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Kood  Hind Eurodes 

  
Baasmudel: 

 
 

4NC04A AUDI A8 50 TDI quattro 8-k, tiptronic (210kW / 286hj) 91 000,00 

 Auto komplektsus:  
 

5MC Dekoorliistud salongis - naturaal hall-pruun saarepuit (ülemises osas) kombineerituna grafiit-halli värvi dekooriga  0,00 
 

 

WT Istme/polstri värvus: beež  0,00 
 

 

N5D Istmepolster - nahk "Valcona", sh nahaga kaetud istmete peatoed, käetugi esiistmete vahel  675,00 
 

 

Q0Q0 Välisvärv - "Audi exclusive" Kirss-must pärlefektvärv  3 480,00 
 

 
              

             Lisavarustus: 
 

2F1 "Audi connect" võti - võimaldab auto avada/lukustada/käivitada läbi nutiseadme (täiendav info müügikonsultandilt) 240,00 
9S9 "Audi virtual cockpit Plus" - täisdigitaalne 12,3 tolline näidikute paneel armatuurlauas, kolm erinevat kujundust (classic, dynamic ja sport) 170,00 
PCM Assistentpakett "City" - ristmikuassistent (ristisuunalise liikluse hoiatus auto esi- ja tagaosas) 675,00 
PCF Assistentpakett "Parking" - parkimisassistent koos parkimisabiga auto esi- ja tagaosas koos 360° kaameratega (sõiduk pargib end ise, kuid juht peab 

all hoidma P nuppu myAudi rakenduses/keskkonsoolis) 
1 880,00 

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

2 650,00 

GT1 Dekoorliistud armatuurlaual (alumises osas) - hall harjatud alumiinium 215,00 
2K9 Disainipakett (eksterjöör) - "Chrome Exterior package" - esi- ja tagakaitseraual täiendavad kroomelemendid, sh kroom elementidega esikaitseraua 

õhuvõtuavad ja uste käepidemed 
665,00 

KS1 Esiklaasile info kuvamise võimalus - "Head-up display" 1 565,00 
PXA Esilaternad - "HD Matrix LED" tehnoloogiaga, sh dünaamilised suunatuled esilaternas 1 765,00 
1D8 Haakeseadme järelpaigalduse valmidus 215,00 
PS8 Istmed - ees individuaalsed kontuur/komfortistmed koos mälufunktsiooniga 2 460,00 
4A4 Istmed - elektrilise soojendusega esi- ja tagaistmed 520,00 
4D5 Istmed - esiistmed ventilatsiooni- ja massaažifunktsiooniga 1 800,00 
3Q3 Istmed - komfortpeatoed tagumistel istmetel (mitte koos standardistmega) 310,00 
3X4 Istmed - läbilaadimisava tagaistme seljatoes 225,00 
GS5 Juhtnupud keskkonsoolis - kõrgläike musta värvi ("haptic feedback") ja laiendatud alumiiniumoptikaga auto salongis (MMI-l, akende tõstukitel, 

tuledelülitil) 
565,00 

3FB Katuseluuk "Panoramic sunroof", toonitud turvaklaasist 1 810,00 
4GL Klaasid - esiklaas suurendatud mürasummutusvõimega 270,00 
VW8 Klaasid - külgmised ja tagumine klaas suurendatud mürasummutusvõimega, tagab autos suurema turvalisuse ja väiksema välismüra 775,00 
QL5 Klaasid alates B-piilarist tahapoole tumendatud ("Privacy Glass") 555,00 
9PF Klaasipuhastajate süsteem - adaptiivne (klaasipuhastaja hoobadesse integreeritud soojendusega pesudüüsid) 510,00 
9AU Komfortkliimaseade nelja-tsooniga, sh ventileeritav kindalaegas, õhutusavad B-piilaril ja puutetundlik ekraan tagaosas 1 395,00 
9VS Kõlarisüsteem "Bang & Olufsen Premium Sound System 3D kõlaga" - 17 kõlarit, 16 kanaliga helivõimendi koguväljundvõimsusega 730 vatti 1 350,00 
7HC Laiendatud nahapakett - II, nahkpolstriga kaetud osaliselt keskkonsool, uste käetoed, uste ja armatuuri ülaosa 2 710,00 
IU1 Meedialiides - "Audi Smartphone Interface" (kasutusvõimalus sõltub asukohariigis pakutavatest teenustest) 310,00 
6M1 Pagasiruumipakett - 12V pistik pagasiruumis, pagasiruumi laadimisava alaserv alumiiniumist ja võrgud pagasiruumis 185,00 
6XL Peeglid - välispeeglid elektriliselt kokkuklapitavad ja automaatselt tumenevad ning mälu-funktsiooniga 0,00 
EA8 Pikendatud tehasegarantii - 5 aastat (2 aastat + 3 aastat lisagarantiid), läbisõiduni 100 000 km 2 230,00 
9Z3 Pistikupesa (230V, max 150W) keskkonsoolis, kasutamine võimalik ainult töötava mootori korral (asendab 12V pesa) 195,00 
0N5 Roolimine - dünaamiline rool "Dynamic steering" + nelikroolimine ehk juhitav tagatelg 2 190,00 
2ZM Rooliratas - nelja kodaraga, nahkkattega multifunktsionaalne rool koos käiguvahetusfunktsiooniga ja elektrilise soojendusega 465,00 
3Y8 Ruloo (elektriline) tagaaknale ja tagumistele küljeklaasidele (standardis Lang mudelil) 1 115,00 
9M9 Seisuküte/ventilatsioon, võimaldab taimeri või kaugjuhtimispuldi kaudu käivitada autonoomse soojenduse või ventilatsiooni 1 840,00 
GZ2 Servosulgur ustele - automaatne mittetäielikult sulgunud ukse sulgemine 765,00 
2L1 Soojendus-/mugavuspakett - I , esiistmetele soojendusega ukse ja keskkonsooli käetoed 195,00 
9ZE/GB1 Telefon ja kommunikatsioon - "Audi phone box koos LTE toega" (universaalne telefonialus võimaldamaks juhtmevaba laadimist ja kõnesid läbi "BT" 

ühenduse) 
720,00 

QQ2 Valgustuspakett "Ambient Lighting package Plus" - "Ambient" ja kontuurvalgustus kogu autos (võimalik valida 30 värvitooni vahel) 675,00 
42H Veljed - kergmetallveljed 9J x 20", 10-Y-kodaraga disain, antratsiit-must, osaliselt poleeritud, rehvidega 265/40 R20 3 480,00 

 
 

 

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:  44 510,00 
 

 Auto hind koos lisavarustuse ja km-ga: 135 510,00 
   

 Auto hind Teile käesoleva pakkumise puhul koos km-ga: 119 300,00 
 Auto hind ilma km-ta: 99 416,67 
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