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T.233795  

Kood  Hind Eurodes 

  
Baasmudel: 

 
 

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

 Auto komplektsus:  
 

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

 0,00 
 

 

YVA Salongipakett "Audi Exclusive" - Cognac-pruuni polstriga ning Jet-hallide kontrastõmblustega  7 690,00 
 

 

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

 

              
             Lisavarustus: 
 

YRB "Audi Exclusive" nahast rool 0,00 
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 

7TN Dekoorliistud interjööris - hallikas-pruun pähklipuit 865,00 
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 

8G4 Esilaternad "Matrix LED" tehnoloogiaga 1 730,00 
GM3 E-tron Sport sound - digitaalselt loodud sportlikumad sõiduhelid 565,00 
6H1 Iluvõre - värvitud kerevärvi 395,00 
Q1J Istmed - esiistmed sportistmed "Pro" 4 370,00 
4D5 Istmed - esiistmed ventilatsiooni- ja massaažifunktsiooniga 845,00 
PV3 Istmed - juhiiste mäluga, sh roolisamba asendi elektriline reguleerimine (2C7), automaatselt tumenev sisepeegel (4L6) 

ning mäluga välispeeglid (6XL) 
1 210,00 

YSR Jalamatid - "Audi exclusive" 0,00 
QL5 Klaasid tumendatud alates B-piilarist tahapoole ("Privacy Glass") 510,00 
9VS Kõlarisüsteem "Bang & Olufsen Premium Sound System 3D kõlaga" (16 kõlarit, 15 kanaliga helivõimendi 

koguväljundvõimsusega 710 vatti) 
1 350,00 

KB4 Laadimissüsteem - lisab sõidukile 22 kW laadimisvalmiduse 1 870,00 
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 

7HD Laiendatud nahapakett - keskkonsool, uste käetoed ja armatuuri ülaosa kaetud nahkpolstriga "Nappa" kombineerituna 
mikrofiiber "Dinamica" 

1 880,00 

YS1 Laiendatud nahapakett "Audi Exclusive", Nappa nahk kombineerituna mikrofiiber "Dinamica" 0,00 
7M9 Lävekatteliistud alumiiniumist ees ja taga, valgustusega 565,00 
IU1 Meedialiides - "Audi smartphone interface" 310,00 
6FJ Peeglid - välispeeglite korpus värvitud kõrgläike musta värvi 120,00 
PC2 Pidurid - volframkarbiidkattega pidurikettad, sh pidurisadulad värvitud kõrgläike oranžiks 3 820,00 
EA8 Pikendatud tehasegarantii - 5 aastat (2 aastat + 3 aastat lisagarantiid), läbisõiduni 100 000 km 1 315,00 
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 

YSJ Uste ja armatuuri ülaosa kaetud nahaga " Audi Exclusive" 0,00 
QQ2 Valgustuspakett II - "Ambient lighting package Plus" - "Ambient" ja kontuurvalgustus kogu autos (võimalik valida 30 

värvitooni vahel) 
645,00 

1BK Vedrustus "Adaptive air suspension" - elektrooniliselt seadistatav õhkvedrustus 1 685,00 
44I Veljed - kergmetallveljed 9,5J/11,5J x 21", 5-topeltkodaraga "Concave Module" disain, musta värvi, rehvidega 265/35 

R21 | 305/30 R21 
3 935,00 

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

270,00 

 

 

 

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:  47 825,00 
 

 Auto hind koos lisavarustuse ja km-ga: 149 725,00 
   

 Auto hind Teile käesoleva pakkumise puhul koos km-ga: 130 725,00 
 Auto hind ilma km-ta: 108 937,50 
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