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Kood  Hind Eurodes 

  
Baasmudel: 

 
 

4A5SPA AUDI S6 Avant TDI quattro tiptronic, 8-k (253kW / 344hj) 88 400,00 

 Auto komplektsus:  
 

N2R Istmepolster - nahk "Valcona", sh nahaga kaetud istmete peatoed ja käetugi esiistmete vahel  1 070,00 
 

 

TJ Istmete/polstri värv: Rootor-hall  0,00 
 

 

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

 
              

             Lisavarustus: 
 

4X4 "Airbag" - külgturvapadjad esi- ja tagaistmetel 495,00 
2F1 "Audi connect" võti - võimaldab auto avada/lukustada/käivitada läbi nutiseadme (täiendav info müügikonsultandilt) 185,00 
PGB Alarmseade ja "Comfort key" - võtmeta avamis- ja lukustamissüsteem, sh sensoriga kontrollitav mugavus-avamine pagasiruumi 

luugile 
945,00 

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

1 520,00 

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

2 215,00 

5MK Dekoorliistud interjööris - "Carbon Atlas" 845,00 
4ZP Disainipakett (eksterjöör) - "Black appearance package Plus" - musta värvi elemendid auto eksterjööris, sh musta värvi Audi 

"rõngad" auto esi- ja tagaosas 
955,00 

KS1 Esiklaasile info kuvamise võimalus - "Head-up display" 1 575,00 
PXC Esilaternad - "HD Matrix LED" tehnoloogiaga, sh selektiivne kaugtulede valgusvihu reguleerimine, dünaamilised suunatuled ja 

animatsioonid esi- ja tagalaternas ning esilaternate pesuseade 
2 360,00 

1D8 Haakeseadme järelpaigalduse valmidus 225,00 
4A3 Istmed - elektrilise soojendusega esiistmed 430,00 
Q4Q Istmed - esiistmed - "S" sportistmed 1 120,00 
GS5 Juhtnupud keskkonsoolis - kõrgläike musta värvi ("haptic feedback") ja laiendatud alumiiniumoptikaga auto salongis (MMI-l, 

akende tõstukitel, tuledelülitil) 
385,00 

3FU Katuseluuk "Panoramic sunroof", 2-osaline toonitud turvaklaasist, esimene osa elektriliselt juhitav, päikeseruloo kogu luugi 
ulatuses 

2 125,00 

3S2 Katusereelingud - musta värvi 0,00 
VW0 Klaasid - külgmised klaasid topeltklaasid (parandamaks auto sisemist müratset) 565,00 
QL5 Klaasid alates B-piilarist tahapoole tumendatud ("Privacy Glass") 510,00 
9PF Klaasipuhastajate süsteem - adaptiivne (klaasipuhastaja hoobadesse integreeritud soojendusega pesudüüsid) 405,00 
9VS Kõlarisüsteem "Bang & Olufsen Premium Sound System 3D kõlaga" - 16 kõlarit, 15 kanaliga helivõimendi 

koguväljundvõimsusega 705 vatti 
865,00 

FK2 Kütusepaak - AdBlue® paagi mahutavus ca 24 liitrit 60,00 
6NQ Laepolster, tumedat värvi 360,00 
7HD Laiendatud nahapakett - III, kunstnahkpolstriga kaetud osaliselt keskkonsool, uste käetoed, uste ja armatuuri ülaosa 865,00 
7D5 Meedialiides - DVD/CD-mängija kindalaekas (MP3, WMA ja AAC) 135,00 
7X2/KA2 Parkimisabi "Plus" auto esi- ja tagaosas koos tagurduskaameraga - akustiline hoiatustoon ja graafiline näit MMI® ekraanil 1 405,00 
6XL Peeglid - välispeeglid elektriliselt kokkuklapitavad ja automaatselt tumenevad ning mälu-funktsiooniga 115,00 
PC2 Pidurid - Pidurisadulad värvitud kõrgläike punaseks 450,00 
EA8 Pikendatud tehasegarantii - 5 aastat (2 aastat + 3 aastat lisagarantiid), läbisõiduni 100 000 km 995,00 
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 
9TG Sisenemistuled esiustes - "S" logo 145,00 
QQ2 Valgustuspakett II "Contour / Ambient lighting" - "Ambient" ja kontuurvalgustus kogu autos (võimalik valida 30 värvitooni vahel) 645,00 
1PR Vargusevastased rattapoldid, võimaldavad ratast vabastada ainult spetsiaalse adapteri abil 40,00 
1BK Vedrustus  - õhkvedrustus "Adaptive air suspension", elektrooniliselt seadistatav auto kõrgus ja sõidumugavus 980,00 
46Q Veljed - kergmetallveljed "Audi Sport" - 8,5J x 21", 5-topeltkodaraga disain, rehvidega 255/35 R21 1 910,00 
VC2 Väravapult "HomeLink" - integreeritud programmeeritav kaugjuhtimispult garaaži/värava uste avamiseks ja sulgemiseks 285,00 
2V9 Õhuionisaator salongi esiosas - ioniseerides õhku vähendatakse kahjulikke lenduvaid osakesi ja mikroobe, mis parandab õhu 

kvaliteeti auto salongis, sh õhu aromisaator 
510,00 

 

 

 

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 

 

595,00                 
 

 Lisavarustus kokku:  32 045,00 
 

 Auto hind koos lisavarustuse ja km-ga: 120 445,00 
   

 Auto hind Teile käesoleva pakkumise puhul koos km-ga: 108 200,00 
 Auto hind ilma km-ta: 90 166,67 
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