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Kood  Hind Eurodes 

  
Baasmudel: 

 

GBH0MG AUDI A1 citycarver 30 TFSI 7-k, S tronic (81kW / 110hj) 27 500,00 

 Auto komplektsus:  
R1H1/6H4 Välisvärv - Püüton-kollane metallikvärv, kontrastvärv katusekaarel ja katusel: Manhattan-hall metallikvärv  1 055,00 

 

 

TV Istme/polstri värvus:must  0,00 
 

 

N7V S line istmepolster tekstiilipolster "Puls" kombineerituna kunstnahkpolstriga (mono.pur 550) koos S line logodega 
esiistmete seljatugedel 

 545,00 
 

 

              

               Lisavarustus: 
2H5 "Audi drive select®  - võimaldab muuta mootori kiirenduskarakteristikat, roolitundlikkust ja automaatkäigukasti tööd 190,00 
9S1 "Audi virtual cockpit" - täisdigitaalne 10,25 tolline näidikute paneel armatuurlauas, lisa MMI funktsioonid (ainult koos 

"Plus" MF rooliga) 
170,00 

PG2 Alarmseade, sh salongi mahuandurid ja äravedamiskaitse läbi kallutusanduri 355,00 
QJ1 Alumiiniumoptika interjööris - peegli-, aknatõstuki-,  ja seisupidurinuppudel/lülititel, sh täiendavad elemendid ustel ja 

armatuuril 
80,00 

PX2 Esi- ja tagalaternad LED-tehnoloogiaga, sh dünaamilised suunatuled tagalaternates 1 090,00 
4A3 Istmed - elektrilise soojendusega esiistmed 335,00 
4KF Klaasid - klaasid tumendatud alates B-piilarist tahapoole 395,00 
9AK Kliimaseade "Deluxe" - 2-tsooniline automaatne kliimaseade eraldi reguleerimisega juhile ja kaassõitjale 445,00 
9VD Kõlarisüsteem - "Audi sound system" (8 kõlarit, sh keskkõlar ja subwoofer; koguväljundvõimsusega 180 vatti) 285,00 
6E3 Käetugi esiistmete vahel, laekaga ja reguleeritav 170,00 
UI2 Meedialiides - "Audi smartphone interface" 595,00 
3GD Pagasiruumipõrand muudetav, sh kinnitusvõrk 60,00 
7X1 Parkimisabi, auto tagaosas (akustiline hoiatussüsteem) 410,00 
6FB Peeglid - kontrastvärviga välispeeglite korpused (Mythos-must või Manhattan-hall) 110,00 
EA8 Pikendatud tehasegarantii - 5 aastat (2 aastat + 3 aastat lisagarantiid), läbisõiduni 100 000 km 435,00 
8T6 Püsikiirushoidja - "Cruise control" 315,00 
RCP/8RL 
EL1 

Raadio - "MMI Raadio Plus" (8,8-tolline puutetundlik värviekraan), ning 6 passiivkõlarit 505,00 

1XW S line rooliratas - multifunktsionaalne nahkkattega rool "Plus" (12 juhtnuppu), kolme kodaraga disain 290,00 
WQS S line sportpakett - sh sportistmed (PS1), logod, dekoorliist (5MJ), must laepolster, kontrastvärv. detailid interjööris 

(0UL) ja lävekatteliistud (VT5) 
555,00 

QQ1 Valgustuspakett I - "Ambient Lighting " - "Ambient" valgustus 170,00 
1PE Vargusevastased rattapoldid, võimaldavad ratast vabastada ainult spetsiaalse adapteri abil 40,00 
1G9 Varuratas (ruumisäästev) 100,00 
CP9 Veljed - kergmetallveljed  7,0J x 17", 5-Y-kodaraga disain, osaliselt struktuur-hall, osaliselt poleeritud, rehvidega 

205/55 R17 
890,00 

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: 10 285,00 
  

 Auto hind koos lisavarustuse ja km-ga: 37 785,00 
   

 Auto hind Teile käesoleva pakkumise puhul koos km-ga: 31 170,00 
 Auto hind ilma km-ta: 25 975,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Audi Liising 
1% auto hinnast kuus 
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