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8WCS5A AUDI S4 Limousine 3.0 TDI quattro tiptronic, 8-k (251kW / 341hj) 69 900,00 

 Auto komplektsus:  
 

0Q Istme/polstri värvus: hall  0,00 
 

 

Q4Q/N5V Istmed - "S" sportistmed, kaetud istmepolstriga mikrofiiber "Dinamica"/nahk (kärjekujuliste õmblustega), sh 
nahaga kaetud istmete peatoed ja käetugi esiistmete vahel 

 2 085,00 
 

 

0E0E Välisvärv - Mythos-must metallikvärv  1 015,00 
 

 
              

             Lisavarustus: 
 

4X4 "Airbag" - külgturvapadjad teisele istmereale 405,00 
PCH "Audi side assist" koos Audi pre sense BASIC and REAR" - sõiduraja vahetamise abisüsteem koos automaatselt toimivate 

ennetavate turvalisusmeetmetega 
915,00 

PGD "Comfort key" - võtmeta avamis- ja lukustamissüsteem, sh sensoriga kontrollitav pagasiruumiluugi mugavus-avamine 665,00 
PCN Assistentpakett - "Tour", sh "Audi active lane assist" (PCB), adaptiivne püsikiirushoidja ja liiklusmärkide 

tuvastussüsteem (QR9) 
1 030,00 

2F1 Audi connect võti - võimaldab auto avada/lukustada/käivitada läbi nutiseadme (täiendav info müügikonsultandilt) 135,00 
9S9 Audi virtual cockpit Plus - 12,3 tolline näidikute paneel armatuurlauas, neli erinevat kujundust, lisa MMI funktsioonid 395,00 
4ZP Dekoorliistud (eksterjöör) - "Black Appearance package Plus" - musta värvi elemendid auto eksterjööris, sh musta värvi 

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

5MK Dekoorliistud armatuurlaual, keskkonsoolil, ustel - "Carbon Atlas" 510,00 
PXC Esilaternad - "Matrix LED" tehnoloogiaga, dünaamilised suunatuled esi- ja tagalaternates, sh selektiivne kaugtulede 

valgusvihu reguleerimine 
675,00 

4A3 Istmed - elektrilise soojendusega esiistmed 430,00 
PV3 Istmed - mäluga juhiiste 235,00 
8I6 Istmed - pneumaatiliselt reguleeritav nimmetugi koos massaažifunktsiooniga 240,00 
QL5 Klaasid alates B-piilarist tahapoole tumendatud ("Privacy Glass") 475,00 
9AQ Kliimaseade "Deluxe" - kolme tsooniline, elektroonilise reguleerimisega eraldi juhile ja kaassõitjale ning salongi 

tagaosale (täiendav TFT-displei kliimapaneelis) 
780,00 

6E3 Komfortkäetugi esiistmete vahel reguleeritav 215,00 
9VS Kõlarisüsteem "Bang & Olufsen Premium Sound System 3D kõlaga" - 19 kõlarit, 16 kanaliga helivõimendi 

koguväljundvõimsusega 755 vatti 
1 280,00 

FK2 Kütusepaak - AdBlue® paagi mahutavus ca 24l 65,00 
7HB Laiendatud nahapakett - tehisnahaga kaetud keskkonsooli alumine osa ja uste käetoed 330,00 
IU1 Meedialiides "Audi Smartphone Interface" (kasutusvõimalus sõltub asukohariigist pakutavatest teenustest)  930,00 
7UG/IT3 MMI® navigatsioon "Plus", sh "MMI® touch", 10,1-tolline värviekraan, "Audi connect" (kehtivusega 3 aastat) 2 915,00 
QE1 Panipaigapakett - võrgud esiistmete seljatugedes, kaks topsihoidjat tagaistme käetoes, lukustatav kindalaegas, 

kinnitusvõimalused pagasiruumi põrandal (võrk) ja 12V-pistikupesa 
215,00 

7X2/KA2 Parkimisabi auto esi- ja tagaosas koos tagurduskaameraga - akustiline hoiatustoon ja graafiline näit MMI® ekraanil 1 385,00 
4L6 Peeglid - automaatselt tumenev sisepeegel (raamita) 200,00 
6XL Peeglid - välispeeglid elektriliselt kokkuklapitavad ja automaatselt tumenevad ning mälu-funktsiooniga 395,00 
PC2 Pidurid - pidurisadulad värvitud kõrgläike punaseks, ees "S" kirjadega 370,00 
EA8 Pikendatud tehasegarantii - 5 aastat (2 aastat + 3 aastat lisagarantiid), läbisõiduni 100 000 km 745,00 
1XP Rooliratas multifunktsionaalne kolme kodaraga nahkkattega sportrool, elektrilise soojendusega ja 

käiguvahetusfunktsiooniga 
655,00 

9JE Tagumises keskkonsoolis kaks USB laadimispesa 85,00 
9ZE/GB1 Telefon ja kommunikatsioon - "Audi phone box" koos LTE-toega, universaalne telefonialus käetoes esiistmete vahel 

võimaldamaks telefonikõnesid läbi "Bluetooth" ühenduse 
510,00 

QQ2 Valgustuspakett II "Ambient" ja kontuurvalgustus kogu autos (võimalik valida 30 värvitooni vahel)  395,00 
1PD Vargusevastased rattapoldid, võimaldavad ratast vabastada ainult spetsiaalse adapteri abil 30,00 
2MV Vedrustus - "S" sportvedrustus koos vedrustuse jäikuse seadistamise võimalusega 1 100,00 
42X Veljed "Audi Sport" - 8,5J x 19", 5-V-kodaraga  disain, kontrast-hall, osaliselt poleeritud, rehvidega 255/35 R19 1 800,00 
VC2 Väravapult "HomeLink" - integreeritud programmeeritav kaugjuhtimispult garaaži/värava uste avamiseks ja 

sulgemiseks 
265,00 

 

 

 

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:  25 415,00 
 

 Auto hind koos lisavarustuse ja km-ga: 95 315,00 
   

 Auto hind Teile käesoleva pakkumise puhul koos km-ga: 76 500,00 
 Auto hind ilma km-ta: 63 750,00 
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