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F5FCZY AUDI A5 Sportback S line 40 TFSI quattro S tronic, 7-k (150kW / 204hj)  50 000,00 

 Auto komplektsus:  
 

EL Istme/polstri värvus:beež  0,00 
 

 

N1F Istmepolster - istmed kaetud nahkpolster kombineerituna kunstnahkpolstriga "mono.pur 550" (tava- või 
sportistmed) 

 1 205,00 
 

 

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

 

              
             Lisavarustus: 
 

9S9 "Audi virtual cockpit Plus" - täisdigitaalne 12,3 tolline näidikute paneel armatuurlauas, kolm erinevat kujundust 
(classic, dynamic ja sport), lisa MMI funktsioonid 

675,00 

6I3 "Audi Lane departure warning" - sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem 170,00 
PGD "Comfort key" - võtmeta avamis- ja lukustamissüsteem, sh sensoriga kontrollitav pagasiruumiluugi mugavus-avamine 665,00 
PCM Assistentpakett - "City", sh parkimisabi ees ja taga koos tagurduskaameraga (7X2/KA2) ning "Audi lane change assist" 

(PCH) 
2 295,00 

7TL Dekoorliistud interjööris - naturaalne hallikas tammepuit 520,00 
4ZP Disainipakett (eksterjöör) - must optikapakett "Black Appearance package Plus", musta värvi elemendid auto 

eksterjööris, sh musta värvi Audi "rõngad" auto esi- ja tagaosas 
845,00 

PXC Esilaternad - "Matrix LED" tehnoloogiaga, dünaamilised suunatuled esi- ja tagalaternates,  sh selektiivne kaugtulede 
valgusvihu reguleerimine 

1 785,00 

4A3 Istmed - elektrilise soojendusega esiistmed 430,00 
Q1D Istmed - esiistmed sportistmed 425,00 
PYA/5ZC Istmed - komfortpakett - Komfortkäetugi esiistmete vahel (6E3), esiistmete nimmetoe elektriline reguleerimine (7P1), 

komfortpeatoed esiistmetel, sh täiendav reguleerimise võimalus (5ZC) 
670,00 

3NT Istmed - lisa istekoht, auto 5 istekohaga 340,00 
QL5 Klaasid alates B-piilarist tahapoole tumendatud ("Privacy Glass") 475,00 
9AQ Kliimaseade "Deluxe" - kolmetsooniline, elektroonilise reguleerimisega eraldi juhile ja kaassõitjale ning salongi 

tagaosale (täiendav TFT-displei kliimapaneelis) 
780,00 

9VD Kõlarisüsteem "Audi Sound System" - 10 kõlarit, 6 kanaliga helivõimendi koguväljundvõimsusega 180 vatti 360,00 
6NQ Laepolster, musta värvi (sisaldub paketis WQS) 290,00 
GT6 Liistud - kõrgläike musta värvi dekoor keskkonsoolil, armatuuri ja uste ülaosas 205,00 
PY3 Meediapakett "Smartphone with USB port in rear" - "Audi Smartphone Interface" (IU1) ja USB pesa tagumise istme 

konsoolis (9JE) 
1 010,00 

QE1 Panipaigapakett - võrgud esiistmete seljatugedes, topsihoidjad tagaistme käetoes, lukustatav kindalaegas ja 
kinnitusvõimalused pagasiruumis 

215,00 

PYB Peeglid - peeglite pakett "Comfort", automaatselt tumenev sisepeegel (4L6), välispeeglid elektriliselt kokkuklapitavad 
ja automaatselt tumenevad (6XK) 

590,00 

EA8 Pikendatud tehasegarantii - 5 aastat (2 aastat + 3 aastat lisagarantiid), läbisõiduni 100 000 km 965,00 
8T6 Püsikiirushoidja "Cruise control Plus" 340,00 
1XW Rooliratas - multifunktsionaalne "Plus" (14 juhtnuppu) kolme kodaraga nahkkattega sportrool, 

käiguvahetusfunktsiooniga 
170,00 

UH2 Sõidualustamise assistent, sh "Auto release"-funktsioon 95,00 
2Z0 Tähised - mootori tehnoloogia/võimsusindeksi ja mudeli tähisteta tagaluugil 0,00 
QQ2 Valgustuspakett II "Ambient lighting plus" - "Ambient" ja kontuurvalgustus kogu autos (võimalik valida 30 värvitooni 

vahel) 
395,00 

1PD Vargusevastased rattapoldid, võimaldavad ratast vabastada ainult spetsiaalse adapteri abil 35,00 
V88 Veljed - kergmetallveljed 8,5J x 19", 15-kodaraga disain, rehvidega 255/35 R19 1 295,00 

 

 
 

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:  18 955,00 
 

 Auto hind koos lisavarustuse ja km-ga: 68 955,00 
   
 Auto hind Teile käesoleva pakkumise puhul koos km-ga: 57 400,00 
 Auto hind ilma km-ta: 47 833,33 

 
 

Audi Liising 
1% auto hinnast kuus 
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