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Kood  Hind Eurodes 

  

Baasmudel: 
 

 

F5PS5A AUDI S5 Coupé TDI quattro tiptronic, 8-k (251kW / 341hj) 71 300,00 

 Auto komplektsus:  
 

EI Istme/polstri värvus: must  0,00 
 

 

Q4Q/N5V Istmed - sportistmed "S" kaetud istmepolstriga mikrofiiber "Dinamica"/nahk, sh nahaga kaetud istmete peatoed ja käetugi 
esiistmete vahel, "S" logod esiistmete seljatugedel 

 1 040,00 
 

 

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

 
              

             Lisavarustus: 
 

PGD "Comfort key" - võtmeta avamis- ja lukustamissüsteem, sh sensoriga kontrollitav pagasiruumiluugi mugavus-avamine 665,00 
PYR/QR9 Assistentpakett - "Drive Assist" - "Audi active lane assist" (PCB), "Audi lane change assist" (PCH), adaptiivne püsikiirushoidja (8T8) 3 445,00 
PYI/KA6 Assistentpakett - "Parking" - Parkimisabi "Plus" ja "360 kraadi" kaamerad 2 765,00 
9S9 "Audi virtual cockpit Plus" - täisdigitaalne 12,3 tolline näidikute paneel armatuurlauas, kolm erinevat kujundust, lisa MMI 

funktsioonid ning "S" kujundus 
395,00 

2F1 Audi connect võti - võimaldab auto avada/lukustada/käivitada läbi nutiseadme (täiendav info müügikonsultandilt) 135,00 
5MB Dekoorliistud interjööris - "Carbon Twill" 1 110,00 
4ZP Disainipakett (eksterjöör) - "Black Appearance package Plus", musta värvi elemendid auto eksterjööris, sh musta värvi Audi 

"rõngad" auto esi- ja tagaosas 
845,00 

KS1 Esiklaasile info kuvamise võimalus - "Head-up display" 1 105,00 
PXB Esilaternad - "Matrix LED" koos "Audi Laser light" tehnoloogiaga, dünaamilised suunatuled esi- ja tagalaternates, sh selektiivne 

kaugtulede valgusvihu reguleerimine 
640,00 

1D4 Haakeseade, manuaalselt seadistatav 900,00 
4A3 Istmed - elektrilise soojendusega esiistmed 430,00 
8I6 Istmed - pneumaatiliselt reguleeritav nimmetugi koos massaažifunktsiooniga 240,00 
3KA Istmed - topsihoidjad tagaistme käetoes 35,00 
3L4 Istmed – juhiiste mäluga         230,00  
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 

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 24 liitrit 65,00 
7HB Laiendatud nahapakett - tehisnahaga kaetud keskkonsooli alumine osa ja uste käetoed 330,00 
PYG Meedialiidestepakett "Smartphone" - sisaldab "Audi Smartphone Interface", USB pesa tagumise istme konsoolis 1 295,00 
PYH/IT3 Navigatsioonipakett - MMI® navigatsioon "Plus", sh "MMI® touch", 10,1-tolline puutetundlik värviekraan ja "Audi connect" 

(kehtivusega 3 aastat) 
2 915,00 

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

215,00 

PYB Peeglite pakett "Comfort", autom. tumenev sisepeegel, välispeeglid elektriliselt kokkuklapitavad ja automaatselt tumenevad 590,00 
6XL Peeglid - välispeeglid elektriliselt kokkuklapitavad ja automaatselt tumenevad ning mälufunktsiooniga 395,00 
PC2 Pidurid - pidurisadulad värvitud kõrgläike punaseks 370,00 
EA8 Pikendatud tehasegarantii - 5 aastat (2 aastat + 3 aastat lisagarantiid), läbisõiduni 100 000 km 1 030,00 
1XP Rooliratas multifunktsionaalne kolme kodaraga nahkkattega sportrool, käiguvahetusfunktsiooniga , elektrilise soojendusega 215,00 
1N8 Roolitundlikkuse seadistamise võimalus - "Dynamic steering" 1 125,00 
GH2 Sportdiferentsiaal - elektrooniliselt kontrollitav sportdiferentsiaal 1 520,00 
9TF Sisenemistuled – “S” logo 140,00 
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 "Contour / Ambient lighting" - sh "make-up" valgustus, Ambient-valgustus keskkonsoolis ja uksepaneelis, 
sisenemisvalgustus, valgustatud topsihoidja, uste käepidemed ning kontuurvalgustus ustel (värve saab muuta) 

395,00 

1PD Vargusevastased rattapoldid, võimaldavad ratast vabastada ainult spetsiaalse adapteri abil 30,00 
2MV Vedrustus - "S" sportvedrustus, koos jäikuse seadistamise võimalusega "Dynamic" või "Comfort" 720,00 
45Y Kergmetallveljed "Audi Sport" 9J x 20", 5-topeltkodaraga "Polygon" disain, must, osaliselt poleeritud, rehvidega 265/30 R20 2 865,00 
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:  33 215,00 
 

 Auto hind koos lisavarustuse ja km-ga: 104 515,00 
   

 Auto hind Teile käesoleva pakkumise puhul koos km-ga: 83 900,00 
 Auto hind ilma km-ta: 69 916,67 
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