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T.233594  

Kood  Hind Eurodes 

  
Baasmudel: 

 
 

8YAS3Y AUDI S3 Sportback TFSI 7-k, S tronic (228kW / 310hj) 52 100,00 

 Auto komplektsus:  
 

EI Istme/polstri värvus: must  0,00 
 

 

N5J Istmepolster - mikrofiiber "Dinamica" kombineerituna kunstnahkpolstriga "mono.pur 550" koos "S" logodega 
esiistmete seljatugedel 

 620,00 
 

 

0E0E Välisvärv - Mythos-must metallikvärv  790,00 
 

 

              
             Lisavarustus: 
 

2F1 "Audi connect" võti - võimaldab auto avada/lukustada/käivitada läbi nutiseadme (täiendav info müügikonsultandilt) 115,00 
7W1 "Audi pre sense BASIC" - integreeritud turvalisus-süsteem (ohu korral automaatne esiistmete turvavööde pingutus, 

akende/katuseluugi sulgemine ja ohutulede süttimine) 
225,00 

7Y1 "Audi side assist" - sõiduraja vahetamise abisüsteem 595,00 
9S9 "Audi virtual cockpit Plus" - täisdigitaalne 12,3 tolline näidikute paneel armatuurlauas, kolm erinevat kujundust 

(dynamic, sport ja S performance), lisa MMI funktsioonid 
270,00 

PG3/4E6 "Comfort key" - võtmeta käivitamis-, lukustamis- ja autoriseerimissüsteem, sh elektriliselt avatav/suletav 
pagasiruumiluuk, programmeeritava luugi avanemisnurgaga 

915,00 

8T8 Adaptiivne püsikiirushoidja 655,00 
6C4 Airbag" - külgturvapadjad tagaistmetel (täiendav kaitse tagaistmel reisijatele külgkokkupõrke korral) 395,00 
7TN Dekoorliistud salongis - "Carbon" 510,00 
4ZP Disainipakett (eksterjöör) - "Black Appearance package Plus", musta värvi elemendid auto eksterjööris, sh musta värvi 

Audi "rõngad" auto esi- ja tagaosas 
845,00 

YKG Disainipakett (eksterjöör) - "Carbon", sh välispeeglite korpused "Carbon" (6FQ), spoiler tagaluugi ülaosas "Carbon" (5J5) 
ning väljalasketorude otsad musta optikaga 

2 440,00 

PXC Esilaternad "Matrix LED"-tehnoloogiaga, sh dünaamilised suunatuled esi- ja tagalaternates 790,00 
4A3 Istmed - elektrilise soojendusega esiistmed 385,00 
7P1 Istmed - esiistmete nimmetoe reguleerimise võimalus, elektriline 305,00 
3PB Istmed - juhiiste elektriliselt reguleeritav 435,00 
3NT Istmed - tagaistme seljatugi jaotatult allaklapitav (40 : 20 : 40 või täielikult) koos integreeritud käetoega 225,00 
3S2 Katusereelingud - musta värvi 260,00 
QL5 Klaasid - klaasid tumendatud alates B-piilarist tahapoole 395,00 
KH5 Komfortkliimaseade - 3-tsooniline automaatne kliimaseade koos päikesesensoriga, eraldi reguleerimisega juhile, 

kaassõitjale ning tagaistmel reisijatele 
340,00 

9VS Kõlarisüsteem "Bang & Olufsen Premium Sound System 3D kõlaga" (15 kõlarit, 16 kanaliga helivõimendi 
koguväljundvõimsusega 680 vatti) 

890,00 

4H5 Lastelukk tagaustele, elektriline 20,00 
IU1 Meedialiides - "Audi smartphone interface" 340,00 
7X5/KA2 Parkimise assistent koos selektiivse näiduga ja kaameraga tagaosas (parkimiskoha otsing ja automaatne rooli 

juhtimine) 
855,00 

4L6 Peeglid - automaatselt tumenev sisepeegel (raamita) 185,00 
6XI Peeglid - välispeeglid elektriliselt kokkuklapitavad ning automaatselt tumenevad 370,00 
PC2 Pidurid - pidurisadulad värvitud kõrgläike-punaseks, sh "S" logo esimestel pidurisadulatel 340,00 
EA8 Pikendatud tehasegarantii - 5 aastat (2 aastat + 3 aastat lisagarantiid), läbisõiduni 100 000 km 475,00 
2PK Rooliratas - multifunktsionaalne nahkkattega sportrool, kolme kodaraga disain, käiguvahetusfunktsiooniga ja 

"lõigatud" alaosaga 
130,00 

7B9 Telefon ja kommunikatsioon - USB laadimispesad tagaistme konsoolis (2x USB-C) 60,00 
QQ2 Valgustuspakett II - "Ambient Lighting Plus" - "Ambient" ja kontuurvalgustus kogu autos (võimalik valida 30 värvitooni 

vahel) 
395,00 

1PE Vargusevastased rattapoldid, võimaldavad ratast vabastada ainult spetsiaalse adapteri abil 40,00 
C1I Veljed - kergmetallveljed 8,0J x 19",  5-kodaraga disain, titaanium-hall (matt), rehvidega 235/35 R19 2 025,00 
YLC Värv - dekoorkate C-piilaril Florett-hõbe (matt) 360,00 

 

 

 

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 

 

595,00                 
 

 Lisavarustus kokku:  18 590,00 
 

 Auto hind koos lisavarustuse ja km-ga: 70 690,00 
   

 Auto hind Teile käesoleva pakkumise puhul koos km-ga: 59 990,00 
 Auto hind ilma km-ta: 49 991,67 
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