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Kood  Hind Eurodes 

  
Baasmudel: 

 
 

F83RH7 AUDI RS e-tron GT quattro 440kW 139 600,00 

 Auto komplektsus:  
 

AR Istme/polstri värvus:must/punaste õmblustega  0,00 
 

 

N0Q Istmed - perforeeritud nahk kärjekujuliste õmblustega, sh istme küljed, peatoed ja tagumine keskmine iste "Nappa" 
nahast 

 0,00 
 

 

0E0E Välisvärv - Mythos-must metallikvärv  1 180,00 
 

 

              
             Lisavarustus: 
 

PGB Alarmseade - lisaks "Comfort key" võimalustele, lisanduvad salongi mahuandurid ja äravedamiskaitse läbi 
kallutusanduri 

565,00 

PCY/6I6 Assistentpakett "Plus" - parkimisassistent koos 360° kaameratega, sõiduraja vahetamise abisüsteem koos 
ristmikuassistendiga, adaptiivne püsikiirushoidja ja liiklusmärkide kaamera-põhine tuvastussüsteem 

5 630,00 

5MH Dekoorliistud interjööris - "Carbon Twill" (matt) 1 350,00 
4ZP/6H2 Disainipakett (eksterjöör) - "Black appearance Plus", sh musta värvi detailid kaitseraudadel, külgede alaosas, musta 

värvi iluvõre ning "Audi rõngad" auto esi- ja tagaosas 
1 745,00 

5L3 Disainipakett (eksterjöör) - ukseliistud, õhukanalid esikaitseraual ning taga diffuusor Carbon'ist 4 830,00 
KS1 Esiklaasile info kuvamise võimalus - "Head-up display" 1 575,00 
PXC Esilaternad "Matrix LED koos Audi laser light" tehnoloogiaga, sh dünaamilised animatsioonid esi- ja tagalaternates 2 135,00 
Q1J Istmed - esiistmed sportistmed "Pro" 2 250,00 
4D5 Istmed - esiistmed ventilatsiooni- ja massaaźi-funktsiooniga 845,00 
4A4 Istmed - istmesoojendus elektriline esi- ja tagaistmetele 450,00 
3FI Katus valmistatud süsinikkiuga tugevdatud plastist, vähendab auto massi ning langetab auto raskuskeset 4 215,00 
4GY Klaasid - esiklaas suurendatud mürasummutus- ja valguspeegeldusvõimega 510,00 
QL5 Klaasid tumendatud alates B-piilarist tahapoole ("Privacy Glass") 510,00 
VW0 Külgmised klaasid topeltklaasid (parandamaks auto sisemist mürataset) 775,00 
6NC Laepolster - mikrofiiber "Dinamica" musta värvi 2 305,00 
PEF Laiendatud nahapakett - sh punaste kontrastõmblustega armatuuri ülaosa, keskkonsool, uksepolstrid, uste käetoed, 

rooliratas, turvavööd ning jalamatid 
2 135,00 

VT3 Läve katteliistud kõrgläikega "Carbon" ees ja taga, valgustusega 1 125,00 
IU1 Meedialiides - "Audi smartphone interface" 310,00 
6FQ Peeglid - välispeeglite korpus "Carbon" 890,00 
PC3 Pidurid - volframkarbiidkattega pidurikettad, sh pidurisadulad värvitud kõrgläike punaseks 565,00 
EA8 Pikendatud tehasegarantii - 5 aastat (2 aastat + 3 aastat lisagarantiid), läbisõiduni 100 000 km 2 105,00 
PHZ Roolimine - roolivõimendi "Power Steering Plus" + nelikroolimine ehk juhitav tagatelg 1 565,00 
2PF Rooliratas - multifunktsionaalne "Plus" (12 juhtnuppu) kolme kodaraga sportrool kaetud "Alcantara" nahaga, 

käiguvahetusfunktsiooniga ja "lõigatud alaosaga" 
0,00 

9JD Suitsetaja pakett - tuhatoos ja sigaretisüütaja keskkonsoolis 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 

44I Veljed - kergmetallveljed 9,5J/11,5J x 21", 5-topeltkodaraga "Concave Module" disain, musta värvi, rehvidega 265/35 
R21 | 305/30 R21 

2 810,00 

VC2 Väravapult "HomeLink" - integreeritud programmeeritav kaugjuhtimispult garaaži/värava uste avamiseks ja 
sulgemiseks 

285,00 

2V4 Õhuionisaator salongi esiosas - ioniseerides õhku vähendatakse kahjulikke lenduvaid osakesi ja mikroobe, mis parandab 
õhu kvaliteeti auto salongis 

270,00 

9R1 Öise nägemise assistent - pimedas sõitmise abifunktsioon, mis tuvastab jalakäija ja 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 

 

595,00                 
 

 Lisavarustus kokku:  46 575,00 
 

 Auto hind koos lisavarustuse ja km-ga: 186 175,00 
   
 Auto hind Teile käesoleva pakkumise puhul koos km-ga: 186 175,00 
 Auto hind ilma km-ta: 155 145,83 
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