REKLAMNÍ PROSTOR

Aukce: MVCR 2020 05 28

AUDI Q8 50TDi QUATTRO S LINE
Vyvolávací cena: 1 979 000,- Kč
První registrace
Stav ukazatele km
Druh karoserie
Výkon (kw)
Zdvihový objem (ccm)
Sazba DPH
VIN

Moje cena:

22.08.2018
2100
SUV - Hatchback
210
2967
21%
WAUZZZF18KD002153

Aukční číslo: 9
Vydraženo:

Kód: 369

Výbava:
V následujícím seznamu naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace, jaké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a
popřípadě doplňkovou výbavu při uvedení vozidla do provozu tj. výbavu z výroby.
Soupis výbavy vozidla
"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení

Bez připojení k multimédiím ve vozidle

Aerodynamické doplňky

Bez aerodynamických doplňků pro zlepšení Cx-koeﬁcientu

Agregát

6-vál.Dieselmotor 3,0L Agr.: 059.N

Airbag

Airbag řidiče a spolujezdce s vypínáním airbagu spolujezdce

Akční provedení

Žádné akční provedení

Alternativní pohon

Hybridní pohon I-HEV

Angebotsstruktur

Struktura nabídky "S line"

Asistent přední

"Pre sense city" bez "pre care"

Asistent změny stopy

Asistent při změně jízdního pruhu

Baterie

Baterie 380A (68Ah)

Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček Bederní opěra v předních sedadlech, elektricky nastavitelná

Výbava vozidla

Bezpečnostní osvědčení

Se spec. štítkem nebo nálepkou, bezpečnostní osvědčení pro Německo

Boční a zadní okna

Boční a zadní okna

Boční airbag

Boční airbag vpředu a hlavový airbag

CD-měnič/CD-přehrávač

Bez přípravy/vestavby CD-měniče

Centrální elektrika

48 Volt palubní síť

Clona

Se clonou

CO2 varianta

Standard

COC dokumenty

COC-dokument 34

Čelní okno

Vrstvené čelní sklo tónované

Dálková regulace sklonu světlometu

S dálkovou regul. polohy světlometu, dynamická, automatická (reguluje se při jízdě)

Dekorační fólie/emblémy

Emblémy

Dekorační obložení

Dekorační obložení - hliník, matné

Dělící stěna

Síťová dělící stěna

Díly se zvláštní povrchovou úpravou

Díly bez zvláštní povrchové úpravy

Dodatečné obutí

Bez dodatečného obutí

Dodatečné prachové těsnění

Bez vnějšího přídavného těsnění

Dodavatelé pneumatik

Pneumatiky bez určení značky

Druh motoru

Diesel

Druh nárazníku

Zesílený nárazník

Druh skel (kromě čelního skla)

Čiré sklo

Druh zadních brzd

Kotoučové brzdy zadní

Držák poznávací značky vpředu

Držák poznávací značky vpředu

Elektrické ovládání dveří (zavírací mechanismus)

Otevírací mechanismus dveří

Elektrické rozhraní pro externí použití

Elektrické rozhraní pro externí použití

Generátory

Řemenový startér generátoru RSG 48V 110-250 A

Hasící přístroj

Bez hasicího přístroje

Head-up displej

Bez Head-Up displeje

Hlavní světlomety

LED- Hlavní světlomety

Hlavové opěrky

Hlavové opěrky vpředu

Hmotnostní třídy pro přední nápravu

Váhová třída "11" pro přední nápravu

Hmotnostní třídy pro zadní nápravu

Váhová třída "9" pro zadní nápravu

Houkačka

S dvoutónovou houkačkou

Charisma

Drive select

Chladivo

Chladivo HFO1234yl

Chlazení motoru

Chlazení motoru - provedení 1

Chromový paket

Bez chromového paketu

Indikátor prohlídek vozidla

Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)

Kamera/distanční sensor

Kamera a nebo distanční senzor (asistenční systém řidiče)

Kamerový systém/Senzorika okolí

S předním a zadním kamerovým systémem a dvěma bočními kamerami

Kapacita baterie/alternátoru

Baterie/alternátor - standardní kapacita

Klimatické oblasti

Standardní klimatické oblasti

Kola

Disk z lehké slitiny 10J x 21

Kompas/ukazatel dopravního značení

S ukazatelem dopravního značení

Kontrola tlaku v pneumatikách

Kontrola tlaku v pneumatikách, 433 MHz horní

Kožený okruh

Bez koženého potahu

Kuřácké provedení

Nekuřácké provedení

Lade-Dock

Bez zásuvky

Ladekabel mit Industriestecker

Bez napájecího kabelu (průmyslová zástrčka)

Ladekabellänge

Bez napájecího kabelu

Lékárna/výstražný trojúhelník

Lékárnička a výstražný trojúhelník

Levostranný / pravostranný provoz

Pravosměrný provoz

Loketní opěra

Loketní opěra vpředu

Místo dokončení

Místo dokončení-standardní

Množství paliva

Zvýšená sériová náplň paliva

Motory

6-vál. turbodiesel 3,0 L/210 KW V6, TDI Common-Rail Agregát: T7V

Multifunkční ukazatel

Multifunkční ukazatel/palubní počítač "FPK"

N.N.A.

N.N.N. provedení 12

N.N.N.

N.N.N. provedení 1

Nabíjecí kabel

Bez nabíjecího kabelu

Nákladová podlaha vzadu

Variab. koncepce zavazadlového prostoru

Nápisy

Přídavný nápis v základním provedení

Nářadí a zvedák vozu

Sada nářadí a zvedák vozu

Nasávání čerstvého vzduchu do vnitřního prostoru

Filtr s aktivním uhlím

Nastavení sedadel

Elekt. nastavitelná obě přední sedadla

Nástupní lišty

Nástupní lišty ve výřezech dveří

Navigační přístroj

Navigační přístroj-High

Nezávislé topení

Bez přídavného/nezávislého topení

Odpružení podvozku

Odpružení standardní

Odvětrání sedačky / masážní sedadlo

Bez odvětrávaní sedačky/masážního sedadla

Ochrana chodců

Opatření pro ochranu chodců - standard

Ochrana laku / ochrana při transportu

Ochranná fólie s dodatečným transportním ochranným opatřením

Ochrana podvozku

Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky

Ochranný kryt nakládací hrany

S ochranným krytem nakládací hrany z ušlechtilé oceli

Omývací zařízení světlometů

S omývacím zařízením světlometu

Online služby

S online službami(NAR)

Opatření vnějšího hluku

Bez vnějších zvukových opatření

Opatření zvyšující hodnotu vozu

Vozidla bez zvláštních opatření-řízení náběhů faceliftů/nových vozů

Osobní vyzvednutí-zvláštní řízení

Bez osobního vyzvednutí

Osvětlovací paket (vnitřní osvětlení)

Osvětlení okolních ovladačů

Otevírání vrat

Bez zařízení pro otevírání vrat

Ovládání vnějších zpětných zrcátek

Vnější zpětná zrcátka, s automatickým stmíváním, elektr. sklopná/nastavitelná/ vyhřívaná

Ovládání zámku zadní kapoty/víka

Zadní výklopné dveře (snadnější ovládání s posilovačem)

Ozdobné lišty

Ozdobné lišty světlé

Označení typu

Označení typu a ﬁremní emblém

Paket pro připojení 2

S "Audi Connect" Paketem 2

Paket pro připojení 3

Bez "Audi Connect" Paketu 3

Paket pro připojení 4

Paket pro připojení eCall & bCall

Palivová nádrž - obsah

Palivová nádrž

Palivový systém

Palivový systém pro diesel

Parkassisistent / Garagenpilot

Bez tlumení

Parkovací brzda

Ruční parkovací brzda

Pedálové ústrojí

Pedálové ústrojí

Pneumatiky

Pneumatiky 205/50 R17 V

Pomocné parkovací zařízení

Bez vyhřívání zámku ve dveřích

Potah podlahy zavazadlového prostoru

Potah podlahy zavazadlového prostoru

Potahy sedadel

Potah sedadel - Alcantara/kůže

Prodloužená záruka

Bez prodloužené záruky

Provedení brzd vpředu

Kotoučové brzdy vpředu

Provozní návod

Provozní návod NĚMECKY

Přední sedadla

Sportovní sedadla vpředu

Přední spojler

Bez čelního spojleru

Předplacená garanční prohlídka

Bez garanční prohlídky

Přenášecí frekvence

Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz

Převodovka - popis

8-stupňová automat. převodovka pro 4x4

Převodovka zadní nápravy

Pohon zadní nápravy - platforma

Přídavná nádrž SCR

Se společnou nádrží SCR (24 Litrů)

Přídavné topení

Elektrické přídavné topení

Přídavné upevnění dětské sedačky

Přídavné upevnění dětské sedačky

Přístroje na přístrojové desce

Přístrojová výbava v km/h

Quattro GmbH

Sériová kola

Rádia

Radio High Plus (Gen2)

Ramínko / přítlačný spojler stěrače

Přední stěrače standard

Regionální kódy pro rádio

Regionální kód " ECE " pro Rádio

Reproduktory

Soundpaket "branded"

Rezervní kolo

Set na opravu pneumatik

Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly

Rozdělení tříd vozů -4MF-

Rozpínací řetěž pro palubní stěny

Bez napínacího řetězu na bočnicích

Rozšířený bezpečnostní systém

S rozšířeným bezpečnostním systémem (Pre Crash záď)

Rozvor

Delší rozvor

Řídící kódy

Zaváděcí objem

Řízení

Servořízení

Řízení série / předsérie

Sériové zpracování

SBBR-Svítilny

SBBR-Svítilny s diodama (LED)

Skupiny zemí

Bez nabíjecí zásuvky

Sloupek řízení

Sloupek řízení výškově a podélně nastavitelný

Sluneční clony

Sluneční clona s make-up zrcátkem, osvětlená u řidiče a spolujezdce

Sluneční stahovací clony zadního/bočních oken

Bez stahovací ochranné sluneční clony

Speciální nálepky/štítky

Nálepka/štítek anglicko-německy

Speciﬁcké díly pro země z důvodu předpisů

Sada dílů bez speciﬁckých předpisů země určení

Speciﬁkace vozu

Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení

Spínání jízdního osvětlení

Spínač denního jízdního osvětlení pro Severní Ameriku

Stadt / Kreuzungsassistent

Bez chladiče oleje

Start/Stop-zařízení/rekuperace

Start/Stop zařízení s rekuperací

Stauassistenten / Staupilot

Bez asistenta v zácpě

Stropní výplň

Stropní výplň, standardní

Střešní nosič/nosič zavazadel

Bez střešního nosiče

Střešní okno

Bez střešního okna (plná střecha)

Stupačka

Bez stupaček

Systém nočního vidění

Bez systému pro noční vidění

Systém pro sledování vozidla

Bez systému sledování vozidla (Vehicle-Tracing System)

Systémy na ochranu proti odcizení

Imobilizér elektronický

Telefon

Komfort telefonie

Tlumení/odpružení podvozku

4-rohové vzduchové odpružení s elektron. regulovatelným tlumením, sportovní provedení

Topení a klimatizace

Klima plus

Transportní ochrana

Ochrana pro transport, provedení 1

Třída kvality

Sériová kvalita

TV příjem / digitální radiopříjem

Digitální radiopříjem

Typ karoserie

Karoserie varianta 1

Typový štítek

Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw

Umístění řízení

Levostranné řízení

Upevnění dětské sedačky vpředu

Upevnění dětské sedačky vpředu

Úprava karoserie pro zvýšené bezpečnost. požadavky

Bez zvláštně vyztužené karosérie

Úrověň výbavy

Standardní výbava

Uzávěrka diferenciálu

Automatická uzávěrka diferenciálu

Varianty

Varianta základní výbava

Varovné zařízení překročení rychlosti

Se zařízením omezující rychlost

Vkládané koberečky

Vkládané koberečky vpředu a vzadu

Vložka pro tankování bezolov.benzínu /druh paliva

Hrdlo palivové nádrže bez vložky-modul 1

Vnější zpětné zrcátko vlevo

Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické

Vnější zpětné zrcátko vpravo

Vnější zpětné zrcátko vpravo, asferické, rozšířené zorné pole

Vnitřní zpětné zrcátko

Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné

Volant

Kožený sportovní multifunkční volant

Vyhřívání sedadel

Vyhřívání předních a zadních sedadel s oddělenou regulací

Výrobce

Audi - a.s.

Zadní clona

Zadní clona (EU)

Zadní část výfuku

Zadní díl výfuku standard

Zadní náprava

Zadní náprava standard

Zadní sedadla

Zadní sedadlo a opěradlo, dělené a sklopné, uzamykatelné s loketní opěrou

Zadní spoiler

Zadní spojler

Zajišťovací systém nastartování

Bez zajišťovacího systému nastartování bez zámku řízení

Zakrytí zavazadlového prostoru

Zakrytí zavazadlového prostoru

Zamykání dveří a víka

Centrální zamykání "Keyless-Entry" bez bezpečnostní pojistky

Zamykání šroubu kol

Standardní šrouby kol

Zařízení pro udržování rychlosti

Adaptivní omezovač (w/ "Follow-to-Stop") a omezovač rychlosti

Zástavbové díly pro motor

Zástavbové díly pro 6-ti válcový motor

Závěsné zařízení

Závěsné zařízení

Země typových zkoušek

Země typových zkoušek-NĚMECKO

Zvláštní opatření

Provedení osobní vozy

Zvláštní opatření

Přidržovací madlo pro řidiče a spolujezce

Ostatní
Ostatní

Assistance package including Audi pre sense plus driver assistance package II

Ostatní

Audi side assist including Audi pre sense rear

Ostatní

Convenience key without safety code

Ostatní

Mit connect Paket 3

Barevná vrstva

ČERNÁ
MV ČR - výdejní místo vozidel a strojů

José Martího 385/11
162 00 Praha 6 - Veleslavín
Umístění vozidla

Tel.: 974 849 314
Tel.: 703 160 795
E-mail: prodej.cenza@mvcr.cz
po předchozím dohovoru

STK
Dokumenty

22.8.2022
369-2VTP-7AE5216

Poznámky:

