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Kood  Hind eurodes 

  

Baasmudel: 
 

 

8WJ0UY AUDI A4 allroad quattro 40 TDI S tronic, 7-k (150kW / 204hj) 51 250,00 

 Auto komplektsus:  
 

N7U Istmed - sportistmed kaetud "Alcantara/nahk" istmepolstriga 1 460,00 
Z8Z8 Välisvärv - Terra-hall metallikvärv 1 010,00 
VJ2 Värvid - kaitserauad "allroad", kontrastvärv sõiduki alaosas 565,00 
YM Istme / polstri värv: must 0,00 

 

 Lisavarustus:  
1PD Vargusevastased rattapoldid, võimaldavad ratast vabastada vaid spetsiaalse adapteri abil 35,00 
1XP Rooliratas - multifunktsionaalne "Plus" (12 juhtnuppu) kolme kodaraga nahkkattega sportrool, elektrilise soojendusega 385,00 
3PB Istmed - elektriliselt reguleeritav juhiiste 450,00 
5TT Dekoorliistud salongis - alumiinium "Ellipse", hõbedane 300,00 
6XK Peeglid - elektriliselt kokkuklapitavad ja automaatselt tumenevad välispeeglid 395,00 
7P1 Istmed - elektriliselt reguleeritavad esiistmete nimmetoed (horisontaalne/vertikaalne) 315,00 
9M9 Seisuküte/ventilatsioon, võimaldab taimeri või kaugjuhtimispuldi kaudu käivitada autonoomse soojenduse või ventilatsiooni 1 855,00 
EA8 Pikendatud tehasegarantii - 5 aastat (2 aastat + 3 aastat lisagarantiid), läbisõiduni 100 000 km 680,00 
FK2 Kütusepaak - "AdBlue" paak suurendatud mahutavusega - 24 liitrit 65,00 
IU1 Meedialiides - "Audi smartphone interface" 930,00 
PAP Disainipakett "High-gloss package" - sh heledad katusereelingud ja liistud külgmiste akende ümber 505,00 
PCH "Audi lane assist", sh Audi pre sense REAR + BASIC" - sõiduraja vahetamise abisüsteem (tagant otsasõidu korral automaatselt toimivad 

ennetavad turvalisusmeetmed) 
915,00 

PCN Assistentpakett - "Tour", sh "Audi active lane assist" (PCB), adaptiivne püsikiirushoidja (8T8) ja liiklusmärkide tuvastussüsteem (QR9) 1 030,00 
PGD "Comfort key" ja alarmseade - võtmeta avamis- ja lukustamissüsteem, sh sensoriga kontrollitav pagasiruumiluugi mugavus-avamine 665,00 
PX2 Esilaternad "LED"-tehnoloogiaga, sh dünaamilised suunatuled tagalaternas 1 115,00 
Q1D Istmed - sportistmed ees 425,00 
QL5 Klaasid alates B-piilarist tahapoole tumendatud, ("Privacy Glass") 475,00 
V18 Veljed - kergmetallveljed 7,5J x 18", 5-V-topeltkodaraga disain, rehvidega 245/45 R18 900,00 
WC8/ 
WCK/ 
7UG/IT39S
9/9VS7X2/
KA2 
8T6/QQ29
AQ/6E34L6
/4A3 

"Tehnoloogia ja komfort" pakett - sh MMI® navigatsioon "Plus", sh "MMI® touch", "Audi connect" (kehtivusega 3 aastat) ja 10,1-tolline 
värviekraan (7UG/IT3), Audi virtual cockpit Plus - täisdigitaalne 12,3 tolline näidikute paneel armatuurlauas (9S9), kõlarisüsteem "Bang & 
Olufsen Premium Sound System 3D kõlaga" (9VS), parkimisabi "Plus" auto esi- ja tagaosas koos tagurduskaameraga - akustiline 
hoiatustoon ja graafiline näit MMI® ekraanil (7X2/KA2), püsikiirushoidja "Cruise control Plus" koos seadistatava kiiruse piirajaga "Speed 
limiter" (8T6), valgustuspakett II "Contour / Ambient lighting" (QQ2), kliimaseade "Deluxe" - kolme tsooniline, elektroonilise 
reguleerimisega eraldi juhile ja kaassõitjale ning salongi tagaosale (9AQ), komfortkäetugi esiistmete vahel reguleeritav (6E3), automaatselt 
tumenev sisepeegel (4L6), elektrilise soojendusega esiistmed (4A3) 

6 450,00 

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: 21 620,00 
 

 Auto hind koos lisavarustuse ja km-ga: 72 870,00 
   

 Auto hind Teile käesoleva pakkumise puhul koos km-ga: 60 600,00 
 Auto hind ilma km-ta: 50 500,00 
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