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A8



האמור במסמך זה נכון ליום הדפסתו, עפ"י נתוני יצרן. יתכנו הבדלים בין התיאור, המידע, הנתונים והתמונות המובאים במסמך זה לבין הדגמים המשווקים 
על ידי החברה לרבות בהתאם לשינויים הנעשים על ידי היצרן מעת לעת. היצרן ו/או החברה רשאים לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר את המפורט במסמך זה 
לרבות מפרט הרכב בכל עת וללא הודעה מוקדמת. התמונות להמחשה בלבד. המפרט המחייב הוא המפרט בהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח.

אחריות מלאה לשלוש שנים ללא הגבלת ק"מ )בהתאם לתנאי תעודת אחריות(. המידע הנמסר בעלון זה הינו בעל אופי כללי בלבד. Audi והיבואן שומרים לעצמם 
את הזכות לבצע שינויים במפרטים הטכניים מכל סיבה שהיא וללא הודעה מוקדמת. התמונות להמחשה בלבד. בהתאם למחירון 058 החל מה- 01.01.18. ט.ל.ח.

A8 Long  3.0 TFSIA8 3.0 TFSI
טכנולוגיה   

V6 cylinder gasoline engine with 
gasoline direct injection and 

turbocharging, Mild Hybrid Electric 
Vehicle (MHEV)

V6 cylinder gasoline engine with 
gasoline direct injection and 

turbocharging, Mild Hybrid Electric 
Vehicle (MHEV)

מנוע ותיבת הילוכים   
quattroquattroהנעה

Tiptronic 8 הילוכיםTiptronic 8 הילוכיםתיבת הילוכים

2,9952,995נפח מנוע )סמ"ק(
V6V6מס' צילינדרים

51.0/1,370-4,50051.0/1,370-4,500מומנט מירבי )סל"ד/קג"מ(
340/5,000-6,400340/5,000-6,400הספק מירבי )סל"ד/כ"ס(

ביצועים  
250250מהירות מירבית )קמ"ש(

5.75.6תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות( 
10.510.5צריכת דלק בנסיעה עירונית )ל'/100 ק"מ(

6.56.5צריכת דלק בנסיעה חוץ עירונית )ל'/100 ק"מ(
88צריכת דלק בנסיעה משולבת )ל'/100 ק"מ(

משקלים   
2,0201,995משקל עצמי )ק"ג(
2,7452,680משקל כולל )ק"ג(

מידות   
5,3025,172אורך )מ"מ(
1,9451,945רוחב )מ"מ(
1,4851,473גובה )מ"מ(

3,1282,998מרחק סרנים )מ"מ(
12.912.5קוטר סיבוב )מ'(

8282קיבולת מיכל דלק )ליטר(
505505נפח תא מטען )ליטר(



      A8 Long  3.0 TFSIA8 3.0 TFSI
תפעול  

מערכת MMI radio plus הכולל מסך עליון בגודל "10.1 
ממשק MMI Touch עם מסך בגודל "8.6

Audi virtual cockpit עם מסך בגודל "12.3

Audi smartphone interface

Head up display

מקלט טלויזיה עם ממיר דיגיטלי
מערכת אקטיבית לביטול רעשים חיצוניים

הגה 4 זרועות עם שליטה על המולטימדיה ופקדי העברת הילוכים בציפוי עור
סגירת servo לדלתות

מפתח חכם )כניסה והתנעה ללא מפתח(
מערכת בקרת אקלים מפוצלת ל-4 אזורי שליטה

מראות חיצוניות מתכווננות, מתכהות ומתקפלות חשמלית
עם חימום וזיכרונות

דלת תא מטען עם פתיחה וסגירה חשמלית
סוכך שמש מתארך

 3D עם 17 רמקולים בטכנולוגיית Bang & Olfsen מערכת שמע פריומים
Sound ומגבר 730W עם 16 ערוצים

בטיחות  
8 כריות אויר

Audi pre sense front

חבילת City assistance הכוללת: 
Audi side assist - מערכת לזיהוי שטח מת

  Intersection Assist מערכת לסיוע בכניסה צומת
מערכת המסייעת למניעת התנגשות מאחור

חבילת Assistance tour הכוללת:
בקרת שיוט אדפטיבית הכוללת מגביל מהירות

Audi lane assist - בקרה אקטיבית לסטייה מנתיב
Traffic jam assist - מערכת עזר לעומסי תנועה

3D מצלמה היקפית 360 עם תצוגה צידית
חיישני חניה קדמיים ואחוריים עם חיווי ויזואלי

Multiple Matrix Beam LED פנסים קדמיים בטכנולוגיית
פנסי LED אחוריים עם איתות דינאמי

פונקציית תאורת יום
גלגל חלופי קטן מידות

נוחות   
מתלי אויר אדפטיביים

היגוי פרוגרסיבי
מושבים קדמיים מסוג קומפורט מתכווננים חשמלית עם זיכרון

ותמיכה לגב
חימום ואוורור למושבים הקדמיים עם פונקציית מסאג׳

שלושה מושבים מאחור
Air quality חבילת סינון ובישום אויר

וילונות חשמליים בחלנות האחוריים הצידיים ובחלון האחורי
שמשה קדמית מבודדת חום

תא כפפות מקורר
עיצוב חיצוני   

חלון גג פנוראמי כהה
חלון גג פנוראמי כהה כפול
שמשות אקוסטיות וכהות
חבילת עיצוב כרום חיצוני

R20 265/40 20 עם צמיגים-Spoke חישוק אלומיניום בעיצוב
עיצוב פנימי   

Valcona ריפוד עור מדגם
דיפון עליון עץ Fine ash grey natural בגוון חום-אפור

Nappa חבילת עור מורחבת מדגם
חבילת תאורה פנימית

כפתורים בחיפוי אלומיניום בקונסולה המרכזית

A8 אבזור

* קיים אבזור הנוסף בתוספת תשלום. 



פירוט מערכות הבטיחות:
מצלמת רוורס כריות אוויר8
בקרת שיוט אדפטיבית בקרת סטייה מנתיב 
חיישני חגורות בטיחותxבקרת סטייה מנתיב אקטיבית 
בלימה אוטומטית בעת חירום ניטור מרחק מלפנים 
זיהוי רכב דו-גלגליxזיהוי כלי רכב ב"שטח מת" 
זיהוי תמרורי תנועהxזיהוי הולכי רגל 

דגם
צריכת דלק ממוצעת 
דרגתבליטרים ל-100 ק"מ

זיהום 
אויר בינעירוניעירוני

A8 3.0TFSI10.54.215
A8 Long 3.0TFSI6.5 6.515

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
A8 3.0TFSI7

A8 Long 3.0TFSI7

715/2007/EC :נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה, תקן
יתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.
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רמת

בטיחות
נמוכה

רמת
בטיחות

גבוהה

רמת האבזור הבטיחותי:

מקרא:

מערכת מותקנת בדגם הרכב 

מערכת אופציונאלית להתקנה

x מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב
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