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4KARRA AUDI RS 7 Sportback performance 4.0 TFSI quattro 8-k, tiptronic (463kW / 630hj ) 143 500,00 

 Auto komplektsus:  
 

PEH Istmed - ventileeritavad "RS" sportistmed, istmepolster nahk "Valcona" kärjekujuliste kontrastõmblustega  1 970,00 
 

 

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

 

              
             Lisavarustus: 
 

2F1 "Audi connect" võti - võimaldab auto avada/lukustada/käivitada läbi nutiseadme (täiendav info müügikonsultandilt) 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" ja sensoriga kontrollitav pagasiruumi luugi mugavusavamine/-sulgemine 945,00 
PCM Assistentpakett "City" - "Audi side assist " koos "Audi pre sense REAR" ja ristmikuassistent 1 180,00 
PCC/QR9 Assistentpakett "Tour" - adaptiivne püsikiirushoidja, sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem automaatse 

pidurdamisega hädaolukorras ja liiklusmärkide tuvastus 
2 215,00 

5MK Dekoorliistud armatuurlaual, keskkonsoolil, ustel - "Carbon Twill" 845,00 
QU1 Digitaalsignaali vastuvõtt TV-le (signaali vastuvõtt sõltub asukohamaal pakutavatest kanalitest) 1 295,00 
4ZP Disainipaketile täienduseks musta värvi Audi "rõngad" ees ja taga, lisaks musta värvi RS tähised iluvõrel ja tagaluugil  340,00 
PA6 Disainipakett (eksterjöör) - "Glossy Black " - liistud ümber küljeakende ning musta värvi elemendid kaitseraudadel 955,00 
KS1 Esiklaasile info kuvamise võimalus - "Head-up display" 1 575,00 
PXC Esilaternad - "HD Matrix LED" koos "Audi Laser light", sh selektiivne kaugtulede valgusvihu reguleerimine, dünaamilised 

suunatuled esi- ja tagalaternas 
2 850,00 

4A4 Istmed - elektrilise soojendusega esi- ja tagaistmed 430,00 
3NT Istmed - tagaistme seljatugi jaotatult allaklapitav (40:20:40 või täielikult) NB! Auto on 5 istmekohaga 340,00 
QL5 Klaasid alates B-piilarist tahapoole tumendatud ("Privacy Glass") 510,00 
PEI Laiendatud viimistluselementide pakett salongis, lisaks PEK paketile - istmete keskosa kaetud musta värvi "Valcona" 

nahaga ja siniste õmblustega, sh RS logod istmetel sinist värvi, käetugi esiistmete vahel ja uste käetoed kaetud 
mikrofiibriga koos siniste õmblustega 

3 260,00 

7D5 Meedialiides - DVD/CD-mängija kindalaekas (MP3, WMA ja AAC) 135,00 
UE8 Meedialiides - laadimispesad tagumise istme konsoolis 2 x USB-C 170,00 
KA2 Parkimisabi "Plus" koos tagurduskaameraga 530,00 
6XL Peeglid - välispeeglid automaatselt tumenevad, el. reguleeritavad, el. kokkuklapitavad ning 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 2 405,00 
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 
9JC Suitsetaja pakett - tuhatoosid ja valgustusega sigaretisüütajad salongi esi- ja tagaosas 70,00 
9ZE/GB1 Telefon ja kommunikatsioon - "Audi phone box" koos LTE-toega, universaalne telefonialus käetoes esiistmete vahel 

võimaldamaks telefonikõnesid läbi "Bluetooth" ühenduse 
565,00 

C2C Veljed - kergmetallveljed "Audi Sport" - 10,5J x 22", 5-Y-kodaraga disain, titaanium-hall, rehvidega 285/30 R22 4 950,00 
0P6 Väljalaskesüsteem - "RS Sports" (sportlikum heli ja kõrgläike musta värvi väljalasketorude otsad) 1 575,00 
2V9 Õhuionisaator salongi esiosas - ioniseerides õhku vähendatakse kahjulikke lenduvaid osakesi ja mikroobe, mis parandab 

õhu kvaliteeti auto salongis, sh õhu aromisaator 
510,00 

9R1 Öise nägemise assistent - pimedas sõitmise abifunktsioon, mis tuvastab jalakäija ja samuti suuremad loomad ning 
annab neist hoiatuse juhile 

2 415,00 

 

 

 

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:  37 640,00 
 

 Auto hind koos lisavarustuse ja km-ga: 181 140,00 
   

 Auto hind Teile käesoleva pakkumise puhul koos km-ga: 159 500,00 
 Auto hind ilma km-ta: 132 916,66 
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