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Noul Audi A8
De la tradiție la noțiunea de premium
De la tradiție la noțiunea de premium. Sau despre Noul Audi A8. Totul prin APAN
Automobile.
Fiind la a doua sa participare GAS, APAN Automobile se pregătește sa ofere orașului o
experiență care nu va dezamăgi nici în acest an: Noul A8.
“Progres Durch Technik” este deviza partenerului Audi, adusă la rang de promisiune
iar noul A8 reușește să onoreze această promisiune cu grație. Cu acesta începe un nou
limbaj de design, o nouă idee de utilizare, un nou nivel de calitate. Noul Audi A8 prezintă
viitorul clasei de lux.
Contact vizual cu o forță nouă
Elementele nobile de design combină la exterior exclusivitatea cu agilitatea sportivă şi
sunt caracteristice pentru caracterul individual al Audi A8 - cu reminiscenţe de la
modelul quattro original.
Cu uşurinţă înainte
Cu reducerea de greutate considerabilă, Audi A8 devine Benchmark în propria clasă.
Prin conceptul Multimaterial-Space-Frame aceasta este caroseria cea mai uşoară a
clasei. Rigiditatea crescută cu o treime asigură agilitate excelentă şi un confort de
conducere crescut.
Asistență și siguranță
Audi A8 vă permite să acţionaţi cu calm deplin. Dispuneţi acum de un mare număr de
sisteme legate pentru prima dată în reţea. Această combinaţie inteligentă de senzori şi
algoritmi vă asistă la cerere, de pe autostradă până la locul de parcare şi în aproape
orice situaţie de conducere, asigurându-vă că înaintaţi confortabil, suveran şi în
siguranţă. Cele 41 de sisteme de asistenţă recunosc şi evaluează mediul actual în timpul
mersului, vă oferă informaţii suplimentare la cerere şi intervin acolo unde situaţia
devine critică. Cu aceste dotări am reuşit să facem un pas decisiv în ceea ce privește
autonomia condusului.
Eleganţă într-o lumină nouă
Pachetul multicolor de lumini de contur/ ambientale pune perfect în scenă interiorul
vehiculului. Designul spaţiului interior este accentuat şi valoarea sa creşte în continuare.
Asa cum a obisnuit deja, APAN Automobile, partener Audi va ﬁ prezent in cadrul GAS
2018 pentru a va ura la unison: “Bun venit in viitor!”

