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Kood  Hind Eurodes 

  
Baasmudel: 

 
 

F5FBZY AUDI A5 Sportback advanced 40 TFSI quattro S tronic, 7-k (150kW / 204hj) 46 300,00 

 Auto komplektsus:  
 

EI Istme/polstri värvus: must  0,00 
 

 

N7V S line istmepolster - tekstiil "Sequence"/nahk, sh nahaga kaetud istmete peatoed ja käetugi esiistmete vahel  1 000,00 
 

 

T9T9 Välisvärv - Iibis-valge  0,00 
 

 

              
             Lisavarustus: 
 

6I3 "Audi Lane departure warning" - sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem 170,00 
7W1 "Audi pre sense basic" - integreeritud turvalisus-süsteem (ennetavad kaitsemeetmed ohuolukorras - eesmiste 

turvavööde pingutus, akende sulgemine ja ohutulede aktiveerimine) 
285,00 

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

675,00 

PGD "Comfort key" - võtmeta avamis- ja lukustamissüsteem, sh sensoriga kontrollitav pagasiruumiluugi mugavus-avamine 665,00 
PXC Esilaternad - "Matrix LED" tehnoloogiaga, dünaamilised suunatuled esi- ja tagalaternates,  sh selektiivne kaugtulede 

valgusvihu reguleerimine 
1 295,00 

4A3 Istmed - elektrilise soojendusega esiistmed 430,00 
PYA/5ZC Istmed - komfortpakett - Komfortkäetugi esiistmete vahel, esiistmete nimmetoe elektriline reguleerimine, 

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

3NT Istmed - lisa istekoht, auto 5 istekohaga (tagaiste klapitav 40:20:40) 340,00 
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 

9VD Kõlarisüsteem "Audi Sound System" - 10 kõlarit, 6 kanaliga helivõimendi koguväljundvõimsusega 180 vatti 360,00 
IU1 Meedialiides "Audi Smartphone Interface" (kasutusvõimalus sõltub asukohariigist pakutavatest teenustest)  930,00 
PYI Parkimisabi "Plus" auto esi- ja tagaosas koos tagurduskaameraga - akustiline hoiatustoon ja graafiline näit MMI® 

ekraanil, sh sõidualustamise assistant (UH2) 
1 475,00 

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 

WQS/5TG S line sportpakett, sh S line interjöör/logod, eesmised sportistmed , dekoorliistud (5TG), lävekatteliistud valgustusega, 
musta värvi detailid interjööris (GT6), terasest pedaalid/jalatugi, must laepolster 

980,00 

2Z0 Tähised - mootori tehnoloogia/võimsusindeksi ja mudeli tähisteta tagaluugil 0,00 
QQ1 Valgustuspakett I "Ambiente Lighting " - "Ambient" valgustus armatuurlauas ja ustes 285,00 
1PD Vargusevastased rattapoldid, võimaldavad ratast vabastada ainult spetsiaalse adapteri abil 35,00 
42E Veljed - kergmetallveljed "Audi Sport" 8,5J x 19", 5-topeltkodaraga disain, titaan-hall (matt), osaliselt poleeritud, 

rehvidega 255/35 R19 
2 025,00 

 

 
 

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:  15 635,00 
 

 Auto hind koos lisavarustuse ja km-ga: 61 935,00 
   
 Auto hind Teile käesoleva pakkumise puhul koos km-ga: 51 600,00 
 Auto hind ilma km-ta: 

 

Audi Liising 
1% auto hinnast kuus 
 

www.audi.ee/audiliising 
 

43 000,00 
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