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Kood  Hind Eurodes 

  
Baasmudel: 

 

F4NAC3 AUDI Q4 Sportback 40 e-tron (150kW) 54 600,00 

 Auto komplektsus:  
 

PWD/99P Salongipakett IV - musta värvi - sportistmed kaetud tekstiilpolstriga "Stoff" (N5B), kõrgläike musta värvi dekoor armatuuril, 
keskkonsoolil ja ustel (GT6), alumiiniumoptika interjööri nuppudel/lülititel (QJ1) ning läve katteliistud alumiiniumoptikaga ees 

 690,00 
 

 

5Y5Y Välisvärv - Geyser-sinine metallikvärv  790,00 
 

 
              

               Lisavarustus: 
PG3/4E6 "Comfort key" koos alarmsüsteemiga - võtmeta käivitamis-, lukustamis- ja autoriseerimissüsteem, sh vargusevastased rattapoldid, 

elektriliselt avatav/suletav pagasiruumiluuk, lisaks jalaga avamise võimalus 
1 070,00 

PYU Assistentpakett - "Safety package Plus" - sh "Audi pre sense basic" koos "Audi pre sense rear" (7W1) ja sõiduraja vahetamise abisüsteem 
koos ristmikuassistendiga (79H) 

1 150,00 

PYL Assistentpakett "Plus" - parkimisabi sõiduki esi- ja tagaosas koos parkimiskaameraga (7X2/KA2) ja adaptiivne püsikiirushoidja (8T8) 1 845,00 
5TD Dekoorliistud salongis - antratsiit-alumiinium "Konvergenz" 255,00 
4ZD Disainipakett (eksterjöör) - must optikapakett - "Black Appearance package", musta värvi elemendid auto eksterjööris 565,00 
PY9 Dünaamika pakett "Plus" - vedrustuse elektrooniline jäikuse seadistamise võimalus (1JP) 1 100,00 
PXC Esilaternad "Matrix LED"-tehnoloogiaga, sh dünaamilised suunatuled ees ja taga ning esilaternate pesuseade 1 275,00 
4A3 Istmed - elektrilise soojendusega esiistmed 385,00 
3NT Istmed - tagaistme seljatugi jaotatult allaklapitav (40 : 20 : 40 või täielikult) koos integreeritud käetoega, sh topsihoidjad 285,00 
VW6 Klaasid - esiuste klaasid suurendatud mürasummutusvõimega 135,00 
QL5 Klaasid - klaasid tumendatud alates B-piilarist tahapoole 450,00 
PYC Kliimapakett - kolme tsooniline kliimasüsteem, elektroonilise reguleerimisega eraldi juhile ja kaassõitjale ning salongi tagaosale 665,00 
PYY Komfortpakett "Plus" - komfortpakett (PYA), juhiiste ning välispeeglid mäludega (AI1), elektriliselt reguleeritavad esiistmed (3L5) 1 930,00 
9VD Kõlarisüsteem "Audi Sound System" - (8 kõlarit, 6 kanaliga helivõimendi koguväljundvõimsusega 180 vatti) 330,00 
NJ2 Laadija seinakinnitus ja pistiku hoidik 135,00 
PY3 Meedialiideste pakett - "Audi smartphone interface" (IU1) ja USB laadimispesad tagaistme konsoolis (7B9) 700,00 
PYH/IT3 
EL5 

MMI® navigatsioon "Pro", "MMI touch" ja "Audi connect" - sh liiklusmärkide tuvastussüsteem, "Audi Virtual Cockpit Plus", "Audi 
smartphone interface" ja esiklaasile info kuvamise võimalus 

3 290,00 

6FJ Peeglid - välispeeglite korpus kõrgläike musta värvi "Audi exclusive" 125,00 
EA8 Pikendatud tehasegarantii - 5 aastat (2 aastat + 3 aastat lisagarantiid), läbisõiduni 100 000 km 680,00 
2FS Rooliratas - multifunktsionaalne nahkkattega sportrool, kahe kodaraga disain, "lõigatud" ala- ja ülaosaga ning käiguvahetusfunktsiooniga 340,00 
9M3 Soojuspump - elektrikomponentidest tekkivat soojusenergiat ning välisõhku kasutatakse auto salongi soojendamiseks 1 115,00 
55L Kergmetallveljed "Audi Sport" 8,5J | 9,0J x 21", 5-kodaraga "Evo" disain, titaan-hall (matt), osaliselt poleeritud, rehvidega 235/45 R21 | 

255/40 R21 
2 850,00 

PY1 Värv - "advanced" välispakett - "advanced" disainiga kaitserauad ja kontrastvärv sõiduki alaosas 565,00 
APL „Audi Premium“ loovutuspakett                             

• Auto esmane registreerimine Maanteeametis ja riigilõivud 

• Detailne autohooldus, auto kosmeetiline süvahooldus sealhulgas püsivahatamine 

• Lumehari ja parkimiskell 

• Audi Autoabi 24h ja Audi Mobiilsusgarantii 

• Auto tangitud 
 

695,00                 
 

 Lisavarustus kokku:  23 415,00 
 

 Auto hind koos lisavarustuse ja km-ga: 78 015,00 
   

 Auto hind Teile käesoleva pakkumise puhul koos km-ga: 78 015,00 
 Auto hind ilma km-ta: 65 012,50 
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