KINGSMAN SP. Z O.O.
ul. Geodezyjna 82/2 03-290 Warszawa
NIP 5213670885 Regon 147222235
E. office@kingsmanfinance.pl
T. 665801919

AUDI Q8
55 TFSI QUATTRO
Leasing dla firm
Dostępność: Na zamówienie
Możliwość konfiguracji AUDI Q8 na życzenie.
8137 zł
(Rata na 59 miesięcy, 10% wpłaty własnej)

Podstawowe informacje o AUDI Q8
2995 cm3

kWh

340 KM

SUV

Pojemność silnika

Pojemność akumulatora netto

Moc silnika

Typ nadwozia

Benzyna

Automatyczna

Szary Daytona

2020

Rodzaj paliwa

Typ skrzyni biegów

Kolor

Rocznik

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy?

Kontakt z zaufanym doradcą
Artur Sowa
T: 667491919
M: a.sowa@kingsmanfinance.pl

Parametry techniczne
Moc maksymalna: 250 kW
Zasięg: km
Maksymalny moment obrotowy: 500 Nm przy obr. 1370 - 4500 1/min Nm
Prędkość maksymalna: 250 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h: 5,9 s

Wyposażenie podstawowe
Pierwsza rejestracja auta: 05.2020
Przebieg: 21.900km
Silnik: spalinowy
Moc: 340KM
Napęd: 4x4
Koła: 285/40 R 22
Paliwo: benzyna
Skrzynia: automat
Kolor: szary daytona
Tapicerka: skóra VALCONA czarna
Uszkodzenia: brak
FV 23%
Auto do wydania w 30 dni od dnia podpisania umowy kupna/sprzedaży / leasingu.
Możliwość dokupienia dodatkowego ubezpieczenia / gwarancji napraw.

Wyposażenie dodatkowe
POJAZD SERWISOWY AUDI AG
Gwarancja przedłużenia 3 lata, maks. 100 000 km
Odlewane aluminiowe obręcze kół Audi Sport w kształcie gwiazdy z 5 V-ramiennymi, antracytowa czerń z połyskiem, toczone na wysoki
połysk, rozmiar 10 J x 22, z oponami 285/40 R 22
Nawigacja i system informacyjno-rozrywkowy Audi connect
Obsługa LTE dla skrzynki telefonicznej Audi
Serwo zamykanie drzwi
Interfejs smartfona Audi
Radio MMI plus z funkcją MMI touch response
Asystent skrzyżowania
Kamery otoczenia
Wyświetlacz Head-Up
Skóra Valcona z wytłoczeniem S i szwami w romby
Pakiet pomocy turystycznej
Kamery otoczenia
Pakiet pomocy miejskiej
W komplecie kluczyk Comfort z odblokowywaniem bagażnika sterowanym czujnikamielektryczna pokrywa przedziału ładunkowego,
Bang & Olufsen Premium Sound System z dźwiękiem 3D
Pakiet zewnętrzny S line
Przednie fotele regulowane elektrycznie, w tym funkcja pamięci dla obu przednich siedzeń
Reflektory HD Matrix LED z dynamicznym oświetleniem i dynamicznym migającym światłem
Przeszklenia prywatności (przyciemnione szyby)
Pakiet oświetlenia konturowego/nastrojowego, wielokolorowY rozpoznawanie znaków drogowych na podstawie kamery cyfrowy odbiór radia,
Fotel sportowy S plus
Pedały i podnóżek ze stali nierdzewnej
Listwy progowe z wstawką aluminiową z przodu i z tyłu, podświetlane, z logo S z przodu
Pakiet sportowy S line
Wybór linii S
Wybór technologii
Logo / emblematy S line z przodu
Regulacja kierownicy, elektryczna
Audi connect klucz
Zderzak S line w kolorze nadwozia (pełny lakier) adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne sportowe
Sportowa, 3-ramienna kierownica obszyta skórą, spłaszczona u dołu, z wielofunkcyjnym plusem i manetkami zmiany biegów
Tylne siedzenie plus
Elektrycznie regulowane przednie fotele z funkcją pamięci
Relingi dachowe czarne
Pokrywa bagażnika (zawartość opakowania)
Ogrzewanie foteli przednich i tylnych
Wentylacja siedziska i funkcja masażu z przodu
Komfortowy kluczyk z pokrywą bagażnika sterowaną czujnikami (bez Safelock)
Wstawki z matowego szczotkowanego aluminium
Komfortowy podłokietnik środkowy z przodu adaptacyjny asystent kierowcy z asystentem awaryjnym
Audi pre sense przód

Podsufitka z czarnej tkaniny
Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka zewnętrzne, automatycznie przyciemniane po obu stronach, z funkcją pamięci
System śledzenia kradzieży Audi connect
Podparcie lędźwiowe w 4 kierunkach dla przednich foteli
Nawigacja MMI plus z funkcją MMI touch response
Audi pre sense tylne i podstawowe
Ostrzeżenie o zmianie pasa ruchu z ostrzeżeniem o wysiadaniu i asystentem ruchu poprzecznego z tyłu
Reflektory HD Matrix LED z dynamicznym oświetleniem i dynamicznym migającym światłem
Tylne światła LED z dynamicznym oświetleniem i dynamicznymi migającymi światłami adaptacyjny asystent prędkości z ogranicznikiem
prędkości, asystentem wydajności, wymijania i skrętu
System czyszczenia reflektorów
4-strefowa automatyczna klimatyzacja komfortowa
Asystent noktowizora
Audi wirtualny kokpit plus
Bang & Olufsen Premium Sound System z dźwiękiem 3D
Pomoc w parkowaniu plus z wyświetlaniem otoczenia
Pudełko na telefon Audi
Przyciski sterujące o wyglądzie czarnego szkła z dotykowym sprzężeniem zwrotnym i rozszerzonym wyglądem aluminium
Nawigacja i system informacyjno-rozrywkowy Audi connect
Audi connect telefon alarmowy i serwis, w tym kontrola pojazdu elektromechaniczne wspomaganie kierownicy,
Interfejs muzyczny Audi
Asystent rozruchu
Łagodna hybryda 48 V
Zbiornik paliwa (85 litrów)
Hamulce tarczowe z przodu
Automatyczny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu
Wybór napędu Audi
Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX i Top Tether do tylnej kanapy
Koncepcja układu wydechowego, EU6 DG
Pokrywa bagażnika, otwierana i zamykana elektrycznie
Szyba przednia w przeszkleniu termoizolacyjnym
Przeszklenie termoizolacyjne z boku i z tyłu
Automatycznie przyciemniane lusterko wewnętrzne, bezramowe
Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu
Przednie boczne poduszki powietrzne i system poduszek powietrznych chroniących głowę
Pakiet połysk
Spojler dachowy z trzecim światłem hamowania
Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia
System ograniczenia prędkości
Immobilizer, elektroniczny
Wyświetlacz kontroli ciśnienia w oponach
System start-stop
Reflektory LED
ABS (układ przeciwblokujący)
Poprzedni właściciel: 1
bezwypadkowy
Dodatkowe usługi Kingsman
1. Ubezpieczenia AC/OC
2. Ubezpieczenia GAP
3. Transport aut w dowolnie wyznaczone miejsce na życzenie klienta.
Dlaczego warto kupić samochód właśnie z Nami?
1. Doskonale wiemy jak możemy wygenerować dla Ciebie duże oszczędności przy zakupie samochodu, produktów finansowych oraz
ubezpieczeniowych. Posiadamy duże rabaty = super ceny na produkty i usługi!
2. Tworzymy z naszymi klientami społeczność, zawsze ich wspierając - nasi klienci robią biznes między sobą. Zakup auta to dopiero
początek naszej znajomości! Możesz w ten sposób poszerzać grono swoich partnerów biznesowych.
3. Wierzymy w rzetelność i uczciwość. Zawsze odbierzemy od Ciebie telefon i doradzimy. Na każdym etapie masz swojego Doradcę
Motoryzacyjnego!
Przedstawione warianty oferty nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, potrzebna jest nam decyzja kredytowa w zakresie
Twojej zdolności - abyśmy mogli przedstawić Ci ofertę wiążącą i otrzymasz ją w umowie leasingowej. Jednocześnie informujemy, że
dostępność aut będzie potwierdzana po podpisaniu umowy leasingu oraz uiszczeniu opłat wstępnych bądź rezerwacyjnych jeśli takowe będą
miały miejsce przy Twojej umowie. W każdej chwili masz prawo odstąpić od umowy leasingu bądź umowy zaliczkowej o ile zapisy w
umowach nie stanowią inaczej.

Zdj. mają charakter poglądowy. Sprawdź z Doradcą Motoryzacyjnym Kingsman dostępność auta i kolorystyki.

