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ABS, låsningsfria bromsar med EBF

Airbag på förarplatsen/passagerarplatsen fram

Backspeglar i alu optik och dörrhandtag med alu list

Backspeglar (yttre) med elmanövrering och uppvärmning, vänster
med vidvinkelglas, ytter-och innerspegeln med aut. avbländning

Baklucka med automatisk öppning/stängning

Bakruta, eluppvärmd med tidsstyrning

Baksäte, eluppvärmt

Barnstolsspärr på alla passagerarbälten

Bi-Xenonstrålkastare inkl. varselljuslampor med reducerad effekt
för dagbelysning

Blinkers, silvervision med motorvägsblinkfunktion (bak och på
sidorna i LED teknik) 

Bälten 3-punkts på alla platser

Bälteskraftsbegränsare fram på alla platser

Bältessträckare på alla platser 

Centrallåsning med fjärrmanövrering

Deaktiverbar passagerarairbag med nyckelbrytare i handskfacket

Dimstrålkastare fram och dimbakljus

EDS, elektronisk differentialspärr samt ASR, Antispinnreglering

Eluttag, 12 V i bagagerum

ESP Elektroniskt stabiliseringsprogram

Farthållare

Framstolar, eluppvärmda

Framstolar, elinställbara. Längd, höjd, ryggstödslutning samt
svankstödsinställning

Friskluftsfilter mot damm och pollen samt luftkvalitetssensor

Färddator och funktionskontroll

Fönsterhissar, elektriska fram och bak med tipfunktion 

Gastrycksfjädrar, motorhuv och baklucka

Inre backspegel automatiskt avbländbar

Isofix barnstolsfäste på ytterplatserna bak 

Kaross helt i aluminium (ASF), 12 års rostskyddsgaranti

Kopphållare 2 st fram och 2 st bak

Klimatanläggning, autom. med separat reglering vänster/höger
och fuktighetssensor

Klädsel Valcona, läder

Lastnät, elastiskt för bagagerum

Lucka för tankpåfyllning, upplåsning från förarplatsen

Luftfjädring sport, fyra driftslägen, adaptivt dämpningssytem och
aut. nivåreglering

Läslampor och fördröjd innerbelysning

Lättmetallfälgar inkl. reservhjul

Minne till framstolar inkl. elinställbar ratt och bälteshöjd fram
med minne samt minnesfunktion till ytterspeglarna, ratt,
nackskydd fram, bälteshöjd fram

MMI, Multi Media Interface. Integrerat manövreringskoncept med
betjäning i mittkonsolen och infällbar 7” bildskärm i
instrumentpanelen

Nackskydd 2 fram och 3 bak, fram med whiplashskydd 

Navigations system, DVD baserat inkl TV funktion, styrs via MMI

Nivåreglering automatisk på alla fyra hjulenMittarmstöd, fällbart
fram/bak

Paneler i två delar, övre del i karbon och i nedre del i borstad
aluminium

Parkeringsbroms, elektromekanisk, aktiveras med strömbrytare i
mittkonsolen

Radio, integrerad i MMI, fyrfaldig antenndiversity, dubbeltuner, 5
kanalsförstärkare, 4 högtalare fram, 4 högtalare bak samt 1 st
subwoofer i hatthyllan. 230 watt uteffekt samt 6 skivors CD
växlare i handskfacket

Ratt, elinställbar

Ratt 3-ekrad med läderklädd rattkrans (med radiomanövrering)

Ratt, ställbar i höjd och längsled

Regn- och ljussensor inkl. coming-/ leaving home funktion

Rullgardiner mekaniska för dörrutor bak

Räckviddsinställning för strålkastare, automatisk

Audi S8 450 6-växlad tiptronic 2095 445 2540 2300 3570:- **

1) Observera! Tjänstevikten sätts numera i fabrik individuellt för varje exemplar beroende på bilens utrustningsnivå. Angiven tjänstevikt resp. lastförmåga och

fordonsskatt är uppskattade värden.

** Ej fastställt vid tryckning 

Max taklast 100 kg.

Motor Växellåda Tjänste- Lastför- Max Max Fordons- Premie-
Versioner hk vikt kg1) måga kg1) totalvikt kg dragvikt kg skatt1) klass

Audi S8 sedan 250 (begränsad) 5,1 19,5 9.5 13.2 314 2005

Toppfart Acceleration Bränsle förbrukning l/100 km*
Versioner km/h 0–100 km/h stad landsväg blandad CO

2
Miljöklass

* Bränsleförbrukning enligt Konsumentverkets riktlinjer, hela spannet finns i huvudbroschyren. 

Motortyp V10, 4 ventiler per cylinder, dubbla överliggande kamaxlar (DOHC), 2 stegs variabla 
magnesiuminsugningsrör, variabelt högtrycks och lågtrycks bränslesystem, FSI-direktinsprutning.

Volym 5204

Cyl.diam./slaglängd mm 84.5 x 92.8

Effekt, kW(hk) vid 1/min 331(450)7000

Vridmoment, Nm vid 1/min 540/3500

Kompressionsförhållande 12.5:1

Bränsle 98. alt 95

Modell

Motor

Prestanda

Standardutrustning
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Servotronic, styrning med hastighetsberoende servoverkan

Sideguard sidokrocksskyddsgardin

S logo på grill, baklucka och bromsok

S logo på instegslister, sportratt samt varvräknare

Solskydd med speglar samt 3:e solskydd över backspegeln 

Spolarmunstycken eluppvärmda

Sportstolar med minnesfunktion

Strålkastarrengörare med högtryck

Stöldlarm med rörelsedetektor (ej testat av SSF) 

Stöldskydd (automatiskt), startspärr med elektronisk kod i nyckel

Stötfångare, dörrhandtag och sidoskyddslister lackerade

Svankstödsinställning elektrisk på framstolar (höjd/hårdhet)

Telefonförberedelse (bluetooth) med handsfree funktion,
monterad under mittarmstöd, manövreras via MMI eller separat,
lackerad takantenn, adapter och information om kompatibla
telefoner får du hos din Audi Återförsäljare

Tygmattor fram och bak

Varningssummer för ”glömt” ljus

Vindrutetorkare med två hastigheter, ställbart intervalläge och
automatisk eftertorkning vid spolning

Värmekanaler till baksätet

Värmeskyddsglas, gröntonat med extra bländskydd i vindrutans
överdel

Yttertemperaturmätare

Advanced key 4F2 13.800:-

Alcantara / läder N7R 0:-

Alcantara paket med svart innertak PL4 16.700:-

Aluminiumfälg 7-dubbel eker design 9j x 20. däck 275/35 r20 PQF 12.000:-

Aluminiumfälg 7-ekersdesign 9J X 20 PQN 20.200:-

Aluminiumfälg 9-eker design 9J X 20 PQU 12.200:-

Askkopp och cigarettändare fram och bak 9JB 0:-

Audi bluetooth biltelefon med trådlös lur i mittarmstöd PT4 10.500:-

Audi exclusive läderpaket 1 i  i finnappa PYA 83.300:-

Audi exclusive läderpaket 1 i Valcona PYB 89.300:-

Audi exclusive läderpaket 1 i  i läder/Alcantara PYC 83.300:-

Audi exclusive läderpaket 2 i finnappa PYD 119.000:-

Audi exclusive läderpaket 2 i Valcona PYE 125.000:-

Audi exclusive läderpaket 2 i läder/Alcantara PYF 119.000:-

Audi exclusive läderpaket 3 i finnappa PYG 138.300:-  

Audi exclusive läderpaket 3 i Valcona PYH 144.300:-  

Audi exclusive läderpaket 3 i läder/Alcantara PYI 138.300:-  

Audi exclusive läderpaket 4 helläderutrustning i finnappa PYJ 199.200:-  

Audi exclusive läderpaket 4 helläderutrustning i Valcona PYK 205.200:-

Audi exclusive läderpaket 4 helläderutrustning i läder/Alcantara PYL 199.200:-  

Audi Lane assist 7Y2 6.000:-

Audi music interface för iPod, USB mm 7D3 4.000:-

Audi parkering system advanced 7X8 14.500:-

Audi Side assist (filbytesassistent) 7Y1 6.500:-

Audi Side assist inkl Audi Lane assist 7Y3 12.500:-

Automatisk komfortklimatanläggning, 4-zons 9AU 7.500:-

Baksäte eluppvärmt 4A4 5.000:-

Bang & Olufsen Advanced Sound System 8RF 70.000:-

BOSE Surround Sound 8RY 12.000:-

Dekorinlägg, Audi exclusive YTA 17.900:-

Dekorinlägg, Masurbjörk 7TC 4.000:-

Dekorinlägg, undre, borstad aluminium titangrå GT1 0:-

Dekorinlägg, Valnötsrot brun                                         5MG 0:-

Dekorinlägg, Valnötsrot mellanbrun sidenmatt 5MS 3.700:-

Dekorinlägg, Vavonträ assamgrå 5TW 3.700:-

Dekorinlägg, Vavonaträ bärnsten 5ME 4.000:-

Dragkrok 1D2 11.000:-

Däcktryckskontroll 7K3 6.500:-

Farthållare, adaptiv 8T4 25.000:-

Fotmattor Audi exclusive, fram och bak med läderkeder YSR 5.400:-

Garageöppnare (homelink) VC1 2.500:-

Genomlastningslucka 3X1 3.700:-

Hjulbultar med stöldskydd 1PD 300:-

Kalvnappaläder N3Y 10.100:-

Keramiska bromsar PC5 93.500:-

Komfortmittarmstöd fram, delat för förare och framsätespassagerare 6E3 2.500:-

Komfortnackstöd bak VA2 2.600:-

Komfortstolar fram med klimatisering och massage WME 15.400:-

Komfortstolar fram med minnesfunktion WS7 0:-

Komfortstolar och individuella stolar bak med klimatisering och massage PMC 79.500:-

Larm - utökat 7AL 1.500:-

Naturläder N4K 4.800:-

One touch memory 4K5 17.000:-

Parkeringsvärmare med fjärrkontroll PK6 16.500:-

Passagerarstolens längdjustering från baksätet 4V1 2.000:-

Ratt i läder, 4-ekrad med multifunktion, uppvärmbar, växlingspaddlar 2ZD 2.500:-

Ratt i trä, 3-ekrad med multifunktion, växlingspaddlar, valnötsrot brun P32 2.500:-

Ratt i trä, 3-ekrad med multifunktion, växlingspaddlar, Vavonaträ bärnsten P33 2.500:-

Merutrustning
PR-nr Pris

Audi_S8.qxd:Audi_S8  08-06-18  13.53  Sida 3



Audi S8 1.003.900:–

Rear Seat Entertainment (RSE) (quattro GmbH) 9WK 60.500:-

Röststyrnings system - Engelska QH3 5.200:-

Röststyrnings system - Tyska QH1 5.200:-

Servostängning för dörrarna GZ2 6.000:-

Solskyddsrullgardin elektrisk för bakruta och för dörrutor bak 3Y8 10.500:-

Solskyddsrullgardin elektrisk för bakruta, mekanisk för dörrutor bak 3Y5 7.400:-

Solskyddsrullgardin elektrisk för bakruta 3Y2 4.800:-

Svankstöd i baksäte 7P3 4.300:-

Taklucka, glas, elektrisk med förvalsautomatik 3FE 15.500:-

Taklucka med solceller 3FR 19.600:-

Tonade rutor inkl dubbelglas 4KS 5.000:-

TV-mottagning, analog och digital QV9 14.900:-

Utökad läderutrustning (omfång 2) 7HC 12.500:-

Utökad läderutrustning (omfång 3) PL8 62.500:-

Vilokuddar på båda baksätessidorna i läder VA6 3.700:-

Värmeskyddsglas (Ertico-ruta) PDT 5.600:-

Värmeskyddsglas med vindrutevärme PDB 18.000:-

Växelspaksknopp i vald träpanel 6Q3 1.200:-

Merutrustning

Priser

Bränsleförbrukning & Avgascertifieringsvärden

Gäller bil i grundversion. Högre utrustningsnivå och eventuell unik svensk utrustning ger högre vikt och därmed högre bränsleförbrukning

och CO
2

utsläpp. Fordonsindividuella uppgifter om avgascertifieringsvärden och CO2 finns i bilregistret. 

Information om koldioxidbaserad fordonsskatt samt partikelfilterrabatt för dieslar finns på vägverkets hemsida, www.vagverket.se (Klicka

på ”Fordon”, ”Fordonsskatt”, ”Ny vägtrafikskattelag” i nämnd ordning).

Återvinning

Minst 85 % används till återvinning och återanvändning.

I enlighet med förordningen om producentansvar för bilar, SFS 1997:788, erbjuds Audis bilägare att kostnadsfritt lämna in sina uttjänta

bilar för återvinning. För mer information om auktoriserade mottagningsstationer vänligen gå in på www.bilsweden.se.

Miljöcertifiering

Importören, Volkswagen Group Sverige AB, är certifierade enligt ISO14001. I stort sett alla produktionsanläggningar är certifierade enligt

ISO14001 eller EMAS.

Tilläggsinformation till tabellen (Markerat som fotnoter i tabellen)

1) Miljöklass 2005PM gäller enbart dieselbilar och omfattar hårdare krav på partikelutsläpp än miljöklass 2005. Se www.vagverket.se 

(Klicka på ”Fordon”, ”Fordonsskatt”, ”Ny vägtrafikskattelag”, ”Skattelättnad dieselfordon” i nämnd ordning) och 

www.naturvardsverket.se (Klicka på ”Teknik”, ”Trafik”, ”Miljöklassning av bilar” i nämnd ordning).

2) Det finns en mängd olika definitioner på miljöbil

• Miljöbil enligt statlig upphandling, ”Förordning om myndigheters inköp och leasing av miljöbilar (2004:1364)”. Se

www.vagverket.se 

(Klicka på ”Miljö”, ”Miljöbilar”, ”Förordning om ändring i förordningen (2004:1364) om myndigheters inköp och leasing av

 miljöbilar”).

• Miljöbil med sänkt förmånsvärde enligt skattelagstiftningen. Se www.skatteverket.se/infotext/arbetsgivare/miljobilar

• Miljöbil enligt vissa kommuners miljöbilsdefintion. Se hemsidor på respektive kommun.  

3) Angiven gasförbrukning uppmätt vid körning på certifieringsgas.

www.audi.se/miljo
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Garantier
2 års nybilsgaranti

3 års vagnskadeförsäkring

3 års lackgaranti

12 års rostskyddsgaranti mot genom
-

rostning utan krav på

efterbehandling

Mobilitetsgaranti: 

Gäller vid akut driftstopp och om fattar

hjälp på plats, hyrbil eller övernattning 

på hotell. Förnyas vid utförd service i

enlighet med service plan.

Serviceintervaller
Service görs enligt bilens service -

intervallindikering. Audi har LongLife

service med flexibel serviceintervall,

vilket innebär att körsätt och körför -

hållanden bestämmer intervallerna.

Vid bästa möjliga förhållanden kan

intervallerna uppgå till: 30 000 km

eller 2 år. Gäller både bensin och

diesel.

Måttuppgifter
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www.audi.se

Audi Sverige, 151 88 Södertälje

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser.
Angivna priser tillämpas i Stockholm, juni 2008. 

Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning.
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