900,–

4.049,59

●

Elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru, otevírání 

a zavírání

Víko zavazadlového prostoru lze elektronicky otevřít tlačítkem na klíči od vozidla, ve dveřích řidiče nebo měkkým dotykovým 

tlačítkem na úchytu dveří zavazadlového prostoru. Zavřít víko zavazadlového prostoru je stejně jednoduché a pohodlné jako 

jeho otevření: jednoduše stiskněte tlačítko na vnitřní straně víka zavazadlového prostoru, ve dveřích řidiče nebo na klíči 

vozidla (pouze ve spojení s komfortním klíčem). Funkce odpojení napájení víka zavazadlového prostoru v případě potřeby 

usnadňuje jejich manuální zavření. Také lze pohodlně nastavit úhel otevření víka zavazadlového prostoru v prostorech se 

snížením stropem.

❍

Klíč s dálkovým ovládáním a funkcí Safelock13 Odemykání a zamykání vozidla pomocí klíče (dveře, víko zavazadlového prostoru, víko palivové nádrže); bezklíčové spuštění 

a vypnutí motoru tlačítkem start / stop na středovém panelu; komfortní funkce otevření / zavření oken pomocí tlačítka 

odemknout / zamknout na klíči; s logem RS na zadní straně klíče. Funkce Safelock13 brání otevření vozidla zevnitř v případě, 

že je vozidlo uzamčeno pomocí klíče

❍

Alarm včetně kontroly vnitřního prostoru Bezpečnostní systém proti krádeži monitoruje dveře, kapotu a dveře zavazadlového prostoru. Funkce Safelock13 ve spojení 

se zámky dveří zabraňuje otevření vozidla zevnitř v případě, že je vozidlo uzamčeno pomocí klíče (dostupnost dle konkrétní 

země). Bezpečnostní systém proti krádeži také nabízí: monitorování interiéru vozidla (lze vypnout), ochranu proti odtažení 

vozidla (pomocí senzorů náklonu) a nezávislý zdroj (Back-up-Horn).

❍

Uzamykací systémy
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Komfortní klíč se senzorvě řízeným odjištěním víka 

zavazadlového prostoru a funkcí Safelock13

Pomocí klik dveří lze vozidlo otevřít bez aktivního použití klíče. Tato funkce je dostupná pro všechny dveře. Oprávnění pro  

vstup do vozidla je potvrzeno prostřednictvím bezdrátové komunikace mezi klíčem a vozidlem. Chcete-li vozidlo zamknout 

zvenčí, stačí se dotknout jednoho ze senzorových tlačítek, které naleznete na všech klikách dveří. Víko zavazadlového 

prostoru lze pohodlně odemknout pomocí tlačítka na komfortním klíči nebo, pokud nemáte volné ruce, gestem nohy 

(„kopnutím‘‘) pod zádí vozu. Díky elektricky ovládanému víku zavazadlového prostoru je možné gestem nohy víko také 

otevřít a zavřít. Motor lze také spustit bez aktivního použití komfortního klíče. Je k tomu pouze zapotřebí mít jej u sebe 

ve vozidle. Motor lze nastartovat nebo vypnout pomocí tlačítka Start-Stop na středové konzole. Vysoce kvalitní vizuální 

odlišení na horní a spodní straně klíče pomocí vysoce lesklých černých komponent a kovových spon v hliníkové optice 

zviditelní inovativní funkce komfortního klíče, včetně loga RS na zadní straně klíče. Funkce Safelock13 zabraňuje otevření 

dveří zevnitř v případě, že je vozidlo uzamčeno pomocí klíče od vozidla.

PG3 29.900,–

24.710,74

●

Servomechanické dovírání dveří Servomechanické zavírání dveří zajišťuje tiché a spolehlivé zavírání dveří vozidla. Stačí nechat dveře lehce zapadnout do 

zámku a servomechanické zavírání dveří automaticky dotáhne dveře, které do něj zcela nezapadly.

GZ2 19.300,–

15.950,41

●

Dálkové otevírání garážových dveří Řídící / přenosová jednotka integrovaná do konceptu ovládání se používá pro dálkově ovládané otevírání garážových vrat 

a venkovních bran, které lze obecně ovládat na dálku, stejně jako zabezpečovací a osvětlovací systémy. Tento rádiový ovladač 

je individuálně programovatelný. Dotyková pole pro ovládání lze jednotlivě pojmenovat. Celkem lze uložit až osm různých 

rádiově ovládaných garážových a venkovních bran nebo bezpečnostních a osvětlovacích systémů. Pokud se přiblížíte 

k uloženému umístění, zobrazí se upozornění, kterým je možné spustit přenosový proces. Pro nastavení systému je 

k dispozici uživatelský přívětivá a řízená podpora programování prostřednictvím MMI touch response s příslušnými 

informacemi v palubní literatuře.

Upozornění: Informace o kompatibilitě a programování Vašich stávajících systémů získáte od svého partnera Audi nebo na 

www.homelink.com. Nekompatibilní systémy lze s dálkovým otevíráním garážových dveří používat nainstalování 

univerzálního přijímače, který lze objednat u Vašeho partnera Audi nebo na www.homelink.com

VC2 7.600,–

6.280,99

●

● = Volitelná výbava ❍ = Standardní výbava  – = Nelze objednat. Vysvětlivky k poznámkám najdete na stranách 74/75.

Uzamykací systémy
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Elektrické nastavení předních sedadel s paměťovou funkcí Výšku sedadla, podélnou polohu sedadla, sklon sedáku a opěradla předních sedadel lze elektricky nastavit podle 

individuálních potřeb. Paměťová funkce na straně řidiče a spolujezdce nabízí dva paměťové sloty pro elektricky nastavitelná 

přední sedadla a vnější zpětná zrcátka. Nastavení lze uložit a aktivovat pomocí paměťových tlačítek ve výplních dveří. Kromě 

toho se poslední poloha sedadla automaticky uloží do osobního profilu. Asistent pro snadné nastupování a vystupování 

usnadňuje tyto činnosti. Po vypnutí zapalování se sedadlo při otevření příslušných dveří posune do své nejvzdálenější pozice 

od volantu.

❍

Variabilní hlavové opěrky pro přední sedadla Umožňují manuální nastavení výšky hlavových opěrek a jejich vzdálenosti od hlavy.

Upozornění: Nelze v kombinaci se sportovními sedadly plus vpředu.

5ZC 4.600,–

3.801,65

●

Hlavové opěrky vpředu Manuálně výškově nastavitelné. ❍

Vyhřívání sedadel vpředu Vyhřívání sedadel vyhřívá středové panely sedadla a opěradla a bočnice předních sedadel. Vyhřívání sedadel je individuálně 

nastavitelné pro sedadlo řidiče a spolujezdce ve třech stupních intenzity prostřednictvím spodního dotykového displeje 

MMI. Funkce vyváženého klimatu sedadla umožňuje individuální nastavení distribuce tepla do opěradla a sedáku sedadla 

prostřednictvím MMI touch response.

❍

Vyhřívání sedadel vpředu a vzadu Vyhřívání sedadel vyhřívá středové panely sedadla a opěradla předních a zadních vnějších sedadel a bočnice předních 

sedadel. Vyhřívání sedadel je individuálně nastavitelné pro sedadlo řidiče a spolujezdce ve třech stupních intenzity 

prostřednictvím spodního dotykového displeje MMI. Samostatně lze ovládat i vyhřívání zadních vnějších sedadel. Funkce 

vyváženého klimatu sedadla umožňuje individuální nastavení distribuce tepla do opěradla a sedáku sedadla prostřednictvím 

MMI touch response.

4A4 12.100,–

10.000,00

●

Komfortní středová loketní opěrka vpředu • Podélně nastavitelná s adaptivním nastavení sklonu

• Včetně úložného prostoru pod středovou loketní opěrkou

❍

Bederní opěrka nastavitelná ve 4 směrech pro přední 

sedadla

Elektricky horizontálně a vertikálně nastavitelná. ❍

Zadní sedadla Plus • Opěradlo lze rozdělit a sklopit v poměru 40:20:40 nebo zcela zklopit (rovná podlaha)

• Včetně manuálního nastavení sklonu opěradla v poměru 40:20:40

• Sedák lze podélně posunout až o 100 mm (v poměru 60:40)

❍

Komfort sezení



48

O
bj

ed
na

cí
 k

ód

CZK vč.

21 % DPH.2

CZK bez

DPH.2

A
u

d
i R

S
 Q

8

Komfortní 4zónová klimatizace Komfortní 4zónová klimatizace zahrnuje následující funkce:

• Oddělené ovládání teploty pro stranu řidiče a spolujezdce a oddělené ovládání teploty a proudění vzduchu pro pasažéry 

na zadních sedadlech vlevo a vpravo

• Klimatizace zadního prostoru výdechy ve středové konzole a B sloupcích

• Ovládání klimatizace zadního prostoru prostřednictvím dotykového ovládání

• Díky funkci detekce cestujících je možné učinné řízení klimatizačních zón

• Automatický režim recirkulace a ovládání v závislosti na intenzitě slunečního záření

• Odmrazovací průduchy pro čelní sklo a boční skla

• Interiérový filtr pro odstraňování prachu a pachů, který pomáhá snižovat koncentraci prachových částic, pachů a alergenů 

v interiéru vozidla

• Využití zbytkového tepla

• Paměťová funkce pro osobní klimatické profily

❍

Paket ambientního ovzduší Paket ambientního ovzduší, který zahrnuje ionizátor a funkci parfému, zlepšuje klima interiéru z hlediska čistoty, svěžesti a 

kvality vzduchu. Ionizátor snižuje počet škodlivých částic a zárodků v ovzduší interiéru vozidla, čímž také pomáhá čistit 

vzduch od alergenů. Dosažená úroveň čerstvosti vzduchu může pomoci zlepšit pohodlí a úroveň pozornosti.

Aktivní provonění vůněmi vyvinutými výhradně pro Audi zlepšuje klima v interiéru a dodává pocit svěžesti. Na výběr je ze 

dvou vysoce kvalitních vůní (letní a zimní) a čtyř různých úrovní intenzity v závislosti na osobních preferencích. Díky speciální 

technologii provonění se na povrchu tkanin ve vozidle a ani na oblečení cestujících neusazují žádné vonné molekuly.

Paket ambientního ovzduší stimuluje smysly:

• Ionizace pro větší pocit svěžesti

• Provonění dodává příjemnou atmosféru

❍

Nezávislé topení/větrání Nezávislé topení vyhřívá interiér a odstraňuje námrazu z oken, aniž by bylo nutné nastartovat motor. Na výběr jsou dva 

režimy vytápění. Režim „rozmrazování“ pomáhá s rychlým odmrazováním oken, režim „zahřívání“ slouží k dodatečnému 

předehřátí interiéru. Systém nezávislého větrání dodává do interiéru čerstvý vzduch a ochlazuje interiér.

Obě funkce je možné aktivovat pomocí časovače. Inteligentní řídící funkce s časovačem a programování doby odjezdu 

vypočítá časově a energeticky efektivní délku vytápění. Ve spojení s výbavou Audi connect nouzové volání & servis s Audi 

connect vzdáleným ovládáním vozu14 lze nezávislé topení/větrání pohodlně programovat pomocí aplikace myAudi10,11.

PK6 49.800,–

41.157,02

●

● = Volitelná výbava ❍ = Standardní výbava  – = Nelze objednat. Vysvětlivky k poznámkám najdete na stranách 74/75.

Klimatizace
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Ochrana hrany zavazadlového prostoru z nerezové oceli ❍

Dělicí síť Lze ji připevnit ke karoserii, nebo ke sklopenému opěradlu zadního sedadla, hodí se, když je opěradlo zadního sedadla 

ve vzpřímené poloze nebo na jedné straně sklopené či zcela zklopené; odnímatelná

❍

Podlaha zavazadlového prostoru Rovná podlaha pro snadnější nakládaní ❍

Kolejnicový systém s upevňovací sadou Kolejnicový systém v zavazadlovém prostoru s teleskopickou tyčí, upevňovacím popruhem a variabilními upevňovacími body, 

které umožňují vlastní rozdělení zavazadlového prostoru a upevnění předmětů.

3GN 8.500,–

7.024,79

●

Ochranná variabilní skládací podložka do zavazadlového 

prostoru

Pro zavazadlový prostor, jednostranně z veluru nebo na jedné straně pogumovaný, pro zakrytí zavazadlového prostoru i při 

sklopeném opěradle zadních sedadel, s výklopnou částí pro ochranu nákladové hrany a nárazníku

6SJ 3.200,–

2.644,63

●

Manuálně ovládaná roleta zavazadlového prostoru ❍

Elektricky ovládaná roleta zavazadlového prostoru Elektricky ovládáné otevírání a zavírání rolety zavazadlového prostoru; pro pohodlné naložení zavazadlového prostoru; může 

být ovládaná i manuálně

PKC 7.900,–

6.528,93

●

Koberec zavazadlového prostoru ❍

Zabezpečovací a odkládací 
systémy pro zavazadla
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MMI navigace plus s MMI touch response Navigujte, komunikujte, získávejte informace nebo si užívejte širokou škálu možností infotainmentu. Pomocí vzrušujícího 

konceptu ovládání. Díky brilantnímu barevnému displeji s vysokým rozlišením, Audi virtual cockpitu nebo volitelnému  

Head-up displeji6. Stejně senzačním zážitkem je ovládání prostřednictvím dotykového displeje s haptickou zpětnou vazbou, 

hlasové ovládání s interakcí v přirozené mluvě a vylepšeným rozpoznávaním psaného textu.

MMI navigace plus s MMI touch response nabízí:

• Navigační systém15 s 10,1palcovým barevným displejem s vysokým rozlišením (1,540 x 720) včetně MMI touch response 

s haptickou zpětnou vazbou

• Audi virtual cockpit s 12,3palcovým barevným displejem včetně zobrazení navigační mapy

• Samostatný MMI touch response 8,6palcový barevný displej (1,280 x 660) s haptickou zpětnou vazbou pro ovládání 

klimatizace; včetně panelu pro rozpoznání psaného textu

• Aktulizace map online16: stahování nejnovějších navigačních dat

• 3D zobrazení mapy zobrazující mnoho zajímavých míst a modelů měst

• Asistent efektivity, který využívá data o trase z navigačního systému. Společně s adaptivním tempomatem dokáže systém 

předvídat, v jakých situacích by bylo efektivnější aktivovat nebo deaktivovat režim volnoběhu („plachtění“); tempomat 

musí být aktivovaný

• Online dopravní informace plus

• MMI vyhledávání: volnotextové vyhledávání s inteligentními návrhy cílů při zadávání

• MMI touch response pro rychlé a intuitivní ovládání - např. zadávání cílů pomocí funkce rozpoznávání psaného textu, 

stejně jako možnost volného pohybu a zvětšování mapy

• Snadné ovládání funkcí infotainmentu pomocí interakce v přirozené mluvě10

• Podrobné informace o trase: náhled mapy, výběr alternativních tras, body zájmu, doporučení jízdních pruhů, sjezdy 

z dálnic, podrobné mapy křižovatek a mnoho dalšího

• Možnost zadání až 10 zástávek na trase

• 2 USB-C porty s funkcí nabíjení a přenosu dat

• Rozhraní Bluetooth17 (možnost využít hands-free a streamování zvuku)

• Zobrazení a převodu textu na řeč pro e-maily a zprávy z Vašeho mobilního telefonu18

• AM/FM fázová diverzita

• Digitální rádio DAB+

• Nastavení hlasitosti citlivé na rychlost

• Kompletní portfolio funkcí Audi connect & infotainment14

❍

● = Volitelná výbava ❍ = Standardní výbava  – = Nelze objednat. Vysvětlivky k poznámkám najdete na stranách 74/75.

Infotainment
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Audi virtual cockpit Audi virtual cockpit je inovativní, plně digitální sdružený přístrojový panel, který flexibilně zobrazuje relevantní informace 

na vyžádání, s možností výběrů ze dvou typů ukazatelů RS Sport nebo RS Performance. Displej s úhlopříčkou 12,3 palce 

nabízí zobrazení ve Full HD kvalitě. Displej lze přizpůsobit požadavkům řidiče tak, aby zobrazoval rychlost, otáčky motoru, 

mapy, služby Audi connect14, informace o rádiu a médiích a mnoho dalších informací. RS menu zahrnuje zobrazení výkonu 

a točivého momentu, stejně jako zobrazení G-metru, časomíry kol a systému kontroly tlaku v pneumatikách. Kromě 

zobrazení v provedení RS Sport se dvěma ciferníky je k dispozici zobrazení RS Performance se speciálně navrženým 

středovým otáčkoměrem a světelným ukazatelem řazení. Pro režimy RS1/RS2 lze aktivovat automatické přepínání Audi 

virtual cockpitu mezi typy zobrazení RS Sport a RS Performance.

Audi virtual cockpit zahrnuje:

• RS menu se zobrazením výkonu a točivého momentu, jakož i displeje pro G-metr, časomíru kol a systém kontroly tlaku 

v pneumatikách

• Dva typy zobrazení: RS Sport a RS Performance

• Ovládání pomocí tlačítka VIEW na multifunkčním volantu

• Konfigurace zobrazení údajů z palubního počítače v otáčkoměru

• Zobrazení navigační mapy jako 3D modelu terénu na 12,3palcovém barevném displeji s vysokým rozlišením

• Nepřetržité zobrazování navigačních informací v blízkosti rychloměru, pokud je aktivováno navádění po trase

• Asistent pro udržení pozornosti

❍

Audi virtual cockpit plus s dalším RS typem zobrazení Audi virtual cockpit je inovativní, plně digitální sdružený přístrojový panel, který flexibilně zobrazuje relevantní informace 

na vyžádání, s možností výběrů ztypů ukazatelů RS Sport, RS Performance a RS Runway. Displej s úhlopříčkou 12,3 palce 

nabízí zobrazení ve Full HD kvalitě. Displej lze přizpůsobit požadavkům řidiče tak, aby zobrazoval rychlost, otáčky motoru, 

mapy, služby Audi connect14, informace o rádiu a médiích a mnoho dalších informací. RS menu zahrnuje zobrazení výkonu 

a točivého momentu, stejně jako zobrazení G-metru, časomíry kol a systému kontroly tlaku v pneumatikách. Kromě 

provedení RS Sport se dvěma ciferníky je k dispozici provedení RS Performance a RS Runway, každé se speciálně navrženým 

středovým otáčkoměrem a světelným ukazatelem řazení. Pro režimy RS1/RS2 lze aktivovat automatické přepínání Audi 

virtual cockpitu plus mezi typy zobrazení i RS Sport a RS Runway.

Do osobního profilu ve vozidle lze uložit celou řadu nastavení, jako je ergonomie, infotainment nebo nastavení odpružení. 

Prostřednictvím MMI lze nastavit až šest osobních profilů a profil hosta. Při vystupování a zamykání vozidla je naposledy 

aktivní profil přiřazen k použitému klíči vozidla. Při odemykání vozidla se v Audi virtual cockpitu zobrazí osobní pozdrav. 

Poté se načte nastavení osobního profilu přiřazené k použitému klíči vozidla. Počet uložených nastavení vozidla závisí na 

zvolené volitelné výbavě. Ukládají se nastavení týkající se systémů infotainmentu, ergonomie (sedadla, zrcátka, poloha 

sloupku řízení), osvětlení interiéru, klimatizace, tónů/zvuku, asistenčních systémů řidiče, odpružení, světel,                      

Head-up displeje6 a sdružených přístrojů.

7J3 4.600,–

3.801,65

●
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Audi virtual cockpit plus s dalším RS typem zobrazení 

(pokračování)

Audi virtual cockpit plus s dalším RS typem zobrazení zahrnuje:

• Typy zobrazení: RS Sport, RS Performance a RS Runway

• RS menu se zobrazením výkonu a točivého momentu, jakož i displeje pro G-metr, časomíru kol a systém kontroly tlaku 

v pneumatikách

• Ovládání pomocí tlačítka VIEW na multifunkčním volantu

• Konfigurace zobrazení údajů z palubního počítače v otáčkoměru

• Zobrazení navigační mapy jako 3D modelu terénu na 12,3palcovém barevném displeji s vysokým rozlišením

• Nepřetržité zobrazování navigačních informací v blízkosti rychloměru, pokud je aktivováno navádění po trase

• Asistent pro udržení pozornosti

Head-up displej6 Rychlost a další pro řidiče relevantní informace z navigace MMI plus s MMI touch response a z na přání dodávané výbavy, 

jako jsou asistenční systémy, stejně jako výstražné symboly, specifické RS ukazatele a informace spojené s řazením, se podle 

potřeby promítají do přímého zorného pole řidiče. Tím se snižuje odvádění pozornosti od vozovky. Vícebarevný displej 

zobrazuje zobrazované prvky ve vysokém kontrastu. Projekční plocha head-up displeje diskrétně integrovaného do 

přístrojové desky je výškově a jasově nastavitelná.

KS1 41.900,–

34.628,10

●

Audi music interface Dva USB-C porty s nabíjecí a datovou funkcí pro přehrávání muziky z přenosných zařízení (USB, smartphone18, MP3 

přehrávač)

❍

USB porty s nabíjecí funkcí pro zadní sedadla Dva USB-C porty s nabíjecí funkcí pro zadní sedadla jako doplněk ke dvoum USB-C portům vpředu; jednoduché připojení 

pomocí kabelu USB; s výkonem 15 W

UE8 4.600,–

3.801,55

●

Audi smartphone interface18 Audi smartphone interface propojí Váš chytrý telefon s Vaším Audi a přenese obsah Vašeho chytrého telefonu přímo 

a plynule na displej MMI.19 Navigace, telefonování, hudba a vybrané aplikace třetích stran20 lze pohodlně ovládat 

prostřednictvím dotykového displeje MMI a hlasovým ovládáním. Připojení lze provést buď pomocí vhodného USB kabelu, 

nebo bezdrátově.21

❍

DVD přehrávač DVD mechanika nainstalovaná v odkládací přihrádce na rukavice; podporované formáty MP3, WMA a AAC 7D5 4.600,–

3.801,55

●

Bang & Olufsen 3D Premium Sound System Díky výbavě Bang & Olufsen 3D Premium Sound System je zvuk reprodukován prostřednictvím 17 reproduktorů včetně 

reproduktorů s 3D zvukem, středového reproduktoru a subwooferu. Šestnáctikanálový zesilovač má celkový výkon 730 W. 

Funkce 3D zvuku poskytuje působivou trojrozměrnou reprodukci zvuku pro přední sedadla. Tuto zvukovou vlastnost vytvářejí 

přídavné reproduktory v A-sloupcích, středové reproduktory a technologie Fraunhofer Symphoria. 3D zvuk lze reprodukovat 

pomocí všech zdrojů. Ve vozidle vzniká prakticky bezkonkurenční autentický 3D zvukový zážitek, který navozuje dojem, 

že sedíte v první řadě koncertního sálu.

❍

● = Volitelná výbava ❍ = Standardní výbava  – = Nelze objednat. Vysvětlivky k poznámkám najdete na stranách 74/75.

Infotainment
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Bang & Olufsen 3D Advanced Sound System Celkem 23 reproduktorů včetně funce 3D zvuku vpředu a vzadu reprodukuje úchvatný trojrozměrný zvuk. Exkluzivní kryty 

v hliníkové optice dodávají interiéru působivé akcenty, díky nimž je technická dokonalost systému jasně patrná. Středové 

reproduktory a dvě automaticky výsuvné akustické čočky na přístrojové desce vytvářejí mimořádně detailní akustickou 

perspektivu na jakémkoli sedadle. Reproduktory, středový reproduktor a subwoofer mají každý svůj samostatný výkonový 

zesilovač.

Bang & Olufsen 3D Advanced Sound System zahrnuje:

• 23kanálový BeoCore zesilovač

• Vysoce účinné zesilovače ICE Power s celkovým výkonem 1 920 W

• Vysoce kvalitní neodymové magnety

• Dynamickou kompenzaci jízdního hluku

• Nastavení závislé na rychlosti

• Trojrozměrnou reprodukci zvuku díky funkci 3D zvuku pro přední a zadní část vozu

Trojrozměrnou reprodukci zvuku vytvářejí další širokopásmové reproduktory v A-sloupcích a ve stropě a středotónové 

reproduktory. Technologický základ zvukového systému tvoří technologie Fraunhofer Symphoria 2.0 3D. Díky tomu je ve 

vozidle vytvořen prakticky bezkonkurenční autentický stereofonní a prostorový 3D zážitek. Pro reprodukci 3D zvuku lze 

použít všechny zdroje zvuku. Větší šířka, hloubka a výška. Symphoria 2.0 3D doplňuje rozměry, které jsou pro přirozený zvuk 

nezbytné. Ve vozidle tak vzniká příjemný pocit rozměrnosti. Zároveň se zdá, že se fyzikální hranice interiéru vozidla 

rozpouštějí. Působí větší, což umožňuje hudbě rozvinout se tak, jak bylo původně zamýšleno.

Další informace o systému Symphoria 2.0 3D:

Jednotlivé zvukové složky v rámci zvukového signálu jsou pomocí procesu sémantické analýzy rozděleny na přímý zvuk, rané 

odrazy a dozvuky. Algoritmus Symphoria 2.0 3D rozděluje oddělené zvukové objekty uvnitř vozu, aniž by do hudebního 

signálu přidával uměle vytvořené prvky. Vzniká tak vysoce kvalitní a vyvážený 3D zvukový obraz pro každého cestujícího.

8RF 159.800,–

132.066,12

●

Digitální příjem rádia Kromě řady analogových stanic je k dispozici i příjem digitálně vysílaných rozhlasových stanic22 podle standardu DAB, DAB+ 

a DMB audio. Ve spojení s MMI navigací plus s MMI touch response druhý DAB tuner neustále vyhledává alternativní 

frekvence příjmu pro nastavenou stanici, přičemž se zároveň aktualizuje seznam stanic. V MMI se zobrazují informace 

doprovázející stanici23 jako např. umělec nebo název a další informace ve formě prezentace (například obal CD nebo počasí).

❍

Digitální příjem TV signálu s CI+ payTV systémem 

a digitálním příjmem rádia

Pro vysoce kvalitní příjem digitálně vysílaných, nekódovaných a volně šířených DVB-T2 televizních kanálů24, 25, které vysílají 

ve formátu MPEG-2, MPEG-4 a MPEG-5. CI+ modul se slotem pro smart karty PayTV26 umožňuje příjem kódovaných PayTV 

kanálů a tím i přístup k dalším exkluzivním zábavním a zpravodajským pořadům.

Kromě toho jsou přijímány zvukové DVB-T2 stanice včetně teletextu a elektronického programového průvodce (EPG).

Přehrávání obrazu je možné pouze při stojícím vozidle, audio výstup je k dispozici i za jízdy.

Podrobné informace o výbavě „digitální příjem rádia“ naleznete v příslušném popisu této výbavy.

Q0B 40.700,–

33.636,36

●
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Rozhraní Bluetooth18 Chytrý telefon lze propojit s vozidlem pomocí technologie Bluetooth a telefonovat nebo přehrávat hudbu ve vozidle. 

Pro použití handsfree lze připojit dva mobilní telefony současně. Mobilní telefon připojený jako první se zobrazí v MMI 

a obsahuje kompletní kontaktní údaje. V závislosti na modelu chytrého telefonu lze pomocí Bluetooth v MMI zobrazovat 

e-maily a textové zprávy.

❍

Audi phone box27 Chytrý telefon může být propojen s vozidlem pomocí technologie Bluetooth, aby bylo možné telefonovat nebo přehrávat 

muziku ve vozidle. V závislosti na modelu chytrého telefonu lze e-maily a textové zprávy zobrazovat pomocí technologie 

Bluetooth v MMI. Přihrádka na telefon v loketní opěrce vpředu je určena pro nabíjení a uložení telefonu. Je spojena 

s venkovní anténou vozidla a zlepšuje tak signál a kvalitu telefonního hovoru. Záření z mobilního telefonu v interiéru vozidla 

je tak sníženo, protože mobilní telefon potřebuje nižší vysílací výkon. Přihrádka na mobilní telefon má rozměry 

170 x 87 mm a je tedy dostatečné velká i pro chytré telefony s velkými rozměry. Vzhledem k tomu, že bezdrátové dobíjení je 

nyní kompatibilní se stále větším počtem mobilních telefonů, nabízí Audi phone box funkci indukčního dobíjení 

(standard Qi) a také USB port pro dobíjení. Úroveň nabití se zobrazuje na MMI displeji. Pokud je chytrý telefon při opouštění 

vozidla stále v příhrádce, je řidič v MMI upozorněn, aby si vzal mobilní telefon s sebou.

9ZE 15.100,–

12.479,34

●

Audi connect navigace & infotainment14, 28 Dokonalé spojení. Přímo přes internet. Pojem Audi connect zahrnuje všechny aplikace a vývoj, které propojují současné 

a budoucí modely Audi s internetem, majitelem a infrastrukturou. S Audi connect těžíte například z výrazně lepšího 

plánování trasy díky aktuálním dopravním informacím z internetu. Audi connect poskytuje řadu funkcí infotainmentu 

a zábavy a posouvá pohodlí a požitek z jízdy na zcela novou úroveň. Audi connect umožňuje řidičům snadné získání 

informací o volných parkovacích místech, zkontrolovat si nejnovější články v novinách a získat aktuální předpověď počasí pro 

cílovou destinaci. Díky Wi-Fi hotspotu29 mohou cestující na zadních sedadlech používat svůj notebook, tablet nebo jiná 

mobilní zařízení pro přístupu k informacím a e-mailům – stejně pohodlně a bezpečně jako v kanceláři.

Služby jsou poskytovány prostřednictvím SIM karty pevně integrované ve vozidle. Náklady na datové připojení jsou zahrnuty 

v ceně služeb. Datové připojení pro Wi-Fi hotspot29 a používání služeb vyžadujících online streamování médií (jako je online 

rádio29 a hybridní rádio29) není zahrnuto.

Datové připojení pro Wi-Fi hotspot29 a využívání služeb vyžadujících online streamování médií je rovněž poskytováno 

prostřednictvím SIM karty pevně integrované ve vozidle a placeného datového tarifu od poskytovatele Audi. Informace 

o tarifech a jejich objednání najdete na www.audi.com/connect.

❍

● = Volitelná výbava ❍ = Standardní výbava  – = Nelze objednat. Vysvětlivky k poznámkám najdete na stranách 74/75.

Komunikace
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Audi connect navigace & infotainment14, 28

(pokračování)

Audi connect navigace & infotainment zahrnuje:

• Navigaci se satelitními mapami30

• Online vyhledávání cílů

• Online hlasové zadání18, 54

• Online dopravní informace

• Online dopravní informace plus

• Body zájmu (POI)

• Informace o možnostech parkování na ulici33

• Upozornění na nebezpečí

• Online informace o dopravních značkách35

• Navigaci myAudi11

• Vysoce detailní 3D zobrazení měst

• Online streamování médií29, 31

• Online rádio29

• Hybridní rádio29

• Informace o počasí

• Online zprávy32

• Wi-Fi hotspot29

• Uživatelské profily

Audi connect nouzové volání & servis s Audi connect 

vzdálené ovládání vozu10, 34, 36

Audi connect nouzové volání & servis

Audi connect nouzové volání & servis zajišťují pocit bezpečí na každé cestě – bez ohledu na to, co se stane a kam trasa vede. 

Například v případě vážné nehody dojde k automatickému tísňovému volání do centra tísňového volání. Informace o vozidle 

jsou tam automaticky přeneseny, aby pomohly zajistit co nejrychlejší pomoc. V případě poruchy vozidla nebo menší nehody 

je možné přivolat asistenční službu pomocí online zavolání, která Vám ihned poskytne pomoc.

Paket obsahuje následující služby:

• Audi connect nouzové volání37

• Online přivolání asistenční služby

• Pomoc při likvidaci škod Audi

• Online sjednání návštěvy servisu Audi38

• Online péče o vozidlo39

Audi connect vzdálené ovládání vozu

Tato služba propojuje vozidlo s chytrým telefonem. Prostřednictvím aplikace myAudi10, 11 je možný přístup k vozidlu, 

zobrazení poslední parkovací pozice a také na dálku zjistit aktuální stav vozidla. To zahrnuje mimo jiné aktuální množství 

paliva a oleje, aktuální stav najetých kilometrů, termín inspekční prohlídky a informaci, zda jsou dveře a okna zavřené. 

V případě potřeby je možné vozidlo vzdáleně odemknout nebo zamknout. Také je možné pomocí aplikace myAudi10, 11 

vzdáleně aktivovat nezávislé topení a větrání. Některá volitelná výbava může těžit z online připojení. Například mohou být 

do vašeho chytrého telefonu zasílány notifikace o aktivaci alarmu. Služby jsou poskytovány prostřednictvím SIM karty 

integrované ve vozidle. Náklady na datové připojení jsou zahrnuty v ceně služeb.

❍

Paket obsahuje následující služby:

• Parkovací poloha

• Stav vozidla

• Odemykání a zamykání na dálku40

• Ovládání nezávislého topení a větrání na dálku

• Notifikace o aktivaci alarmu41, 42
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Asistenční paket Tour7, 44, 46 Asistenční paket Tour obsahuje výběr asistenčních systémů, které mohou zlepšit jízdní komfort, zejména na meziměstských 

silnicích a při jízdě na dlouhou vzdálenost. 

Asistenční paket Tour obsahuje následující asistenční systémy:

• Adaptivní jízdní asistent

• Adaptivní tempomat s omezovačem rychlosti

• Aktivní asistent pro jízdu v jízdním pruhu

• Asistent efektivity

• Asistent odbočení

• Asistent vyhýbání

• Asistent nouzového zastavení

Adaptivní tempomat s omezovačem rychlosti pomáhá, v rámci limitů systému, zrychlovat, brzdit a udržovat rychlost 

a vzdálenost. Aktivní asistent pro jízdu v jízdním pruhu pomáhá udržet vozidlo v jízdním pruhu. To může zvýšit jízdní 

komfort hlavně na dlouhých cestách.

Asistent efektivity pomáhá osvojit si předvídavý jízdní styl, čímž podporuje ekonomický styl jízdy pro adaptivní tempomat.

Jakmile řidič použije signál pro odbočení, asistent odbočení využívá data z radarových senzorů a přední kamery ke sledování 

protisměrného jízdního pruhu. Při rozjíždění nebo pomalé jízdě do maximální rychlosti 10 km/h systém brzdným zásahem 

snižuje riziko srážky vozidla s protijedoucím vozidlem.

Asistent vyhýbání využívá data z radarových senzorů a přední kamery a v rámci limitů systému pomáhá řidiči v kritické 

situaci při vyhýbání se překážce s vyhýbacím manévrem. Pokud se řidič po akutním varování aktivně vyhýbá překážce, 

asistent vyhýbání ho podpoří specifickým použitím brzd a nutností použít minimálního točivého momentu řízení při úpravě 

úhlu řízení.

Asistent nouzového zastavení rozpozná, když řidič nereaguje na varování. Asistent poskytuje vícestupňové varování a pokud 

řidič nereaguje, převezme kontrolu nad vozidlem a automaticky zastaví vozidlo.

❍

Asistent rozpoznávání dopravních značek7, 10, 44, 46 Asistent rozpoznávání dopravních značek v rámci systémových limitů využívá kameru pro zobrazení dopravních značek jako 

jsou rychlostní limity, zóny se zákazem předjíždění a dočasné rychlostní limity. Systém rozpozná začátek a konec dálnic, 

dvouproudových komunikací, zastavěných oblastí a obytných zón a zobrazí příslušný rychlostní limit. Pokud se dopravní 

značka nachází mimo zorné pole kamery, jsou informace vyvolány z navigačních dat uložených v MMI navigaci plus. 

Rozpoznané dopravní značky se automaticky zobrazují v Audi virtual cockpitu a lze je konfigurovat prostřednictvím 

multifunkčního volantu. V MMI lze také zvolit upozornění na základě dopravních značek při překročení zjištěného 

rychlostního limitu.

❍

● = Volitelná výbava ❍ = Standardní výbava  – = Nelze objednat. Vysvětlivky k poznámkám najdete na stranách 74/75.

Asistenční systémy
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Audi pre sense basic7 Systém Audi pre sense basic dokáže v reakci na nouzové nebo vyhýbací brzdění a při jízdě na absolutní hranici výkonnosti 

spustit bezpečnostní opatření, jako je optimalizace polohy sedadla. Propojením různých systémů vozidla dokáže systém 

vyhodnotit příslušnou jízdní situaci.

Bezpečnostní opatření Audi pre sense basic zahrnují:

• Napnutí bezpečnostních pásů u předních a případně i u zadních vnějších sedadel (pokud je objednáno)

• Optimalizace polohy sedadla

• Aktivace výstražných světel, která upozorní ostatní účastníky silničního provozu

• Zavření oken a panoramatického střešního okna (pokud je objednáno)

❍

Audi pre sense front7, 44 V rámci limitů systému a v závislosti na situaci a rychlosti může Audi pre sense front varovat před hrozící srážkou a zahájit 

vhodné brzdění. K tomu systém využívá údaje z přední kamery a vypočítává pravděpodobnost čelní kolize. 

  

Vozidla lze detekovat až do rychlosti 250 km/h, chodce do rychlosti přibližně 85 km/h a cyklisty od rychlosti 5 km/h. Pokud 

je zjištěna hrozící čelní kolize, systém varuje řidiče pomocí vícestupňové koncepce. Poskytuje vizuální, akustické a haptické 

varování a v případě potřeby zvýší brzdnou sílu nebo zahájí maximální zpomalení. Tím se sníží rychlost kolize, nebo pokud je 

to možné, se jí zcela zabrání.

❍

Asistent hlídání mrtvého úhlu s Audi pre sense rear,

varováním při vystupování a zadním asistentem pro příčný

provoz7, 44

Paket obsahuje asistenční systémy pro městský provoz a jízdu na komunikacích s více jízdními pruhy. V rámci systémových 

limitů asistenční systém řidiče využívá radarové senzory k monitorování prostoru za vozidlem a po jeho stranách.

Přehled při změně jízdního pruhu. Asistent hlídání mrtvého úhlu pomáhá sledovat provoz za vozidlem. Dva dodatečné 

senzory nainstalované vzadu detekují vozidla přibližující se zezadu z boku nebo vozidla jedoucí vedle vozidla. Vzdálenost 

a rozdíl rychlostí vozidel je možné měřit a analyzovat. V případě situace, která je považovaná za kritickou pro změnu jízdního 

pruhu, systém varuje řidiče pomocí LED světel v příslušném vnějším zpětném zrcátku. Pokud systém detekuje kritickou 

situaci ve chvíli, kdy dal řidič směrový signál, varuje řidiče několikanásobným zablikáním varovných LED světel.

Při vystupování máte krytá záda. Při otevírání dveří, pokud vozidlo stojí, Vás upozorní varovný signál na potenciální kolizi 

s detekovanými účastníky silničního provozu, kteří se blíží zezadu. Pokud systém vyhodnotí situaci jako kritickou, jakmile 

zatáhnete za kliku dveří, rozsvítí se výstražná LED linka v příslušných dveřích a LED světlo na příslušném vnějším zpětném 

zrcátku.

Detekce příčného provozu. Zadní asistent pro příčný provoz může cestující při couvání do 10 km/h (například při výjezdu z 

parkovacího místa) varovat před potenciální kolizí s blížícími se pohybujícími se předměty (například vozidly v příčném 

provozu). Při výjezdu z parkovacího místa monitorují senzory provoz za vozidlem a po jeho stranách. Pokud systém považuje 

situaci za obzvláště kritickou, poskytne vizuální varování. Při couvání může být jako další varování poskytnut zvukový signál a 

haptický brzdný impuls. Systém lze aktivovat a deaktivovat na displeji MMI touch response.

PCH 18.100,–

14.958,68

●
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Asistent hlídání mrtvého úhlu s Audi pre sense rear,

varováním při vystupování a zadním asistentem pro příčný

provoz7, 44

Cílená bezpečnostní opatření. Pomocí radarových senzorů v zadní části vozidla je nepřetržitě monitorován prostor za 

vozidlem. V rámci integrované analýzy zachycených dat systém vypočítává v rámci svých limitů hrozící kritické situace, jako 

případný náraz zezadu od vozidla jedoucího vzadu za vozidlem.

Když je detekováno riziko kolize, jsou včas aktivována bezpečnostní opatření. Mezi tato opatření patří aktivace výstražných 

světel pro upozornění ostatních účastníků silničního provozu, napnutí předních a zadních vnějších bezpečnostních pásů, 

optimalizace polohy sedadla a zavření oken a panoramatického střešního okna (je-li objednáno).

Tato výbava zahrnuje:

• Asistent hlídání mrtvého úhlu

• Asistent varování při vystupování z vozidla

• Zadní asistent pro příčný provoz

• Audi pre sense rear

Asisteční paket City7, 44 Asistenční funkce obsažené v asistenčním paketu City využívají data z předních a/nebo zadních radarových senzorů 

a případně z kamer snímajících okolí vozu. Pokud senzory detekují jakákoli vozidla ve svém dosahu, příslušné asistenční 

systémy speciálně navržené pro tento účel spustí vícestupňové varování. Pokud řidič nereaguje, 

Audi pre sense 360° - kombinace Audi pre sense basic, Audi pre sense front, Audi pre sense rear a Audi pre sense side - může 

iniciovat bezpečnostní opatření, jako je optimalizace polohy sedadla a zavření oken, od zesílení brzdné síly nebo zahájení 

maximálního zpomalení až po volitelné napínání bezpečnostních pásů.

Asistent průjezdu křižovatkou monitoruje prostor před vozidlem a po jeho stranách na křižovatkách a výjezdech na 

komunikace pomocí radarových senzorů zabudovaných v přední části vozidla. Pokud jsou k dispozici, použijí se také 

informace z kamer snímajících okolí vozu. V rámci systémových limitů systém detekuje pohybující se objekty například 

přijíždějící automobily. Systém pracuje při rychlostech do 30 km/h, brzdné impulsy jsou prováděny do rychlosti 10 km/h. 

V situacích vyhodnocených jako kritické vydá systém vícestupňové varování.

Asistent hlídání mrtvého úhlu pomáhá sledovat provoz za vozidlem. Dva dodatečné radarové senzory nainstalované vzadu 

sledují vozidla přijíždějící zezadu z boku nebo jedoucí vedle vozidla. Vzdálenost a rozdíl rychlostí vozidel lze měřit 

a analyzovat.

Asistent varování při vystupování z vozidla varuje pasažéry při otevření dveří, pokud vozidlo stojí a hrozí kolize s jinými 

detekovanými účastníky silničního provozu, například vozidla přijíždějící zezadu.

Asistent příčného provozu vzadu může cestující při couvání do rychlosti 10 km/h (například při couvání z parkovacího místa) 

varovat před potenciální kolizí s blížícími se pohybujícími se předměty (například vozidly v příčném provozu). Při výjezdu 

z parkovacího místa monitorují radarové senzory prostor za vozidlem a po stranách.

PCM 33.200,–

27.438,02

●

● = Volitelná výbava ❍ = Standardní výbava  – = Nelze objednat. Vysvětlivky k poznámkám najdete na stranách 74/75.

Asistenční systémy
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Asisteční paket City7, 44

(pokračování)

Audi pre sense rear využívá ke sledování data z radarových senzorů v zadní části vozidla. V rámci systémových limitů se 

vypočítává pravděpodobnost nárazu zezadu do vozidla od vozidla jedoucího za ním. Pokud systém detekuje situaci, kterou 

považuje za kritickou pro kolizi, zahájí bezpečnostní opatření. 

Audi pre sense side je aktivní při rychlosti vozidla do 60 km/h a v rámci limitů systému je schopen detekovat hrozící boční 

kolizi s vozidly křižujícími dráhu vozidla nebo vozidly přijíždějícími z boku. Využívá data z přídavných radarových senzorů 

instalovaných v přední a zadní části vozidla a také dalších senzorů.

Podrobné informace o jednotlivých funkcích výbavy naleznete v jednotlivých popisech.

Tato výbava zahrnuje:

• Asistent průjezdu křižovatkou

• Asistent hlídání mrtvého úhlu

• Asistent varování při vystupování z vozidla

• Zadní asistent pro příčný provoz

• Audi pre sense rear

• Audi pre sense side

Parkovací asistent s parkovacím systémem plus7, 10 V detekčním dosahu ultrazvukových senzorů pomáhá parkovací asistent najít vhodné parkovací místo podél trasy jízdy. 

Systém vypočítává ideální parkovací dráhu pro příčná parkovací místa (popředu a pozadu) a ideální dráhu pro zaparkování 

a vyparkování z podélných parkovacích míst. Parkovací asistent pomáhá řidiči se zaparkováním a vyparkováním 

z parkovacího místa pomocí vhodných řídících manévrů. Řidič pak musí jednoduše postupovat podle pokynu na displeji, 

řadit, akcelerovat, brzdit a sledovat proces parkování. Systém podporuje parkování několika pohyby. Systém pomocí displeje 

vizuálně upozorňuje řidiče na jakékoliv překážky na boku tím, že ukazuje jízdní dráhu v závislosti na úhlu řízení. Aktivace 

vyhledání parkovacího místa na spodním displeji nebo na horním displeji, pokud je aktivní indikátor vzdálenosti.

❍

Parkovací kamera vzadu7 Zadní parkovací kamera zobrazuje oblast za vozidlem na horním MMI displeji. Dynamické zobrazovací prvky, jako je 

zobrazení v závislosti na úhlu řízení vypočítané jízdní dráhy, pomáhají řidiči s parkováním a manévrováním.

Zpětná parkovací kamera je nenápadně zabudována do madla víka zavazadlového prostoru. Je aktivována zařazením 

zpátečky, pomocí tlačítka na středové konzoli nebo tlačítka na horním displeji, které se zobrazí, pokud je aktivní indikátor 

vzdálenosti.

❍
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Paket parkovacích asistenčních systémů7, 44, 47 Parkovací asistent plus pro vzdálené parkování je možné aktivovat prostřednictvím intuitivní aplikace myAudi10, 11. Řidič 

aktivně kontroluje parkovací proces držením tlačítka >>P na kontrolním panelu. Řidič musí plně kontrolovat celý parkovací 

manévr. V rámci systémových limitů může vozidlo automaticky zabrzdit, pokud detekuje překážku.

Lze také použít ve vozidle. Alternativně může být parkovací asistent plus pro vzdálené parkování aktivován uvnitř vozidla 

stisknutím Audi tlačítka >>P na středové konzoli. V tomto případě musí řidič také plně kontrolovat celý parkovací proces 

a držet stlačené tlačítko >>P. Aby mohl řidič celý manévr sledovat, zobrazuje se mu na horním displeji MMI obraz 

z parkovacích kamer snímajících okolí vozu.

Detekování překážek. Vysoce přesné senzory přesně monitorují okolí vozidla. K detekci překážek slouží 12 ultrazvukových 

senzorů. Kamery snímající okolí vozu se svým analytickým zpracováním obrazu poskytují další informace.

Systém umožňuje zaparkovat vozidlo popředu nebo pozadu do příčných parkovacích míst a do podélných parkovacích míst 

a vyparkovat ho z podélných parkovacích míst. Aplikace myAudi10, 11 může být také využita pro pomoc s vyparkováním 

vozidla z příčných parkovacích míst. Řidič může pohodlně z vozidla vystoupit před jeho zaparkováním a zase do něj nastoupit 

poté co opustilo parkovací místo.

Manévrovací asistent poskytuje asistenci při parkování a manévrování pomocí ultrazvukových senzorů a kamer snímajících 

okolí vozu, které monitorují okolí vozu zepředu, zezadu a ze strany. Systém může detekovat pohybující se a nehybné objekty 

větší než 10 centimetrů. Může to být například sloup na parkovišti nebo jedoucí vozidlo. Manévrovací asistent se snaží 

zabránit hrozícím kolizím v rámci systémových limitů pomocí varovných impulzů do řízení a automatického brzdění až do 

zastavení. Vozidlo se nesmí pohybovat dopředu nebo couvat rychlostí vyšší než 10 km/h.

Paket parkovacích asistenčních systémů zahrnuje:

• Parkovací asistent plus pro vzdálené parkování

• Parkovací kamery snímající okolí vozu

• Manévrovací asistent

PCF 21.900,–

18.099,17

●

Asistent nočního vidění7 Systém pomáhá řidiči při jízdě v noci zobrazením termosnímku okolí před vozidlem v Audi virtual cockpitu. Lidé a vetší 

divoká zvířata jsou na displeji zvýrazněni žlutě. Pokud na základě jejich pohybu a polohy systém detekuje potenciálně 

nebezpečnou situaci, zvýraznění se ze žluté změní na červenou. Zároveň se zobrazí výstražný trojúhelník a zazní akustická 

výstraha. Asistent nočního vidění se automaticky zapne ve tmě, pokud jsou aktivována potkávací světla nebo je spínač světel 

nastaven na AUTO. Dodatečně jsou varování zobrazena na Head-up displeji6 (je-li objednán).

Rozšířené funkce s inovativními světelnými systémy. V kombinaci s HD Matrix LED světlomety je zvýrazněná osoba45 v dráze 

vozidla navíc osvětlena několika krátkými světelnými záblesky pomocí označovacího světla. To umožňuje snazší odhalení 

dalších osob a vydání varování.

9R1 64.900,–

53.636,36

●

● = Volitelná výbava ❍ = Standardní výbava  – = Nelze objednat. Vysvětlivky k poznámkám najdete na stranách 74/75.

Asistenční systémy
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Paket podvozku advanced Zvýšení jízdní dynamiky a jízdního komfortu. Pro výjimečný pocit z jízdy obsahuje paket podvozku advanced aktivní 

stabilizaci náklonu a také quattro se sportovním diferenciálem.

Aktivní stabilizace náklonu snižuje naklánění karoserie při průjezdu zatáčkou. Současně zklidňuje karoserii vozidla při 

přejíždění nerovností na jedné straně vozovky, čímž zvyšuje jízdní komfort. Aktivní rozdělování valivého momentu mezi 

přední a zadní nápravu navíc zvyšuje jízdní dynamiku a stabilitu. Systém pracuje s aktivními elektromechanicky ovládanými 

vyrovnávacími jednotkami na protiprokluzových tyčích na přední a zadní nápravě a je napájen energií z 48 V elektrické 

soustavy.

Quattro se sportovním diferenciálem nabízí fascinující jízdní vlastnosti v zatáčkách. Díky neutrálnímu a stabilnímu řízení při 

zatáčení, změně směru jízdy a akceleraci ze zatáček.

Aktivní diferenciál zadní nápravy pro rozdělování výkonu podle potřeby mezi zadní kola působí proti tendenci k nedotáčivosti 

již v počáteční fázi.

Podrobné informace o jednotlivých prvcích výbavy naleznete v jednotlivých popisech.

Paket podvozku advanced obsahuje:

• Aktivní stabilizaci náklonu

• Quattro se sportovním diferenciálem

PHZ 146.000,–

120.661,16

●

Řízení všech kol Jediný systém poskytuje dodatečnou řiditelnost zadní nápravy pro lepší ovladatelnost a jízdní komfort. Systém pomáhá 

řidiči aktivním zásahem do řízení zadní nápravy, čímž znatelně zlepšuje ovladatelnost a jízdní komfort při jakékoli rychlosti 

Při nízkých rychlostech se snižuje síla působící na řízení a zmenšuje se poloměr otáčení vozidla natáčením zadních kol 

do opačného směru než přední kola. Tím se výrazně zlepšuje ovladatelnost. Řízení všech kol rovněž usnadňuje parkování 

pomocí parkovacího asistenta. Při jízdě vyšší rychlostí se cíleně upravuje úhel natočení zadní nápravy natáčením volantu 

ve stejném směru. Pohyby volantu jsou přenášeny rychle a přesně. Tím se následně zlepšuje odezva řízení a stabilita vozidla. 

Celkově řízení všech kol umožňuje snadnější manévrování, sportovní jízdní vlastnosti a vynikající, komfortní chování při 

řízení.

❍

Podvozek a brzdové systémy
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Audi drive select Audi drive select se projevuje ze své výrazně dynamické stránky - je zaměřen výhradně na výkon. Kromě charakteristik 

vozidla v režimech „auto“, „comfort“, „dynamic“, „allroad“ a, v závislosti na zemi, „efficiency“10 pro každodenní jízdu lze 

prostřednictvím tlačítka RS na sportovním koženém volantu aktivovat další dva volně programovatelné jízdní režimy 

specifické pro RS modely - RS1 a RS2.

V různých dostupných režimech - „auto“, „comfort“, „dynamic“, „ allroad“ a, v závislosti na zemi „efficiency“10 - lze nastavit: 

asistenci posilovače řízení, charakteristiku motoru, charakteristiku řazení, řízení všech kol, adaptivní pneumatický podvozek 

sport a další standardní systémy. V případě objednání se podle zvoleného režimu upravuje také příplatková výbava, jako je 

quattro se sportovním diferenciálem, adaptivní tempomat a HD matrix LED světlomety.

Režim „ individual“ umožňuje kombinovat různá nastavení jednotlivých systémů podle potřeby.

Vozidla s adaptivním pneumatickým podvozkem mají v nabídce k dispozici také dodatečnou funkci „zdvihu“, která umožňuje 

vozidlo zdvihnout na maximální možnou světlou výšku.

Audi drive select obsahuje následující režimy:

❍

• „auto“

• „comfort“

• „dynamic“

• „efficiency“10

• „allroad“

• „offroad“

• „RS1“

• „RS2“

Elektromechanické servořízení Standardně dodávaná varianta progresivního řízení, která zlepšuje jízdní dynamiku a jízdní komfort díky přímější odezvě 

řízení (například na klikatých venkovských cestách nebo při odbočování) a také díky menšímu úsilí vynaloženému na řízení 

(například při parkování a manévrování). Působivé jízdní vlastnosti díky převodu řízení v závislosti na úhlu natočení volantu 

a také díky asistenci řízení v závislosti na rychlosti. Různé režimy, které lze nastavit prostřednictvím Audi drive select. Pokud 

je objednáno volitelné řízení zadní nápravy, využívá vozidlo přímého elektromechanického posilovače řízení s lineárním 

převodem na přední nápravě.

❍

Auto Hold asistent Asistent udržuje vozidlo v klidu po neomezenou dobu po zastavení v typickém stoupání nebo klesání. ❍

● = Volitelná výbava ❍ = Standardní výbava  – = Nelze objednat. Vysvětlivky k poznámkám najdete na stranách 74/75.

Podvozek a brzdové systémy
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Adaptivní pneumatický podvozek sport Adaptivní pneumatický podvozek sport nabízí elektronicky řízené sportovní vzduchové odpružení s plynule proměnným 

adaptivním tlumením na všech čtyřech kolech a dynamičtějším základním nastavením. Automatická regulace světlé výšky 

a tlumení v závislosti na zatížení vozidla zajišťuje vynikající jízdní dynamiku a zároveň poskytuje vyšší komfort. Regulace  

světlé výšky umožňuje upravovat světlou výšku vozidla v rozmezí 90 mm mezi maximální a minimální úrovní. Světlou výšku 

lze zvýšit podle situace, např. pro jízdu po polních cestách. Nastavení nižší světlé výšky snižuje odpor vzduchu a zlepšuje 

jízdní vlastnosti. Je také možné snížit zadní nápravu pro usnadnění nakládání zavazadlového prostoru. Tato funkce se 

aktivuje tlačítkem v zavazadlovém prostoru.

Systém se skládá z pětiprvkové odlehčené přední nápravy se stabilizátory a pomocným rámem přišroubovaným ke karoserii 

a pětiprvkové odlehčené zadní nápravy s nezávislým zavěšením kol, stabilizátory a flexibilně upevněným pomocným rámem.

Různé režimy pro úpravu světlé výšky vozidla, když stojí, mohou být nastaveny prostřednictvím Audi drive select:

• „zdvih“: + 50 mm

• „allroad“/„offroad“: + 15 mm

• „auto“/„comfort“: +/- 0 mm

• „dynamic“: - 40 mm

• Navíc funkce snížení zadní nápravy při nákladání v porovnání s režimem „auto“: - 65 mm

❍

Elektromechanická parkovací brzda ❍
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Boční airbagy vzadu a napnutí bezpečnostních pásů vzadu Tato výbava obsahuje výběr funkcí, které zvyšují bezpečnost a komfort na zadních sedadlech. Boční airbagy vzadu doplňující 

boční airbagy vpředu a systém hlavových airbagů nabízejí dodatečnou ochranu cestujícím na zadních sedadlech. Napnutí 

bezpečnostních pásů vzadu doplňuje napnutí bezpečnostní pásů vpředu (součást Audi pre sense basic). Kromě opatření, 

která jsou součástí systému Audi pre sense basic, se v reakci na nouzové nebo vyhýbací brzdění a při jízdě na absolutní 

hranici výkonnosti dojde k automatickému utažení bezpečnostní pásů, aby se omezil posun cestujících dopředu 

nebo do stran.

4X9 19.600,–

16.198,35

●

Palivová nádrž o objemu 85 litrů ❍

Filtr pevných částic pro benzínové motory ❍

Detekce obsazení sedadel Pro sedadlo řidiče a spolujezdce a také zadní vnější sedadla ❍

Uchycení dětské sedačky ISOFIX a Top Tether pro zadní 

sedadla

Robustní uchycení pro praktické upevnění dětských sedaček i-Size a ISOFIX na vnější zadní sedadla. Top Tether poskytuje 

další upevňovací bod pro horní část sedačky. Osvědčený systém ISOFIX kombinuje jednoduché ovládání s ochranou dětí 

ve vozidle.

Doporučené dětské sedačky z Audi originálního příslušenství získáte u svého partnera Audi.

❍

Uchycení dětské sedačky ISOFIX pro sedadlo spolujezdce Robustní uchycení pro praktické upevnění dětských sedaček ISOFIX sedadlo spolujezdce. Osvědčený systém ISOFIX 

kombinuje jednoduché ovládání s ochranou dětí ve vozidle.

Doporučené dětské sedačky z Audi originálního příslušenství získáte u svého partnera Audi.

❍

Airbagy vpředu s možností deaktivace airbagu spolujezdce ❍

Boční airbagy vpředu a systém hlavových airbagů Boční airbagy vpředu integrované do opěradel sedadel doplněné o systém hlavových airbagů, které se aktivují se podél 

bočních oken a mohou tak v případě bočního nárazu chránit cestující na předních a vnějších zadních sedadlech.

❍

Boční airbagy vzadu Pro zadní vnější sedadla; doplňují boční airbagy vpředu a systém hlavových airbagů 4X4 12.100,–

10.000,00

●

Adaptivní stěrače s integrovanými tryskami ostřikovačů Adaptivní systém stěračů umožňuje lepší viditelnost za každého počasí díky důkladnějšímu stírání. Čistící kapalina je 

nastříkána přímo před lišty stěračů a téměř bez prodlení setřena, takže výhled zůstává do značné míry čistý i během procesu 

stírání. Systém lze vyhřívat a podporuje odstraňování námrazy z čelního skla díky odmrazovacímu programu.

9PF 12.700,–

10.495,87

●

● = Volitelná výbava ❍ = Standardní výbava  – = Nelze objednat. Vysvětlivky k poznámkám najdete na stranách 74/75.

Technika a bezpečnost
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Mild-Hybrid Mild-hybridní technologie umožňuje zabudovat hybridní funkce do běžných TFSI motorů. Řemenem poháněný 

startér-alternátor doplněný o lithium-iontovou baterii pomáhají snižovat spotřebu paliva/CO₂ díky zvýšené rekuperaci a také 

vypínáním spalovacího motoru při jízdě rychlostí nižší než 160 km/h (bezemisní volnoběh). Trvalým připojením řemenem 

poháněného startér-alternátoru ke spalovacímu motoru lze motor startovat s větším komfortem a menšími vibracemi. 

Funkci start/stop lze použít při rychlostech vozidla do 22 km/h. V závislosti na výbavě propojuje elektronika motoru různé 

elektronické systémy - například senzory pro provoz před vozidlem nebo navigační údaje - a usnadňuje tak využití volnoběhu 

přizpůsobené každé konkrétní jízdní situaci. 48 V palubní síť poskytuje základ pro další elektrifikaci vozidla.

❍

Systém Start-Stop Systém start-stop pomáhá snižovat spotřebu paliva a emise CO₂ tím, že vypíná motor, když vozidlo stojí, např. na 

semaforech. Chcete-li znovu nastartovat, iniciujte v případě potřeby proces startování uvolněním nožní brzdy. Lze kdykoli 

deaktivovat.

❍

tiptronic (pro pohon všech kol) 8stupňová automatická převodovka ❍

quattro se samosvorným středovým diferenciálem Permanentní pohon všech kol s asymetrickým/dynamickým rozdělováním točivého momentu pomocí samosvorného 

mezinápravového diferenciálu a selektivní regulace točivého momentu kol rozděluje hnací sílu mezi přední a zadní nápravu 

v poměru 40 : 60 za běžných jízdních podmínek. Hnací síla je proaktivně rozdělována na nápravy, aniž by senzory musely 

detekovat prokluz kol. Funkce mechanického blokování je nastavena pro vynikající jízdní dynamiku a okamžitě rozděluje 

hnací moment na přední a zadní nápravu. Výsledkem je vynikající trakce a směrová stabilita. Selektivní řízení točivého 

momentu kol integrované do ESC jemně přibrzďuje kola na vnitřní straně v rychlém oblouku, čímž zvyšuje hnací moment na 

vnějších kolech. Výsledkem jsou lepší dynamické vlastnosti v zatáčkách a přesnější a neutrálnější řízení.

❍

Posunutí omezovače maximální rychlosti na 280 km/h Elektronicky omezeno

Upozornění: Objednatelné pouze v kombinaci s karbon-keramickými brzdami

6Y4 45.300,–

37.438,02

●

Lékárnička a výstražný trojúhelník Lékárnička je umístěna v levé boční kapse zavazadlového prostoru. Výstražný trojúhelník dodávaný ex works je umístěn 

ve víku zavazadlového prostoru.

❍

48 V palubní síť a aktivní chlazení baterie Díky použití řemenem poháněného startér-alternátoru se zvýšenou kapacitou nabízí 48 V palubní síť výhody v oblasti 

spotřeby paliva a poskytuje základ pro další elektrifikaci vozidla s výkonnými podvozkovými systémy.

❍
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Audi prodloužená záruka Audi záruka nabízí prodloužení základní zákonné záruky od výrobce nad rámec prvních 2 let. Objednat ji lze přímo a 

výhradně pro nové vozy. K dispozici jsou různé délky trvání / kombinace různého počtu najetých kilometrů. Bližší informace 

obdržíte u svého Audi partnera.

• Prodloužená záruka o 2 roky / maximální nájezd 120.000 km ❍

• Prodloužená záruka o 3 roky / maximální nájezd 150.000 km EA9 44.400,–

36.694,21

●

Servisní balíčky • Servisní balíček „Service“ 90 000 km/ 5 let

Zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem.

$51 62.300,–

51.487,60

●

• Servisní balíček „Service“ 120 000 km/ 5 let

Zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem.

$52 73.800,–

60.991,74

●

• Servisní balíček „Service“ 150 000 km/ 5 let

Zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem.

$53 87.400,–

72.231,40

●

• Servisní balíček „Service plus“ 90 000 km/ 5 let

Zahrnuje servisní úkony ve stejném rozsahu jako první varianta a dále úkony vedoucí k zajištění provozuschopnosti vozidla. 

$61 128.000,–

105.785,12

●

• Servisní balíček „Service plus“ 120 000 km/ 5 let

Zahrnuje servisní úkony ve stejném rozsahu jako první varianta a dále úkony vedoucí k zajištění provozuschopnosti vozidla.

$62 173.100,–

143.057,85

●

• Servisní balíček „Service plus“ 150 000 km/ 5 let

Zahrnuje servisní úkony ve stejném rozsahu jako první varianta a dále úkony vedoucí k zajištění provozuschopnosti vozidla.

Více se dozvíte na www.audi.cz/servis-a-prislusenstvi/audi-service/servisni-balicky/.

$63 225.100,–

186.033,06

●

● = Volitelná výbava ❍ = Standardní výbava  – = Nelze objednat. Vysvětlivky k poznámkám najdete na stranách 74/75.

Audi prodloužená záruka 
a servisní balíčky

http:// www.audi.cz/servis-a-prislusenstvi/audi-service/servisni-balicky/
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Audi connect navigace & infotainment14, 28 Online body zájmu (POI) 

Navigace poskytuje přímý přístup k bodům zájmu (například benzínové stanice a parkoviště) od poskytovatelů třetích stran. Zároveň můžete vyvolat dodatečné informace jako recenze 

a otevírací dobu, aktuální ceny pohonných hmot nebo dostupnost parkovacích míst. Pomocí MMI dotykového displeje je možné u vybraných bodů zájmu, jako jsou parkoviště nebo 

pamětihodnosti, zobrazit tyto informace přímo. Díky integrovaným uživatelským recenzím a fotografiím je výběr destinace ještě jednodušší.

Online dopravní informace 

Aktuální dopravní informace o plynulosti provozu jsou k dispozici online. Díky tomu je dosaženo vyšší přesnosti při vypočítání času příjezdu a zvolení co nejlepší možné trasy. Informace 

o plynulosti provozu jsou barevně zobrazeny v navigační mapě a zohledněny pro dynamické navádění k cíli. Nepřetržitá aktualizace map poskytuje rychle informace o tvoření nebo 

rozpouštění dopravních kolon, a to díky vynikajícímu pokrytí silniční sítě včetně venkovských silnic a městských ulic.

Online dopravní informace plus10

Aktuální dopravní informace o plynulosti provozu jsou k dispozici online. Díky tomu je dosaženo vyšší přesnosti při vypočítání času příjezdu a zvolení co nejlepší možné trasy. Informace 

o plynulosti provozu jsou barevně zobrazeny v navigační mapě a zohledněny pro dynamické navádění k cíli. Nepřetržitá aktualizace map poskytuje rychle informace o tvoření nebo 

rozpouštění dopravních kolon, a to díky vynikajícímu pokrytí silniční sítě včetně venkovských silnic a městských ulic. Systém dodává informace o průjezdnosti dálničních pruhů, výjezdů 

a křížení – stejně jako informace z křižovatek městských aglomerací; zobrazuje také uzavření jízdních pruhů na MMI displeji. Kromě toho se pro přesnější výpočet času příjezdu berou 

v úvahu prediktivní data o plynulosti provozu. 

Online informace o dopravních značkách10, 35 

V MMI navigaci s Audi connect online informacemi o dopravních značkách se vždy zobrazuje aktuální rychlostní omezení. V kombinaci s asistentem rozpoznáváním dopravních značek jsou 

zobrazené údaje o rychlostních omezeních automaticky detekovány senzory vozidla a anonymně přenášeny na server Audi, kde se aktualizují mapové podklady. Dopravní značky, které 

jsou detekovány vozovým parkem Audi, jsou prostřednictvím služby Audi connect online informace o dopraních značkách k dispozici všem vozidlům na mapě navigace.

Informace o nebezpečí10 

Systém varuje řidiče před úseky s nehodou nebo poruchou vozidla, před nebezpečnými povětrnostními podmínkami jako je mlha nebo náledí. Jsou rozpoznána nebezpečná místa a ta 

předána dále ostatním řidičům, kteří disponují službou informace o nebezpečí. Rozpoznaná potenciální rizika jsou zobrazena v navigačním systému a v informačním systému řidiče.

Informace o počasí 

S touto funkcí budete vědět jaké počasí Vás čeká bez ohledu na to, kam Vás cesta zavede. Audi connect poskytuje informace ke stavu počasí: předpověď počasí a varování před špatnými 

povětrnostními podmínkami jsou zobrazeny přehledně grafickou formou. Je možné zobrazit předpověď na příštích 7 dní nebo nejnovější vývoj počasí pomocí dešťového radaru.

Parkování na ulici33 

Tato funkce ukazuje pravděpodobnost, že naleznete parkovací místo podél určitých ulic. Navíc tato funkce poskytuje užitečné informace jako jsou ceny parkování nebo zda se jedná 

o rezidenční parkovací místa. 

Audi connect

Vysvětlivky k poznámkám najdete na stranách 74/75.
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Audi connect navigace & infotainment 25

(pokračování)

myAudi navigace 

V případě, že je cílové místo nalezeno pomocí myAudi, může být odesláno přímo do vozidla a uloženo jako cílové místo pro navigaci, když nastoupíte do vozidla. Takto mohou být před 

výjezdem pohodlně naplánovány v myAudi celé výlety či trasy, které je poté možné vyvolat ve vozidle. Kromě toho můžete pokračovat v navigaci i po opuštění vozidla ve Vašem 

smartphonu s aplikací myAudi10, 11 abyste našli i posledních pár metrů, které jsou zapotřebí pro dosažení cíle. Navigace myAudi také pomáhá najít cestu zpět k vozidlu. Oznámení ve 

Vašem smartphonu Vám sdělí, zda lze na obvyklé trase očekávat zpoždění.

WLAN-Hotspot29 

Audi connect poskytuje bezdrátový přístup k internetu pomocí WLAN hotspotu ve vozidle. Zároveň může být ve vozidle připojeno až 8 koncových přístrojů jako jsou chytré telefony 

a tablety. Data, která jsou k tomu zapotřebí, jsou k dispozici přes www.my.audi.com nebo přímo na www.audi.cubictelecom.com. Po prvotním přihlášení do online portálu je možné 

datové balíčky také objednat přes MMI ve vozidle.

Navigace se satelitními mapami Google™ 30 

Systém MMI zobrazuje vysoce detailní satelitní mapy realističtěji díky detailním texturám. Snadněji rozpoznatelné budovy usnadňují orientaci a navigační systém vypadá ještě 

exkluzivněji.

Online zprávy32 

Prostřednictvím online novinek si můžete aktuální oznámení a zprávy z celého světa zobrazit nebo nechat přečíst přímo ve vozidle. I během jízdy budete tak aktuálně informováni 

o nejrůznějších tématech, např. politické situaci, fotbalových výsledcích nebo novinkách ze světa businessu. Přes myAudi10, 11 je možné nastavit osobní preferenci novinek a pomocí           

RSS-Feeds je doplnit.

Online vyhledávání navigačních cílů10 

Přístup do celé řady internetových databází umožňuje při zadávání cíle v navigaci současné návrhy navigačních cílů, které odpovídají zadávanému cíli. Cíle je možné také najít pomocí 

hlasového zadání, které redukuje riziko snížení pozornosti během jízdy. Kromě adres, které lze přímo převzít jako navigační cíl, nabízí online vyhledání navíc odpovídající informace jako 

fotografie, otevírací dobu a uživatelské hodnocení.

Online hlasové zadání 

Díky porovnání hlasového zadání s online informacemi je zvýšena kvalita vyhledávání17. Je tak například možné rozpoznání vlastních jmen – při zadání cíle lze vyhledávat přímo podle 

jména hotelu. Pomocí volitelné aktivace hlasem je možné bezdotykové vyhledávání. Za tímto účelem je nutné jednoduše začít použitím výrazu „Hey Audi". Online hlasové zadání 

umožňuje také diktování SMS.50

Vysoce detailní 3D zobrazení měst 

Zobrazení měst v 3D je rozšířeno o vysoce detailní textury. Realistické zobrazení jízdních pruhů a lepší rozpoznatelnost budov napomáhá k lepší orientaci ve zvolených městech.
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Audi connect navigace & infotainment plus14, 28

(pokračování)

Online rádio29 

Přístup k online rádiovým stanicím z celého světa, přímo a pohodlně jako zdroj médií ve Vašem rádiu.

Hybridní rádio29 

Pro zajištění co možná nejkvalitnějšího příjmu rádio automaticky a plynule přechází mezi klasickým rádiových signálem FM nebo DAB a k tomu odpovídajícím rádio streamem vysílací 

stanice. Poslouchejte svou oblíbenou stanici kdykoli a kdekoli chcete, i když jste mimo oblast pozemního vysílání.

Uživatelské profily50 

Vytvořením uživatele ve vozidle je možné uložit do osobního uživatelského profilu celou řadu nastavení jako je např. ergonomie, infotainment nebo nastavení světel. Prostřednictvím MMI 

mohou být založeni různí uživatelé (v aplikaci myAudi10, 11 nebo lokálně) nebo lze použít uživatele se statusem host. Po uzamčení vozidla jsou k použitému klíči přiřazena nastavení 

naposledy aktivního uživatele. Při vstupu do vozidla se v MMI zobrazí osobní přivítání a jsou aktivována individuální nastavení uživatele, ke kterému je přiřazen použitý klíč. Vytvořením 

uživatele s účtem myAudi lze individuální nastavení uživatelského profilu převést do dalších Audi vozů, které disponují touto službou. Počet uložených nastavení je závislý na vybavení 

vozu.

Právní upozornění k Audi connect  navigace & infotainment Prosím, vezměte na vědomí následující: funkce pracují pouze v rámci systémových možností a jsou částečně závislé na dostupnosti služeb poskytovatelů třetích stran. AUDI AG nepřebírá 

žádnou odpovědnost v souvislosti se správností těchto údajů.  

Využívání služeb podporovaných ze strany Audi je možné jen ve spojení s navigačním systémem. Poskytování služeb Audi connect probíhá prostřednictvím AUDI AG/importéra. Datové 

spojení pro služby Audi connect je vytvořeno poskytovatelem mobilních služeb pomocí pevně zabudované SIM karty ve vozidle. Náklady na toto datové spojení jsou obsaženy v ceně za 

služby Audi connect. Z toho je vyjmuto datové spojení pro WLAN hotspot, používání služby online rádio, hybrid rádio a další služby nabízené přes Audi aplikaci chytrého telefonu. Datové 

spojení pro WLAN hotspot, používání služby online rádio, hybrid rádio a další služby nabízené přes Audi aplikaci chytrého telefonu probíhá rovněž prostřednictvím pevně zabudované SIM 

karty ve vozidle se zpoplatněným datovým tarifem Audi poskytovatele. Informace k tarifům a objednání naleznete na www.my.audi.com.

Dostupnost služeb Audi connect se liší podle jednotlivých zemí.

Služby jsou obecně přístupné na dobu minimálně 1 roku od dodání vozu. Pokud fungují služby Audi connect na základě služeb třetích poskytovatelů, není možné garantovat dlouhodobou 

dostupnost, odpovědnost přísluší třetím stranám. Po 24 měsících od dodání vozu se prodlužuje délka trvání služeb Audi connect jednorázově bezplatně o dalších 12 měsíců. Pokud si 

takové prodloužení nepřejete, oznamte to písemně na následující adresu: 

AUDI AG

Kundenbetreuung Deutschland

85045 Ingolstadt

e-mail: kundenbetreuung@audi.de

tel.: 0049 800 283 473 784 23

Audi connect

Vysvětlivky k poznámkám najdete na stranách 74/75.
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Právní upozornění k Audi connect  navigace & infotainment

(pokračování)

O možnostech dalšího prodloužení služeb Audi connect se informujte u svého Audi partnera. Audi connect umožňuje, v závislosti na modelu vozu, přístup ke službám Google. 

Dlouhodobou dostupnost nelze garantovat, ta přísluší firmě Google. Bližší informace k Audi connect obdržíte na https://www.audi.cz/servis-a-prislusenstvi/konektivita-a-technologie/

audi-connect/balicky-a-funkce a u svého Audi partnera.

Další upozornění:

K nefunkčnosti služeb může dojít z důvodu vyšší moci a zákonných nařízení, stejně jako z důvodu technických a jiných opatření vzniklých za účelem zajištění řádného fungování na 

zařízeních AUDI AG, zařízení poskytovatelů nebo provozovatelů sítí. Jedná se např. o údržbu, opravu, systémové updaty softwaru, rozšíření apod. AUDI AG zajistí veškeré odpovídající/

přiměřené úsilí na odstranění takové nefunkčnosti nebo se bude na odstranění přímo podílet.

Audi connect nouzové volání & service s Audi connect 

vzdáleným ovládáním vozu10, 34, 36

Audi connect nouzové volání37

Audi connect nouzové volání naplňuje zákonné požadavky evropského systému nouzového volání. Navíc nabízí další výhody, které mohou být v případě nouze rozhodující.

Dojde-li k závažné nehodě, automaticky se spustí nouzové volání. Předáním údajů o vozidle jako je např. místo nehody, směr jízdy nebo počet cestujících ve vozidle do Audi

call centra je možné poskytnout v co možná nejkratší době rychlou a cílenou pomoc. Nouzové volání lze také aktivovat manuálně pomocí tlačítka, např. pro zavolání pomoci ostatním

účastníkům nehody. Speciálně vyškolení zaměstnanci call centra se postarají o zraněné i v cizině v jazyku řidiče a zároveň poskytnou lokálním záchranným složkám odpovídající informace

potřebné k záchraně cestujících. 

Online přivolání asistenční služby

Případnou poruchu může zákazník nahlásit pomocí tlačítka Service Call umístěného ve střešním modulu. Vozidlo zprostředkuje hovor s asistenční službou. Na základě údajů, které vozidlo

zasílá, je v mnoha případech možné problém identifikovat a najít rychlé a odpovídající řešení.

Pomoc při likvidaci škod Audi

Pokud vozidlo detekuje méně závažnou nehodu bez použití airbagu a/nebo napnutí bezpečnostních pásů, je zákazník automaticky informován prostřednictvím služby "Pomoc při likvidaci 

škod Audi". Na MMI displeji se za tímto účelem zobrazí grafika, která dá zákazníkovi na výběr, zda si přeje pomoc při řešení škody nebo zda chce aktivovat nouzové volání. V obou 

případech je zákazníkovi k dispozici vyškolený servisní personál.

Online sjednání návštěvy servisu Audi38

Audi servisní termín online informuje zákazníkem vybraného Audi servisního partnera o nadcházejících servisních termínech. Vybraný servisní partner zákazníka proaktivně kontaktuje.

Stav vozidla

Hlášení o stavu vozidla umožňuje snadno vyvolat celou řadu informací z chytrého telefonu prostřednictvím aplikace myAudi10, 11. Služba obsahuje mimo jiné tyto informace: množství 

paliva a oleje, stav dveří a oken (odemčeno/zamčeno), stav světel, servisní interval, výstražné kontrolky a varování.

Odemykání a zamykání na dálku40

Pohodlné zamykání a odemykání vozidla prostřednictvím chytrého telefonu pomocí aplikace myAudi10, 11.

Parkovací poloha

Zobrazuje parkovací polohu vozidla v chytrém telefonu na mapě v aplikaci myAudi10, 11.
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Audi connect nouzové volání & service s Audi connect 

vzdáleným ovládáním vozu10, 34, 36

(pokračování)

Ovládání nezávislého topení a větrání na dálku 

Pohodlné ovládání nezávislého topení a větrání na dálku prostřednictvím chytrého telefon pomocí aplikace myAudi10, 11.

Notifikace o aktivaci alarmu41, 42 

Při aktivaci alarmu se zobrazí upozornění v chytrém telefonu v aplikaci myAudi10, 11.

Online péče o vozidlo10, 39 

Váš osobní asistent v oblasti služeb. Služba Audi connect Online péče o vozidlo Vás předem informuje o nutných servisních prohlídkách. Aktivní varování v informačním systému řidiče se 

po jízdě zobrazí také ve Vašem účtu myAudi. Abyste neztratili individuální nastavení, která jste ve svém vozidle provedli, jsou tato data v případě výměny součásti zálohována v systému 

myAudi.

Právní upozornění k funkci 

Audi connect nouzové volání & servis 

s Audi connect vzdáleným ovládáním vozu

Prosím, vezměte na vědomí následující: funkce pracují pouze v rámci systémových možností a jsou částečně závislé na dostupnosti služeb od poskytovatelů třetích stran. AUDI AG 

nepřebírá žádnou odpovědnost v souvislosti se správností těchto údajů.

Poskytování služeb probíhá prostřednictvím pevně zabudované SIM karty ve vozidle. Náklady na datové a komunikační spojení jsou obsaženy v ceně služeb. Služby, které jsou ze strany 

Audi dány k dispozici, jsou dostupné pouze v rámci pokrytí mobilní sítí vybraného Audi poskytovatele mobilního připojení

Služby Audi connect nouzové volání & servis jsou k dispozici 10 let od data předání vozu. 

V případě automaticky spuštěného tísňového volání může centrum tísňového volání předat přijaté informace, aby upozornilo záchrannou službu v (místním) řídicím centru nebo policejní 

stanici, aby bylo možné poskytnout pomoc co nejrychleji. Další informace o zpracování osobních údajů naleznete v oznámení o ochraně dat pro Audi connect a v oznámení o ochraně dat 

pro myAudi.

Služby Audi connect vzdálené ovládání vozu jsou dány k využívání bezplatně na dobu 3 let a následně mohou být za poplatek prodlouženy.

Další upozornění: 

Pokud jsou produkty a služby Audi connect založeny na službách třetích stran, nelze zaručit trvalou dostupnost a za funkčnost nese odpovědnost poskytovatel třetí strany.

V případě regulačních, vládních nebo jiných změn vyžadovaných zákonem nebo v případě ztráty nezbytných telekomunikačních systémů a služeb (např. pokud náš poskytovatel 

bezdrátových služeb ukončí nebo omezí bezdrátové služby používané ve Vašem modelu vozidla), za výměnu zařízení a náklady na jeho výměnu, která jsou vyžadována v důsledku takové 

změny nebo opomenutí, nenese společnost AUDI AG odpovědnost.

K nefunkčnosti služeb může dojít z důvodu vyšší moci a zákonných nařízení, stejně jako z důvodu technických a jiných opatření vzniklých za účelem zajištění řádného fungování na 

zařízeních AUDI AG, zařízení poskytovatelů nebo provozovatelů sítí. Jedná se např. o údržbu, opravu, systémové updaty softwaru, rozšíření apod. AUDI AG zajistí veškeré odpovídající/

přiměřené úsilí na odstranění takové nefunkčnosti nebo se bude na odstranění přímo podílet. 

Audi connect

Vysvětlivky k poznámkám najdete od stranách 74/75.
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1 Uvedené hodnoty spotřeby a emisí byly stanoveny podle zákonem předepsaných měřících postupů. Od 1. září 2017 byla  
 některá vozidla typově schválena dle Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP), což je zkušební postup  
 pro měření spotřeby paliva a emisí CO2, který více odpovídá realitě. Od 1. září 2018 WLTP postupně nahrazuje nový   
 evropský jízdní cyklus (NEDC). Kvůli realističtějším zkušebním podmínkám jsou hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2   
 naměřené podle WLTP v mnoha případech vyšší než hodnoty naměřené podle NEDC. To může mít za následek odpovídající  
 změny ve zdanění vozidel od  1. září 2018. Více informací o rozdílech mezi WLTP a NEDC najdete na www.audi.cz/wltp.
 V současné době jsou stále povinně komunikovány hodnoty NEDC. V případě nových vozidel, která jsou typově schválena  
 dle WLTP, jsou hodnoty NEDC odvozeny od hodnot WLTP. Dodatečnou specifikaci hodnot WLTP je možné provést   
 dobrovolně, do té doby než bude jejich komunikování povinné. Pokud jsou hodnoty NEDC uváděny jako rozsahy, nevztahují  
 se na jedno konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky. Používají se výhradně pro srovnání mezi různými typy vozidel.  
 Dodatečná výbava a příslušenství (typ pneumatik, příslušenství atd.) mohou měnit relevantní parametry vozidla například  
 hmotnost, valivý odpor a aerodynamiku, a kromě povětrnostních a dopravních podmínek a individuálního chování při  
 jízdě, mohou také ovlivňovat spotřebu paliva, spotřebu energie, emise CO2 a hodnoty jízdního výkonu vozidla. Další      
 informace o oficiální spotřebě paliva a oficiálních specifických emisích CO2 naleznete v „Průvodci spotřebou paliva,   
 emisemi CO2 a spotřebou energie u nových vozidel“, který je k dispozici na všech prodejních místech a ve společnosti   
 DAT Czech & Slovak, Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8 nebo na www.datgroup.com/cs-cz/ zdarma.
2 Doporučená maloobchodní cena výrobcem plus náklady na převod a registraci.
3 Mikrovlákno Dinamica je prodyšný materiál z mikrovláken, který je částečně vyroben z recyklovaných polyesterových         
 vláken a zpracovaného PET.
4 Lesklá, leštěná nebo částečně leštěná kola z lehké slitiny se nesmí používat v zimě. Vzhledem k výrobnímu procesu nemá        
 povrch ráfku dostatečnou ochranu proti korozi a může být trvale poškozen posypovou solí.
5 Alcantara je mikrovlákno. 
6 Použití Head-up displeje je omezeno při použití polarizačních slunečních brýlí.
7 Upozornění: Systémy fungují pouze v rámci systémových limitů a podporují řidiče. Odpovědnost a nezbytná pozornost 
 v silničním provozu zůstávají na řidiči.
8 K dispozici pouze v kombinaci s Audi connect nouzové volání & servis s Audi connect vzdáleným ovládáním vozu           
 a komfortním klíčem. Audi connect klíč lze zpočátku používat zdarma po dobu 24 měsíců po dodání vozidla a poté jej   
 zdarma jednou prodloužit o 12 měsíců. Další prodloužení jsou pak zpoplatněna. Právni informace k Audi connect najdete  
 od strany 68.
9 Informace o kompatibilních mobilních telefonech (požadavky: operační systém Android, technologie NFC a integrovaný  
 bezpečnostní prvek v chytrém telefonu) lze získat od Vašeho partnera Audi nebo na www.audi.de/bluetooth.
10 V závislosti na dostupnosti v konkrétní zemi.
11Informace o aktuální kompatibilitě operačních systémů iOS / Android naleznete v popisu aplikace myAudi v příslušném  
 obchodě s aplikacemi. Je nutná předchozí registrace na www.my.audi.com.
12 Je nutné ověření Vašeho účtu myAudi u Vašeho partnera Audi. Na Vašem smartphonu je také nutné mít nainstalovanou  
 aplikaci myAudi, která je zdarma.
13Safelock je aktivován výstražným systémem proti krádeži vozidla pomocí kódování specifického pro danou zemi. Funkce  
 Safelock není volitelnou výbavou a zákazník si ho nemůže objednat samostatně.
14Právní informace a informace k použití Audi connect naleznete od strany 68.
15Navigační data pro podporované země jsou k dispozici na integrovaném úložišti SSD. Pro více informací kontaktujte svého  
 partnera Audi.

16 Dodanou verzi mapových podkladů lze zdarma po dobu maximálně 5 let od ukončení výroby generace vestavěného            
 infotainmentu každých 6 měsíců aktualizovat. Aktuální navigační data jsou k dispozici ke stažení na platformě myAudi 
 na adrese www.my.audi.com a lze je nainstalovat do vozidla prostřednictvím paměťového média USB. Ve spojení s Audi  
 connect lze mapy také stáhnout a používat přímo ve vozidle. Nová navigační data je také možné nechat nainstalovat   
 u svého partnera Audi, což může znamenat dodatečné náklady.
17 Dostupné ve vybraných jazycích.
18Informace o kompatibilních telefonech získáte u svého partnera Audi nebo na adrese www.audi.de/bluetooth.
19 Smartphone musí splňovat následující požadavky: kvalitní USB kabel (např. z originálního příslušenství Audi); zařízení  
 Apple alespoň iPhone 6 s doporučenou nejnovější verzi iOS; zařízení Android alespoň Android 5.0 (Lollipop), doporučená  
 nejnovější verze Androidu a nainstalovaná aplikace Android Auto.
20 Audi nemá žádný vliv na to jaké aplikace se zobrazují prostřednictvím Audi smartphone interface. Za obsah a informace  
 zobrazené v aplikacích zodpovídají příslušní poskytovatelé.
21Pro navázání bezdrátového připojení musí být splněny následující požadavky: V zemi prodeje musí být provoz 5 GHz WLAN  
 povolen také mimo uzavřené místnosti (například mimo Chile, Japonsko a Indie). Vozidlo bez navigace a jakékoliv funkce  
 Audi connect nemá možnost bezdrátového připojení. Informace o podmínkách ve Vaší zemi získáte u svého partnera Audi.  
 Zařízení Apple alespoň iPhone 6 s doporučenou nejnovější verzí iOS. Na smartphonu musí být zapnuté WLAN, Bluetooth  
 a Siri. Pro zařízení Android: Android verze 11.0, podpora 5 GHz WLAN a nainstalovaná aplikace Android Auto.
22 Příjem závisí na dostupnosti místní digitální sítě.
23 Obsah a rozsah doplňujících informací závisí na jejich poskytnutí příslušnou rozhlasovou stanicí.
24 Příjem televizního signálu závisí na dostupnosti místní digitální sítě. Při jízdě není dostupný obrazový výstup.
25 Pouze ve spojení s MMI navigací s MMI touch response.
26 Čipová karta pro sledování kódovaných televizních kanálů není součástí zařízení.
27 Varianta kompenzátoru LTE specifická pro danou zemi je technicky propojena s Audi phone box. Informace o   
 kompatibilních telefonech získáte u svého partnera Audi nebo na www.audi.de/bluetooth.
28 Služby Audi connect je nutné po 3 letech za poplatek prodloužit. Rozsah funkcí může podléhat omezením specifickým  
 pro danou zemi. Služby Audi connect navigace & infotainment jsou plně k dispozici pouze ve spojení s aktivovaným   
 navigačním systémem MMI.
29 Vyžaduje zpolatněný objem dat prostřednictvím partnera Audi.
30 Google a logo Google jsou registrované ochranné známky společnosti Google Inc.
31Základní dostupnost online streamování médií závisí na zemi. K jejímu používání je obvykle třeba účet u služby   
 streamování médií, což může být spojeno s dalšími náklady. Abychom Vám mohli nabídnout službu streamování médií  
 online se všemi jejími funkcemi, může být nezbytné, abychom ukládali informace (obvykle aktualizace) ve Vašem vozidle.
32 Ke zpracování informačního kanálu v myAudi je nutný účet myAudi.
33 Je k dispozici ve vybraných městech a pro vybrané ulice.
34 Další informace naleznete také v právních informacích Audi connect od strany 68.
35Audi connect online informace o dopravních značkách jsou k dispozici pouze ve spojenení s asistentem rozpoznávání   
 dopravních značek - rozpoznávání značek musí být aktivováno.
36V oblastech s nedostatečným příjmem GPS nebo mimo pokrytí poskytovatele příslušné mobilní sítě nemohou některé  
 funkce/služby odesílat/přijímat data a nemusí být dostupné nebo jsou dostupné pouze v omezeném rozsahu.
37Přenos jazyka nastaveného v MMI. Jazyková dostupnost tísňového volání závisí na zemi.
38 Je nutná předchozí registrace a aktivace požadované funkce na www.my.audi.com.

Vysvětlivky
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39Je nutná předchozí registrace a ověření hlavního uživatele na adrese www.my.audi.com. Tato služba používá osobní údaje.
40 Motor není možné nastartovat bez použití klíče od vozidla.
41 Pouze ve spojení s alarmem proti krádeži.
42 Dostupné pouze v případě, že bylo na mobilním telefonu povoleno přijmání notifikací.
43 Dostupné pouze pro Evropu.
44Funkční rozsah se může lišt v závislosti na dostupnosti v zemi a konfiguraci vozidla.
45 Platí pouze pro chodce, nikoli pro volně žijící zvířata v nebezpečné zóně na silnici. Systém funguje pouze mimo osvětlené  
 plochy a od rychlosti 60 km/h.
46Dostupnost a obsah funkcí se může lišit v závislosti na zemi a konfiguraci vozidla.
47Řídící osoba musí aktivně ovládat celý proces parkování neustálým stisknutím tlačítka na chytrém telefonu a plně sledovat  
 celý proces parkování.
48 Pouze ve spojení s továrně nainstalovaným tažným zařízením.
49Apple a všechna související loga jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc. nebo některé z jejích   
 přidružených společností.
50Předpoklad: Mobilní telefon má Bluetooth profil MAP (Message Access Profile). Informace o kompatibilních telefonech  
 získáte u svéh partnera Audi.
51Uvedená hodnota byla stanovena podle předepsané hodnoty měření (UN-R 85 v aktuálně platném znění).
52Hmotnost prázdného vozidla s řidičem (75 kg) a palivovou nádrží naplněnou na 90 %, stanovena nařízením (EU)   
 1230/2012 v aktuálně platné verzi. Volitelná výbava může zvýšit pohotovostní hmotnost a koeficient odporu vozidla, což  
 odpovídajícím způsobem snižuje možné užitečné zatížení a maximální rychlost.
53Výkon motoru se s rostoucí nadmořskou výškou nevyhnutelně snižuje. Od 1000 m nad mořem a za každým 1000 m je  
 potřeba odečíst 10 % hmotnosti přívěsu (přípustné zatížení přívěsu + přípustná celková hmotnost vozidla). Platná   
 hodnota pro tažné zařízení nainstalované ve výrobě. Pro komerční využití vozidla s tažným zařízením můžete za určitých  
 podmínek potřebovat tachograf.
54Omezená
55Doporučujeme používat bezolovnatý benzin bez obsahu síry OČ 95 v souladu s DIN EN 228. Pokud není k dispozici: běžný  
bezolovnatý benzin bez obsahu síry OČ 91 podle DIN EN 228 s mírným snížením výkonu. Obecně je možné použít 
bezolovnaté palivo OČ 95 s maximálním obsahem ethanolu 10 % (E10). Údaje o spotřebě se vztahují na provoz s palivem 
OČ 95 podle  692/2008/ES.
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V tabulce najdete třídy palivové účinnosti, přilnavosti za mokra a vnějšího hluku pro různé velikosti pneumatik pro 

model Audi RS Q8.
Rozměry 

pneumatik

Třída 

palivové 

účinnosti

Třída

přilnavosti 

za mokra

Třída vnějšího 

hluku

v dB

Vhodnost 

pro jízdu 

na sněhu

Vhodnost 

pro jízdu 

na ledu

Třída palivové účinnosti

Třída palivové účinnosti se rozděluje mezi následující úrovně v závislosti na valivém odporu:

• A jsou nejúčinnější pneumatiky a šetří palivo

• E jsou nejméně účinné pneumatiky a spotřebují nejvíce paliva

Třída přilnavosti za mokra

Třída přilnavosti za mokra poskytuje informace o brzdných vlastnostech za mokrého počasí a 

pohybuje se od:

• A (nejvyšší bezpečnost) do

• E (nejnižší bezpečnost)

Třída vnějšího hluku

Hluk odvalování nebo hladina vnějšího hluku se měří v decibelech (dB) a udává se číslem XY. Hluk 

odvalování je navíc rozdělován do tří úrovní: A, B, C.

Vhodnost pro jízdu na sněhu

Pneumatiky označené tímto symbolem jsou vhodné pro použití v extrémních sněhových 

podmínkách.

Vhodnost pro jízdu na ledu

Pneumatiky označené tímto symbolem jsou vhodné pro vozovky s vrstvou ledu nebo pevnou 

sněhovou pokrývkou.

Pneumatiky pro jízdu na ledu jsou určeny pouze pro vozovky s vrstvou ledu nebo pevnou sněhovou 

pokrývkou a měly by být používány pouze ve velmi obtížných povětrnostních podmínkách         

(např. při nízkých teplotách). Používání pneumatik vhodných pro jízdu na ledu za méně obtížných 

povětrnostních podmínek (např. za mokra nebo vyšších teplot) může vést k neoptimálnímu 

výkonu, zejména s ohledem na přilnavost za mokra, ovladatelnost a opotřebení.

Další poznámky:

Spotřebu paliva lze výrazně snížit ekologickou jízdou. Tlak v pneumatikách je nutné pravidelně 

kontrolovat, aby se zlepšila spotřeba paliva a přilnavost za mokra.

Vždy je potřeba dodržovat potřebné brzdné vzdálenosti.

Letní pneumatiky 295/40 ZR 22

295/35 ZR 23

C

C

B

A

71

72–75

A

A–B

ne

ne

ne

ne

Zimní pneumatiky 275/40 R 22

295/35 R 23

C

C

C

B

73

73

B

B

ano

ano

ne

ne

Upozornění: 

Cílené objednání konkrétní značky pneumatik je z logistických a výrobních důvodů nemožné.

Další podrobnosti o parametrech pneumatik získáte o svého partnera Audi.

Důležité upozornění

Sportovní jízda: Modely Audi Sport GmbH jsou vyvíjeny a vyráběny pro použití na veřejných komunikacích. Ve srovnání 
s jízdou na veřejné komunikaci dochází při použtí vozidla na okruzích nebo jiných uzavřených kurzech (např. během školení 
řidičů, řidičských kurzů, Track days) k jeho výrazně vyššímu zatížení, namáhány jsou zejména motor, převodovka, spojka 
a hnací ústrojí, podvozek, brzdový systém a pneumatiky. To může vést ke zvýšenému opotřebení. Informace o specifikách 
při používání vozidla na okruhu nebo jiných uzavřených kurzech najdete v palubní literatuře nebo je zjistíte u svého 
partnera Audi.

Vysvětlivky

ABC

XYdB

Klasifikace parametrů pneumatik
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Model RS Q8

4.0 TFSI quattro

Výkon/ 

Točivý moment

Zdvihový objem v cm3 (počet válců) 3.996 (8)

Max. výkon51 v kW (PS) při min-1 441 (600)/6.000

Max. točivý moment v Nm při min-1 800/2.200–4.500

Přenos sil Druh pohonu Pohon všech kol quattro

Převodovka 8stupňový tiptronic

Hmotnost/Objemy Pohotovostní hmotnost52 v kg 2.390

Přípustné zatížení střechy/nosiče v kg 100/140

Přípustná hmotnost přívěsu53 v kg

nebrzděný

při 8 % stoupání

při 12 % stoupání

750

-

3.500

Objem palivové nádrže v l (cca) 85

Objem zavazadlového prostoru v l (cca) 605/1.755

Jízdní výkony Maximální rychlost v km/h 25054

Zrychlení z 0–100 km/h v s 3,8

Spotřeba1 Pohonné hmoty Bezolovnatý benzin OČ 9555

kombinovaná v l/100 km dle WLTP* 13,2–13,6

Emise CO2
1 kombinované v g/km 300–308

Třída účinnosti –

Emisní norma Euro 6d-ISC-FCM

Technická data

* Hodnoty spotřeby a emisí pro vozidlo jsou k dispozici pouze podle WLTP a nikoli podle NEDC.

Vysvětlivky k poznámkám najdete na stranách 74/75.
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Veškeré údaje obsažené v tomto ceníku mají pouze informativní charakter. Od data předání do tisku nebo uveřejnění na internetu mohlo 
dojít k úpravám. Fotografie mohou zobrazovat i příslušenství nebo zvláštní výbavu, která není součástí dané zvolené specifikace vozidla. 
Pro aktuální informace o cenách, výbavě, akčních modelech či možnosti kombinací jednotlivých mimořádných výbav se obracejte na naše 
autorizované prodejce, jejichž seznam naleznete na našich stránkách www.audi.cz. Audi si vyhrazuje právo uskutečňovat v průběhu 
výroby změny proti provedením zde uvedeným. Údaje o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2 odpovídají závěrům měření dle 
příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK. Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato 
prezentace není nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy.

Porsche Česká republika s. r. o., 
divize Audi
Radlická 740/113d, 158 00 Praha 5
www.audi.cz
Platný od 10. 02. 2023


