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4A5B3Y AUDI A6 Avant sport 45 TFSI quattro S tronic, 7-k (195kW / 265hj)  60 600,00 

 Auto komplektsus:  
 

N5K S line istmepolster - mikrofiiber "Frequenz"/nahk, sh nahaga kaetud istmete peatoed ja käetugi esiistmete vahel  1 575,00 
 

 

YYB S line istmepolstri lisa, punased õmblused "Audi Sport", sh punased õmblused istmetel, uste käetugedel, 
keskkonsoolil ning roolil 

 820,00 
 

 

6Y6Y Välisvärv - Daytona-hall pärlefektvärv  1 125,00 
 

 

              
               Lisavarustus: 
 

2F1 "Audi connect" võti - võimaldab auto avada/lukustada/käivitada läbi nutiseadme (täiendav info müügikonsultandilt) 185,00 
PCH "Audi side assist" koos Audi pre sense BASIC and REAR" - sõiduraja vahetamise abisüsteem koos automaatselt toimivate ennetavate 

turvalisusmeetmetega 
1 015,00 

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

845,00 

PGB Alarmseade ja "Comfort key" - võtmeta avamis- ja lukustamissüsteem, sh sensoriga kontrollitav mugavus-avamine pagasiruumi luugile 1 505,00 
4ZP Disainipakett (eksterjöör) - "Audi exclusive black" - musta värvi elemendid auto eksterjööris, sh musta värvi Audi "rõngad" auto esi- ja 

tagaosas 
900,00 

PX6 Esilaternad - "Matrix LED" tehnoloogiaga, sh selektiivne kaugtulede valgusvihu reguleerimine, dünaamilised suunatuled tagalaternas ning 
esilaternate pesuseade 

1 745,00 

1D8 Haakeseadme järelpaigalduse valmidus 225,00 
4A3 Istmed - elektrilise soojendusega esiistmed 430,00 
PV3 Istmed - esiistmete elektrilise reguleerimise võimalus (juhiste mäluga), sh elektriliselt reguleeritavad nimmetoed 1 090,00 
GS5 Juhtnupud keskkonsoolis - kõrgläike musta värvi ("haptic feedback") ja laiendatud alumiiniumoptikaga auto salongis (MMI-l, akende 

tõstukitel, tuledelülitil) 
385,00 

3S2 Katusereelingud - musta värvi 0,00 
QL5 Klaasid alates B-piilarist tahapoole tumendatud ("Privacy Glass") 510,00 
9AQ Komfortkliimaseade nelja-tsooniga, sh ventileeritav kindalaegas, õhutusavad B-piilaris, puutetundlik ekraan tagaosas ja päikesesensor 900,00 
6E3 Komfortkäetugi esiistmete vahel reguleeritav 225,00 
9VS Kõlarisüsteem "Bang & Olufsen Premium Sound System 3D kõlaga" - 16 kõlarit, 15 kanaliga helivõimendi koguväljundvõimsusega 705 vatti 1 295,00 
7HD Laiendatud nahapakett - III, kunstnahkpolstriga kaetud osaliselt keskkonsool, uste käetoed, uste ja armatuuri ülaosa 865,00 
QR9 Liiklusmärkide kaamera-põhine tuvastussüsteem (sisaldub paketis PCC ja PCB) 225,00 
IU1 Meedialiides "Audi Smartphone Interface" (kasutusvõimalus sõltub asukohariigis pakutavatest teenustest) 310,00 
7UG/IT3 MMI® navigatsioon "Plus" , sh "MMI® touch response", "Audi connect Plus" (kehtivusega 3 aastat) ja 10,1-tolline värviekraan 2 415,00 
3GN Pagasiruumipakett "Fix", teleskoopvarras, kinnitusrihm ja kinnitusaasad (pagasi turvaliseks kinnitamiseks ja transportimiseks) 200,00 
QE1 Panipaigapakett - kaks topsihoidjat tagaistme käetoes, kinnitusvõimalused pagasiruumi põrandal (võrk) 95,00 
7X2/KA2 Parkimisabi "Plus" auto esi- ja tagaosas koos tagurduskaameraga - akustiline hoiatustoon ja graafiline näit MMI® ekraanil 1 405,00 
4L6 Peeglid - automaatselt tumenev sisepeegel (raamita) 200,00 
6XL Peeglid - välispeeglid elektriliselt kokkuklapitavad ja automaatselt tumenevad ning mälu-funktsiooniga 395,00 
EA8 Pikendatud tehasegarantii - 5 aastat (2 aastat + 3 aastat lisagarantiid), läbisõiduni 100 000 km 995,00 
2PF Rooliratas - sportrool käiguvahetusfunktsiooniga ja "lõigatud" alaosaga 265,00 
5TG S line dekoorliistud armatuurlaual, keskkonsoolil, ustel - tume harjatud alumiinium (matt) 0,00 
WQS/5TG S line sportpakett, sh S line interjöör/logod, dekoorliistud (5TG), terasest pedaalid/jalatugi, tagaiste allaklapitav (3NT), musta värvi 

laepolster (6NQ) ja sportvedrustus (1BE) 
1 000,00 

PQD S line välispakett - sportliku disainiga esi- ja tagakaitseraud, sh tagadifuusor titaan-must ja S line logod auto külgedel ning 
lävekatteliistudel 

2 080,00 

9M9 Seisuküte/ventilatsioon, võimaldab taimeri või kaugjuhtimispuldi kaudu käivitada autonoomse soojenduse või ventilatsiooni 1 910,00 
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) 645,00 
1PR Vargusevastased rattapoldid, võimaldavad ratast vabastada ainult spetsiaalse adapteri abil 45,00 
1BL Vedrustus - sportvedrustuse (-10 mm tavavedrustusest) jäikuse seadistamise võimalus "Dynamic" või "Comfort" 1 270,00 
C6Y Veljed - kergmetallveljed - 8,5J x 21", 10-Y-kodaraga disain, grafiit-hall, osaliselt poleeritud, rehvidega 255/35 R21 (ainult quattro) 3 650,00 

 

 
 

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:  33 440,00 
 

 Auto hind koos lisavarustuse ja km-ga: 94 040,00 
   
 Auto hind Teile käesoleva pakkumise puhul koos km-ga: 75 450,00 
 Auto hind ilma km-ta: 62 875,00 

 
 

Audi Liising 
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