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Kood  Hind Eurodes 

  
Baasmudel: 

 
 

4A5RCA AUDI RS 6 Avant 4.0 TFSI quattro 8-k, tiptronic (441kW / 600hj ) 127 200,00 

 Auto komplektsus:  
 

QH Istme/polstri värvus: must  0,00 
 

 

Q4Q/N5T Istmed - "RS" sportistmed kaetud istmepolstriga mikrofiiber "Dinamica"/nahk, sh nahaga kaetud käetugi ja istmete 
peatoed ning "RS"-logod esiistmete seljatugedel 

 0,00 
 

 

0E0E Välisvärv - Mythos-must metallikvärv  1 125,00 
 

 

              
               Lisavarustus: 
 

2F1 "Audi connect" võti - võimaldab auto avada/lukustada/käivitada läbi nutiseadme - 185,00 
7J3 "Audi virtual cockpit Plus" - täisdigitaalne 12,3 tolline "RS" disainiga näidikute paneel armatuurlauas koos lisa "RS" 

kujundusega 
170,00 

PGB "Comfort key" (võtmeta avamis- ja lukustamissüsteem) ja sensoriga kontrollitav pagasiruumi luugi mugavusavamine/-
sulgemine 

945,00 

PCM Assistentpakett "City" - "Audi side assist " koos "Audi pre sense REAR" ja ristmikuassistent (ristisuunalise liikluse hoiatus 
auto esi- ja tagaosas) 

1 125,00 

PCC/QR9 Assistentpakett "Tour" - adaptiivne püsikiirushoidja, sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem automaatse 
pidurdamisega hädaolukorras ja liiklusmärkide tuvastus 

2 215,00 

5TG Dekoorliistud armatuurlaual, keskkonsoolil, ustel - harjatud alumiinium (matt) 0,00 
PA6 Disainipakett (eksterjöör) - "Glossy Black " - musta värvi katusereelingud, liistud ümber küljeakende ning musta värvi 

elemendid kaitseraudadel 
955,00 

PXF Esilaternad - "HD Matrix LED" koos "Audi Laser light" tehnoloogiaga, sh selektiivne kaugtulede valgusvihu 
reguleerimine, dünaamilised suunatuled esi- ja tagalaternas 

2 855,00 

4A3 Istmed - elektrilise soojendusega esiistmed 430,00 
QL5 Klaasid alates B-piilarist tahapoole tumendatud ("Privacy Glass") 505,00 
9VS Kõlarisüsteem "Bang & Olufsen Premium Sound System 3D kõlaga" - 16 kõlarit, 15 kanaliga helivõimendi kogu 

väljundvõimsusega 705 vatti 
865,00 

KA2 Parkimisabi "Plus" koos tagurduskaameraga 530,00 
6XL Peeglid - välispeeglid automaatselt tumenevad, elektriliselt kokkuklapitavad ja mälu-funktsiooniga 115,00 
6FJ Peeglid - välispeeglite korpus värvitud kõrgläike musta värvi 120,00 
PC7 Pidurid - pidurisadulad värvitud kõrgläike punaseks 565,00 
EA8 Pikendatud tehasegarantii - 5 aastat (2 aastat + 3 aastat lisagarantiid), läbisõiduni 100 000 km 1 785,00 
9M9 Seisuküte/ventilatsioon, võimaldab taimeri või kaugjuhtimispuldi kaudu käivitada autonoomse soojenduse või 

ventilatsiooni 
1 910,00 

GZ2 Servosulgur ustele - automaatne mittetäielikult sulgunud ukse sulgemine 720,00 
9ZE/GB1 Telefon ja kommunikatsioon - "Audi phone box" koos LTE-toega, universaalne telefonialus käetoes esiistmete vahel 

võimaldamaks telefonikõnesid läbi "Bluetooth" ühenduse 
565,00 

53H Veljed - kergmetallveljed "Audi Sport" - 10,5J x 22", 5-V-kodaraga "Trapezoid" disain, kõrgläike must-antratsiit, 
osaliselt poleeritud, rehvidega 285/30 R22 

2 585,00 

0P6 Väljalaskesüsteem - "RS 6 Sport" (sportlikum heli ja kõrgläike musta värvi väljalasketorude otsad) 1 575,00 
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:  22 540,00 
 

 Auto hind koos lisavarustuse ja km-ga: 149 740,00 
   
 Auto hind Teile käesoleva pakkumise puhul koos km-ga: 124 500,00 
 Auto hind ilma km-ta: 103 750,00 
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