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Kood  Hind eurodes 

  
Baasmudel: 

 
 

F83RJ7 AUDI e-tron GT quattro 350kW  101 900,00 

 Auto komplektsus:  
 

9W9W Välisvärv - Ascari-sinine metallikvärv 1 180,00 
N2Y Istmed - kaetud tekstiilpolstriga "Kaskade" kombineerituna kunstnahk polstriga (mono.pur 550) 0,00 

 
 Lisavarustus:  

 

2PF Rooliratas - multifunktsionaalne "Plus" (12 juhtnuppu) kolme kodaraga sportrool kaetud "Alcantara" nahaga, 
käiguvahetusfunktsiooniga ja "lõigatud alaosaga" 

0,00 

2Z0 Tähised - mootori tehnoloogia/võimsusindeksi ja mudeli tähisteta tagaluugil 0,00 
47J Veljed - kergmetallveljed 9,5J/11,5J x 21", 10-kodaraga "Trapezoid Module" disain, musta värvi, osaliselt poleeritud, 

rehvidega 265/35 R21| 305/30 R21 
3 095,00 

4L6 Peeglid - automaatselt tumenev sisepeegel 200,00 
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 

5MH Dekoorliistud interjööris - "Carbon Twill" (matt) 1 350,00 
6FJ Peeglid - välispeeglite korpus värvitud kõrgläike musta värvi 120,00 
6XK Peeglid - välispeeglid elektriliselt kokkuklapitavad ja automaatselt tumenevad 395,00 
7M9 Lävekatteliistud alumiiniumist ees ja taga, valgustusega 565,00 
8G4 Esilaternad "Matrix LED" tehnoloogiaga 1 730,00 
9VS Kõlarisüsteem "Bang & Olufsen Premium Sound System 3D kõlaga" (16 kõlarit, 15 kanaliga helivõimendi 

koguväljundvõimsusega 710 vatti) 
1 350,00 

EA8 Pikendatud tehasegarantii - 5 aastat (2 aastat + 3 aastat lisagarantiid), läbisõiduni 100 000 km 1 315,00 
KB4 Laadimissüsteem - lisab sõidukile 22 kW laadimisvalmiduse 1 870,00 
NJ2 Laadija seinakinnitus ja pistiku hoidik 135,00 
NW2 Laadimissüsteem "connect" - laadimisjuhtseade (2,5m pikkune laadimiskaabel), võimaldab sõidukit laadida võimsusega 

kuni 22 kW NB! - 22 kW laadimisvõimsus ainult KB4 olemasolul 
1 430,00 

PA2 Dünaamika pakett - sh iselukustuv diferentsiaal (GH3), juhitav tagatelg (0N5), elektrooniliselt seadistatav 
õhkvedrustus (1BK) ning roolivõimendi "Power Steering Plus" (1N8) 

4 930,00 

PC3 Pidurid - volframkarbiidkattega pidurikettad, sh pidurisadulad värvitud kõrgläike punaseks 3 820,00 
PCY/6I6 Assistentpakett "Plus" - parkimisassistent koos 360° kaameratega, sõiduraja vahetamise abisüsteem koos 

ristmikuassistendiga, adaptiivne püsikiirushoidja ja liiklusmärkide kaamera-põhine tuvastussüsteem 
5 630,00 

PEH Laiendatud nahapakett - juhi infosüsteemi ümbrus, uksepolstri keskosad ja keskkonsooli ülaosa kaetud mikrofiiber 
"Dinamica" polstriga 

675,00 

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

565,00 

Q2J Istmed - esiistmed sportistmed "Plus" 2 235,00 
QL5 Klaasid tumendatud alates B-piilarist tahapoole ("Privacy Glass") 510,00 
QQ2 Valgustuspakett II - "Ambient lighting package Plus" - "Ambient" ja kontuurvalgustus kogu autos (võimalik valida 30 

värvitooni vahel) 
645,00 

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

285,00 

VW0 Külgmised klaasid topeltklaasid (parandamaks auto sisemist mürataset) 775,00 
 
 

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:  37 145,00 
 

 Auto hind koos lisavarustuse ja km-ga: 139 045,00 
   
 Auto hind Teile käesoleva pakkumise puhul koos km-ga: 139 045,00 
 Auto hind ilma km-ta: 115 870,83 

 
 
 
 
 
 


