D8 GTO-S
PRIJSLIJST

NO COMPROMISE

België - aanvullende land-specifieke belastingen
Wallonië & Brussel
Verkeersbelasting (jaarlijks)
Belasting op de inverkeersstelling
Ecobonus-malus

€ 603,77
€ 4.957,00
€ 375,00

Vlaanderen
Verkeersbelasting (jaarlijks)
Belasting op de inverkeersstelling

€ 614,64
€ 1.340,19

Nederland - aanvullende land-specifieke belastingen
BPM bedrag o.b.v. CO2-emissie
Basisprijs incl. 21 % BTW & BPM

€ 158.575,00

Basisprijs D8 GTO-S

€ 116.000,00

21 % BTW
Basisprijs incl. 21 % BTW

Afleveringskosten incl. 21 % BTW

Status: Januari 2017

€ 18.215,00

•

Rijklaar maken / Afleveringspreparatie

•

Certificaat van Echtheid

•

Eventueel Alarmcertificaat

•

Professionele poetsbeurt

•

Eerste 1.000 kilometer-servicebeurt

€ 24.360,00
€ 140.360,00

€ 1.210,00

STANDAARD UITRUSTING
Motor en motortechniek
Audi 2,5L R5 TFSI - 340+ PK motor
Standaard uitlaat - (laag) geluidsniveau
Oliekoeler - Geïntegreerd in neuspartij
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Wielophanging
High performance schokdempers by Intrax (niet instelbaar)
Stuurhuisoverbrenging - 3,4 lock to lock
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Remsysteem
Voorzijde - Geventileerde remschijven en zes-zuiger remklauw
Achterzijde - Niet geventileerde remschijven en enkel-zuiger remklauw
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Wielen & Banden
Voor: 8 x 17" wielen van gesmeed lichtmetaal, brons (zijdeglans), met lichtgewicht aluminium Donkervoort wielmoeren en sportbanden 225/45 x 17"
Achter: 8 x 18" wielen van gesmeed lichtmetaal, brons (zijdeglans), met lichtgewicht aluminium Donkervoort wielmoeren en sportbanden 245/40 x 18"
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Carrosserie
Koolstof/glasvezel composiet carrosserie
Totaalgewicht van ± 760 kg
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STANDAARD UITRUSTING
Verlichting
Halogeen koplampen
Aparte frontunit met dagrij- en stadslicht, alsmede front- en zijknipperlichten in led-techniek
Achterlichten incl. achteruitrijlamp, achterlicht, remlicht, mistachterlicht en knipperlicht, alsmede derde remlicht en kentekenplaatverlichting in led-techniek
Reflectoren geïntegreerd in achterspatborden
Binnenverlichting
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Dashboard & Instrumenten
Zichtkoolstof dashboard inclusief MXL-Strada display
3 in de cockpit geïntegreerde ronde analoge meters voor turbodruk, oliedruk en tankinhoud
Wijzerplaten instrumentenpaneel zwart met witte wijzers
Noodstroomschakelaar geïntegreerd in dashboard
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Veiligheid
3-punts automatische veiligheidsgordels
Wegrijblokkering met centrale vergrendeling
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STANDAARD UITRUSTING
In- en exterieuruitrusting
Sport stuurwiel in suède, voorzien van Quick Release-systeem
Groot model stoelen (glasvezel) met handmatige lengteverstelling aan bestuurderszijde
Stoelen met zwart leder bekleed met in de bovenste middenbaan "Donkervoort" embleem gestanst - Achterzijde van de stoelen zijn zwart gespoten
Lederen opbergvak aan zijkant van de tunnel
Zwart stoffen interieuruitvoering: tapijt, vloermatten, bekleding tunnel en kofferruimte
Zwart stoffen exterieurbekleding: dak, bovendeuren en tonneau-cover
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Kleuren
Standaardkleur exterieur/carrosserie: non-metallic kleur naar keuze
Standaardkleur voorwielophanging: zwart
Standaardkleur grillgaas en -tanden: zwart
Standaardkleur roll-over bar: zwart
Standaardkleur interieur: zwart
Extra lakprotectie door middel van protectiefolie op achterspatschermen
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AANVULLENDE OPTIES
Motor en motortechniek

excl. 21% BTW

incl. 21% BTW

360 PK pakket - Geoptimaliseerd in- en uitlaat traject inclusief aangepast motormanagement-programma

4.900,00

5.929,00

Lichtgewicht vliegwiel en race-koppelingsplaat - 6 kg gewichtsvoordeel met een verhoogd gaspedaal-response

1.700,00

2.057,00

Free Flow achterdemper uitlaat - Met 'racy' geluid

1.300,00

1.573,00

Traction Control systeem - In vijf standen instelbaar en tevens volledig uitschakelbaar

2.100,00

2.541,00

Traction Control systeem inclusief Launch Control en Full-Throttle Shift Feature - In vijf standen instelbaar en tevens volledig uitschakelbaar

2.900,00

3.509,00

Extra waterkoeler - Geïntegreerd in neuspartij ten behoeve van een perfecte temperatuur onder de zwaarste (circuit) omstandigheden

1.800,00

2.178,00

Sperdifferentieelkoeler - Bij veelvuldig (endurance) trackday-gebruik

2.150,00

2.601,50

900,00

1.089,00

Anti-roll bar 12 mm achterzijde - Instelbaar

1.600,00

1.936,00

Viervoudig instelbare ARC (Anti Roll Control)® schokdempers - Low speed, high speed, rebound & rijhoogte verstelling
Deze innovatieve race-schokdemper zorgt voor zeer veel comfort op het rechte stuk en zorgt bovendien voor extreem goede grip in de bochten.

3.100,00

3.751,00

Stuurhuisoverbrenging kort - 2,7 lock to lock

1.000,00

1.210,00

Wielophanging
Anti-roll bar 12 mm voorzijde - Instelbaar

Remsysteem
Voorzijde - Geventileerde remschijven en zes-zuiger remklauw, Achterzijde - Geventileerde remschijven en enkel-zuiger remklauw
Voor- en achterzijde - Lichtgewicht geventileerde remschijven, zes-zuiger remklauwen en een separaat handremmechanisme
(trackday optie)

900,00

1.089,00

2.400,00

2.904,00

AANVULLENDE OPTIES
Wielen & Banden
Wielen compleet gepoedercoat in RAL kleur naar keuze
Wielen compleet gespoten in kleur naar keuze
Extra set (4 stuks) 17"/18" wielen van gesmeed lichtmetaal, brons (zijdeglans), exclusief banden

excl. 21% BTW

incl. 21% BTW

900,00

1.089,00

1.600,00

1.936,00

5.300,00

6.413,00

Semi-slick banden set van 4 banden

vanaf 1.200,00

1.452,00

Slick banden set van 4 banden

vanaf 1.200,00

1.452,00

Carrosserie
De term zichtkoolstof houdt in dat de unieke vezelstructuur, kenmerkend voor koolstof, van het component enkel wordt voorzien van een blanke
laklaag (UV-bescherming) in mat, semiglans of glans. Hierdoor blijft de vezelstructuur zichtbaar. Een zichtkoolstof component is bovendien
aanzienlijk lichter van gewicht ten opzichte van een (in kleur) gespoten koolstof component.
Upgrade naar hoogwaardigere pre-preg koolstofvezel - Gewichtsreductie van ± 20 kg

5.700,00

6.897,00

Zichtkoolstof totaalpakket*
Zijpanelen, cycle wings (voorspatborden), achterbumper, raamlijst en scharnierafdekking, interieur (binnendeuren,
dashboard, scuttle, instaplijsten, contactslothuis, gordelafdekking), stoelen, motorkap-zijbak-vleugels, buitenspiegels, roll-bar
afdekkappen, neusgrill-tanden

9.700,00

11.737,00

AANVULLENDE OPTIES
Zichtkoolstof opties*

excl. 21% BTW

incl. 21% BTW

Zijpanelen

1.900,00

2.299,00

Cycle wings (voorspatborden)

1.000,00

1.210,00

Achterbumper

1.600,00

1.936,00

500,00

605,00

Volledig interieur (binnendeuren, dashboard, scuttle, instaplijsten, contactslothuis, gordelafdekking)

2.800,00

3.388,00

Stoelen

Raamlijst en scharnierafdekking

1.200,00

1.452,00

Motorkap-zijbak-vleugels

700,00

847,00

Buitenspiegels

400,00

484,00

Rolbeugel afdekkappen

300,00

363,00

Neusgrill-tanden

100,00

121,00

1.400,00

1.694,00

1.900,00

2.299,00

Verlichting
Xenon koplampen
Dashboard & Instrumenten
MXL2 Display incl. GPS laptime sensor - Uitlezen van de data via WiFi (draadloos) mogelijk - Zeer helder display voor goede leesbaarheid
* enkel mogelijk na upgrade naar hoogwaardigere pre-preg koolstofvezel

AANVULLENDE OPTIES
Veiligheid
6-punts veiligheidsgordels, zwart en voorzien van rood Donkervoort logo

excl. 21% BTW

incl. 21% BTW

1.000,00

1.210,00

2.500,00

3.025,00

500,00

605,00

Exterieur & Aerodynamica
Volledig gesloten bodemplaat inclusief carbon diffuser - extra downforce en meer stabiliteit op hoge snelheid
Wind-pakket - additionele windspoiler aangebracht op raamlijst
In- en exterieur leder en bekleding
Stuurwiel in leder of alcantara

800,00

968,00

Stoel bestuurder FIA Pro-Sport racestoel met leder bekleed

1.900,00

2.299,00

Custom bekleding-pakket:
Stoelen en bekleding tunnel in leder / alcantara of ademend 3D materiaal in kleur naar keuze en inclusief geborduurd "GTO" embleem Deur-inserts in leder - Sierstiksels stoelen in kleur naar keuze - Stoelen voorzien van lendenpomp voor extra rugsteun - Sierstiksels 6-punts
veiligheidsgordels in kleur naar keuze - Tapijtset interieur in kleur naar keuze - Vloermatten met geborduurd "GTO" embleem - Stoffen
exterieurbekleding (dak, bovendeuren en tonneau-cover) in kleur naar keuze

4.200,00

5.082,00

AANVULLENDE OPTIES
Custom paint package

excl. 21% BTW

incl. 21% BTW

Kleur exterieur/carrosserie: metallic kleur naar keuze

1.800,00

2.178,00

Kleur exterieur/carrosserie: mica kleur naar keuze

2.500,00

3.025,00

Rolbeugel in gepolijst RVS

700,00

847,00

Remklauwen gespoten in kleur naar keuze

1.200,00

1.452,00

Gehele uitlaatsysteem polijsten/keramisch coaten

1.400,00

1.694,00

USB- en 12V-aansluiting geïntegreerd in contactslotunit

200,00

242,00

Kachelkraan op sleutel-unit - Procentueel warm/koud regelbaar

200,00

242,00

Alarmsysteem klasse III

800,00

968,00

1.200,00

1.452,00

Aanvullende lakprotectie door middel van protectiefolie op zijpanelen, achterspatborden (langer) en neus

500,00

605,00

Auto tijdens professionele poetsbeurt voorafgaand aan aflevering extra voorzien van keramische nanolaag (water- en vuilafstotend)

700,00

847,00

Poncho in zwart voorzien van Donkervoort logo - Als snelle vervanging voor het stoffen dak bij bijvoorbeeld kort parkeren

700,00

847,00

Autohoes met geborduurde "GTO" en "Donkervoort" emblemen - Kleur hoes, voerranden en logo's naar keuze

800,00

968,00

Elektrische installatie

Alarmsysteem klasse V incl. GPS volgsysteem via centrale (exclusief abonnementskosten vanaf € 16,50 per maand)
Bescherming

DONKERVOORT
LEASING

Leasing of financiering. Ook dit is voor uw Donkervoort D8 GTO-S een mogelijkheid. In samenwerking met enkele vaste leasingpartners – voor zowel zakelijke
als private lease – bieden wij u concurrerende leasingtarieven en financieringsconstructies. De condities stemmen we heel flexibel op uw persoonlijke
wensen af. Voor meer informatie kunt u terecht bij Donkervoort Automobielen.

Prijzen zijn uitsluitend geldig bij bestelling van een nieuwe Donkervoort. Deze

PRIJZEN

prijzen zijn niet geldig voor uitrustingen of onderdelen die naderhand worden
ingebouwd, of waar tijdens de productiefase geen rekening meer mee kon
worden gehouden.
Prijzen zijn in euro's af fabriek incl. montage en 21 % BTW. Alle prijzen zijn
geldig voor auto's van het modeljaar vanaf 01-01-2017 (voltooiing in de
productie). Onder voorbehoud van drukfouten, wijzigingen in constructie, vorm,
uitrusting en leveringsomvang/- tijd alsmede kleur- en materiaal afwijkingen.

VOOR MEER INFORMATIE
over de modellen, uitrustingen en accessoires uit het Donkervoort programma
kunt u terecht bij Donkervoort Automobielen te Lelystad, Nederland of via
www.donkervoort.com
Alle teksten, foto’s en overige gegevens uit deze brochure zijn auteursrechtelijk eigendom van Donkervoort Automobielen B.V. Elke vorm van vermenigvuldiging, vertoning of overig gebruik van dit materiaal is niet toegestaan zonder voorafgaande,
schriftelijke toestemming van Donkervoort Automobielen B.V. © Donkervoort Automobielen B.V. & GmbH, 2017.

DONKERVOORT AUTOMOBIELEN B.V.

DONKERVOORT AUTOMOBIELEN GMBH

Pascallaan 96
NL-8218 NJ Lelystad - Nederland
+31 (0) 320 267 050
info@donkervoort.com

Harffstraße 110a (CLASSIC REMISE DÜSSELDORF)
D-40591 Düsseldorf - Duitsland
+49 (0) 211 9896 7777
info@donkervoort.de

