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Thiết kế đậm cá tính. Mạnh mẽ và phong trần.

Trải nghiệm một thiết kế tái định nghĩa sự hoàn hảo. Làm cho mỗi giây trong cuộc sống của bạn ý nghĩa hơn.
Audi Q8 kết hợp ấn tượng giữa những đường thiết kế đầy cảm xúc của dòng xe coupe thể thao với sự rộng rãi của một chiếc SUV.

Một thiết kế thiết lập nên các tiêu chuẩn mới. Một nhân vật tự tin vào đẳng cấp của riêng mình.
Tiến vào thứ nguyên 8. 

Audi Q8 với động cơ xăng TFSI 3.0l cùng công nghệ mild hybrid MHEV 48V sản sinh công suất 340 mã lực.
Mô-men xoắn cao 500 Nm bắt đầu từ dải vòng tua rất thấp 1.370 đến 4.500 vòng/phút.

Sự sang trọng kết hợp cùng sự tiện nghi tạo nên sự ổn định tuyệt vời khi vận hành cùng bộ mâm xe hợp kim 21” đầy phong cách. 
Hệ thống treo trang bị kiểm soát giảm chấn, dẫn động 4 bánh quattro, hộp số Tiptronic 8 cấp cùng với Tuỳ chọn chế độ lái Audi

tuỳ biến theo phong cách lái xe cá nhân của bạn cho những pha vào cua phấn khích và cảm giác lái thể thao, nhạy bén trên hầu hết mọi địa hình. 



Lái xe thư thái
Màn hình thông tin kỹ thuật số Audi virtual cockpit,
tuỳ chọn chế độ lái Audi, Hỗ trợ đỗ xe với camera 360,
giám sát áp suất lốp, hỗ trợ chống trôi xe

Màn hình MMI cảm ứng HD 10,1” ở trên 
và 8,6” ở dưới, mặt kính đen bóng, phản hồi xúc giác, 
giao diện điện thoại thông minh Audi,
Giao diện âm nhạc Audi (USB, Smartphone, MP3) 

Hệ thống âm thanh 3D 
cao cấp Bang & Olufsen

“Nội thất tinh tế nhẹ nhàng và rộng rãi”

Trau chuốt và đẳng cấp
Hàng ghế trước bọc da Cricket êm ái, chỉnh điện, 
hỗ trợ tựa lưng 4 hướng, ghế lái có nhớ vị trí,
tựa tay trung tâm tiện nghi phía trước, 
đèn nội thất đa sắc tạo điểm nhấn cá tính

Điều hoà tự động bốn vùng
với cảm biến thông minh tự phát hiện 
người ngồi cộng với bộ lọc bụi mịn 
và chất gây dị ứng



Tuỳ chọn cửa sổ trời toàn cảnh
Một bộ làm lệch hướng gió tích hợp giúp giảm tiếng ồn của gió
khi cửa sổ trời mở và tấm chắn nắng hoạt động bằng điện
hầu như có thể cản toàn bộ ánh nắng 

Thể hiện cá tính của bạn
Chọn màu sơn phù hợp nhất với tính cách của bạn
từ sự lựa chọn phong phú của 13 màu tiêu chuẩn.
Những chiếc xe Audi được sơn 4 lần để luôn rạng rỡ 
trong suốt vòng đời sử dụng.

Đèn pha LED Matrix
đảm bảo ánh sáng tuyệt vời ở phía trước và sau,
với hiệu ứng chuyển động dải đèn LED phía sau 
tính năng Về nhà/rời nhà.

Gói tuỳ chọn màu đen phong cách:
Tản nhiệt khung đơn Audi, dải viền cửa sổ bên, 
vỏ gương chiếu hậu bên ngoài, cản trước 
và sau màu đen nổi bật. 

Gói ngoại thất S line nhấn mạnh tính thể thao
Lưới tản nhiệt khung đơn màu xám Platinum mờ
Ốp lườn đặc trưng của S line cùng màu thân xe với chi tiết chèn màu xám Platinum mờ
Logo S line ở vai trước



Audi Q8
Chào mừng Thứ nguyên 8.

Hệ thống đèn pha LED Matrix HD, đèn ban ngày tích hợp hiệu ứng chuyển động, 
Đèn vào cua, hệ thống rửa đèn pha, đèn sương mù, đèn hậu LED tích hợp đèn tín 
hiệu dạng tia chuyển động và hiệu ứng đèn khi khởi động/tắt xe trước và sau
Vô lăng thể thao 3 chấu bọc da đa chức năng với lẫy chuyển số
Cần số bọc da
Truyền động bốn bánh toàn thời gian quattro
Tuỳ chọn chế độ lái Audi, Hệ thống cố định điện tử, cảnh báo áp suất lốp
Hệ thống kiểm soát hành trình với chức năng cảnh báo hạn chế tốc độ,
hệ thống lái cơ điện tử tiên tiến, Hệ thống Mở/Tắt xe,
chống kéo xe, khóa trung tâm, hỗ trợ chống trôi xe
Tái tạo năng lượng từ phanh, hệ thống phục hồi năng lượng, 
Hệ thống treo trang bị kiểm soát giảm chấn
Hỗ trợ đỗ xe với camera 360
Giao diện đa phương tiện MMI Navigation Plus phản hồi chạm, 
hai màn hình cảm ứng (trên 10.1” và dưới 8.6”) với công nghệ phản hồi xúc giác 
và bề mặt kính đen bóng viền nhôm
Hệ thống âm thanh cao cấp Bang & Olufsen với âm thanh vòm 3D (17 loa, 730W)
Giao Diện Âm Nhạc Audi, kết nối Bluetooth, giao diện điện thoại thông minh Audi
Màn hình hiển thị thông tin lái xe điện tử Audi virtual cockpit
Chìa khóa thông minh tích hợp cảm biến mở khoang hành lý bằng chân với khoá an toàn, 
cửa khoang hành lý đóng mở bằng điện, cảnh báo chống trộm 
Cửa hít tự động, cửa tràn viền
Ghế người lái với chức năng nhớ, hàng ghế trước điều chỉnh điện với bơm hơi 
tựa lưng 4 hướng, tựa tay trung tâm thoải mái phía trước 
Hàng ghế sau với lưng ghế chỉnh được độ nghiêng, gập với tựa tay trung tâm
Ghế da Cricket với hệ thống tựa đầu tích hợp
Gói đèn nội thất đa sắc
Kính chắn gió, cửa sổ bên và đằng sau làm bằng kính cách nhiệt

Gương chiếu hậu ngoài sưởi nhiệt, gập điện với tính năng nhớ và chống chói tự động
Gương chiếu hậu bên trong tràn viền, chống chói tự động
Tấm che nắng với gương trang điểm tích hợp đèn phía trước
Hệ thống điều hòa không khí 4 vùng tự động điều khiển thông minh dựa trên 
cảm biến và bộ lọc hạt gây dị ứng, bụi mịn
Bộ mồi thuốc và gạt tàn
Giá nóc bằng hợp kim nhôm, cánh lướt gió trên mái tích hợp đèn báo dừng
Gói viền cửa kính bóng, lưới tản nhiệt khung đơn màu xám Platinum mờ
Ốp trang trí làm từ nhôm quang phổ
Túi khí, túi khí bên hàng ghế trước và hệ thống túi khí rèm, nhắc nhở dây an toàn
Neo ghế trẻ em Isofix và dây buộc cho băng ghế sau
Phanh đĩa 18” ở phía trước và sau
Thảm lót sàn phía trước, sau và thảm ngăn hành lí 
Bệ cửa ốp nhôm ở phía trước và sau
Ốp rìa khoang hành lý bằng thép không rỉ, tấm che hành lý điều khiển điện
Bánh xe dự phòng tiết kiệm không gian, bộ sơ cứu, tam giác cảnh báo,
bộ dụng cụ và kích (con đội),
Tuỳ chọn 13 màu sơn
Bảo hành 3 năm không giới hạn số km sử dụng

Gói tùy chọn ngoại thất S line:
Cản S line sơn phủ toàn bộ, ốp bệ cửa khảm nhôm phía trước và sau với logo 
S line phát sáng ở phía trước
 
Tùy chọn:
6 màu ốp nội thất, 8 mâm xe hợp kim từ 19” tới 22”

Bảng chi tiết kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.

Thông số kỹ thuật (MY22) 55 TFSI quattro
Động cơ hợp kim nhôm V6 
phun xăng trực tiếp
và công nghệ mild hybrid MHEV 48V
8 cấp Tiptronic
2.995
250 / 5.200 - 6.400 (340 mã lực)
500 / 1.370 - 4.500
250
5,9
4.986 x 2.190* x 1.705 *(1.995 khi gập kính)
2.995 - 3.004
2.170

17,64 / 10,64 / 13,22
85
10J x 21”, thiết kế 5 chấu kiểu W, 
Xám tương phản, đánh bóng cục bộ
285/45 R21

Động cơ:

Hộp số:
Dung tích xy-lanh (cc):
Công suất cực đại kW (rpm):
Mô-men xoắn cực đại Nm (rpm):
Vận tốc tối đa (km/h): 
Khả năng tăng tốc 0-100 km/h:
Dài x Rộng x Cao (mm):
Chiều dài cơ sở (mm):
Trọng lượng xe (kg):
Tiêu hao nhiên liệu (l/100 km)
Đô thị / Cao tốc / Kết hợp (VR):
Dung tích bình xăng (l):
Mâm vành:

Cỡ lốp:    

Đèn pha LED Matrix
đảm bảo ánh sáng tuyệt vời ở phía trước và sau,
với hiệu ứng chuyển động dải đèn LED phía sau 
tính năng Về nhà/rời nhà.
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www.audi.vn
Hotline: 1800888861

Nhà Nhập Khẩu Chính Thức Audi Nhà Phân Phối Chính Thức Audi

Audi Hà Nội 
8 Phạm Hùng, P. Mễ Trì 
Quận Nam Từ Liêm
Tel:  (24) 3768 5959
Fax: (24) 3768 5960

Audi Hồ Chí Minh City 
6B Tôn Đức Thắng, Quận 1
Tel:  (28) 3911 8008
Fax: (28) 3824 3961
contact@ audi.vn

Audi Tân Bình HCM
Lô IV Tây Thạnh, Quận Tân Phú
Tel:  (28) 3943 0089
Fax: (28) 3943 0079
contact@ audi.vn

Audi Đà Nẵng 
86C Duy Tân
Quận Hải Châu  
Tel:  (236) 3788 686 
Fax: (236) 3798 686
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