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Feiten en cijfers over de Audi Q8 

Binnen- en buitenmaten 
 Lengte: 4.986 millimeter, breedte: 1.995 millimeter, hoogte: 1.705 millimeter, 

wielbasis: 2.995 millimeter, grondspeling: tot wel 254 millimeter met adaptieve 
luchtvering 

 Ruim interieur dat op alle relevante punten groter is dan dat van de directe 
concurrentie 

 Bagageruimte: 605 – 1.755 liter; vijfde deur is elektrisch te openen en te sluiten, 
optioneel door met de voet onder de achterbumper te bewegen 

 
Exterieurontwerp 

 Mix tussen een vierdeurs coupé en een grote SUV, met elementen van de Audi 
Ur-quattro 

 Nieuwe gezicht van de Q-familie, met zijn imposante, achthoekige Singleframe-
grille 

 Lage daklijn, uitgebouwde wielkasten (geïnspireerd op de Audi quattro) en grote 
lichtmetalen wielen tot wel 22 inch 

 Standaard LED-koplampen, HD matrix LED-koplampen optioneel, 
dagrijverlichting met digitale graphics 

 Smalle, hoogglans zware strip achter met geïntegreerde lichtbalk 

 
Aandrijving en chassis 

 Mild Hybrid-techniek met 48 Volt-systeem; startmotor/generator en lithium-ion 
batterij voor zeilfuntie, energieterugwinning en start/stop vanaf 22 km/u; verbruik 
tot wel 0,7 liter per 100 kilometer lager 

 In eerste instantie leverbaar als 50 TDI met 210 kW/286 pk en 600 Nm; van 0 
naar 100 km/u in 6,3 seconden, topsnelheid van 245 km/u; andere zescilinders 
(45 TDI en 55 TFSI) volgen na de marktintroductie 

 Standaard met achttraps tiptronic-automaat en quattro-vierwielaandrijving 

 Torque vectoring via remingrepen standaard 

 Progressieve stuurinrichting standaard, vierwielsturing optioneel 

 Wielophanging met adaptieve dempers standaard, adaptieve luchtvering (twee 
versies) met instelbare demping optioneel 

 Audi drive select met zeven rijmodi, inclusief offroadmodus 

 Hill Descent Control en hoeksensor 

 
Carrosserie 

 Audi Space Frame; deuren, voorschermen, achterklep en andere onderdelen van 
aluminium; passagierscompartiment van krachtig staal; grote stijfheid 

 Cw-waarde: 0,34 

 Uitgebreide geluidsisolatie, optioneel geluiddichte ramen 

 Leeggewicht: 2.145 kilogram 

 
Interieur 

 Horizontaal opgezet interieur met slank instrumentenpaneel 

 Twee touchscreens (8,6 en 10,1 inch), weinig knoppen 
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 Stoelen standaard elektrisch verstelbaar incl. stoelverwarming en twin-lederen 
bekleding, optioneel ook met ventilatie 

 Sportstoelen, S-sportstoelen en comfortstoelen optioneel leverbaar (de laatste 
twee optioneel ook met een combinatie van ventilatie/massage) 

 Optioneel luchtkwaliteitspakket met ionisator en subtiele geurverspreider 

 Sfeerverlichting is optioneel 

 Keuze uit premiummaterialen, zoals Valcona-leer en eucalyptushout 

 
Schermen en bedieningselementen 

 MMI plus-systeem met touchscreen en duidelijke menustructuur; accepteert ook 
geschreven instructies 

 Aan te sturen via stemcommando’s 

 Audi virtual cockpit is standaard, optioneel in plus-uitvoering 

 Optionele head-up display projecteert de belangrijkste informatie in de voorruit 

 
Connectiviteit 

 MMI plus-infotainmentsysteem voldoet aan LTE Advanced-standaard en 
genereert wifi-hotspot 

 Optioneel zijn Audi phone box en Audi smartphone interface 

 Navigatie met zelflerende functie en online routeplanning via HERE 

 Veel Audi connect-functies, zoals Car-to-X-informatie over verkeersborden, 
gevaren onderweg en beschikbare parkeerplekken 

 Met optionele Audi connect-sleutel is de Q8 via de smartphone te starten en 
ontgrendelen/af te sluiten 

 Via individuele gebruikersprofielen zijn zo’n 400 functies te personaliseren 

 Naadloos netwerken met de Audi Q8 via de myAudi-app voor de smartphone 

 Optioneel Bang & Olufsen Advanced Sound System met 3D-geluid (ook op de 
achterste zitrij) 

 Elektronische rijassistenten in vier pakketten, met onder meer Adaptive Cruise 
Assist, Efficiency Assist, Crossing Assist, (Remote) Parking Pilot en Remote 
Garage Pilot 

 Uitgebreid sensorpakket met laserscanner, langeafstandsradar, vier 
radarsensoren voor de middellange afstand, 360 graden-camera, 
nachtzichtcamera en twaalf ultrasone sensoren 

 Alle sensordata wordt samengebracht in de centrale Driver Assistance Controller 
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