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Baasmudel: 

 
 

GEABAE AUDI e-tron Sportback advanced 55 quattro 265kW (300kW) 88 100,00 

 Auto komplektsus:  
 

HX Istme/polstri värvus: hall  0,00 
 

 

N0Q Istmed - kaetud nahkpolstriga "Valcona" - design selection  1 460,00 
 

 

2Y2Y Välisvärv - Glacier-valge metallikvärv  1 125,00 
 

 
              

                  Lisavarustus: 
 

2F1 "Audi connect" võti - võimaldab auto avada/lukustada/käivitada läbi nutiseadme 185,00 
PCH "Audi lane change warning" koos "Audi pre sense REAR" - sõiduraja vahetamise abisüsteem koos automaatselt 

toimivate ennetavate turvalisusmeetmetega 
675,00 

9S9 "Audi virtual cockpit Plus" - täisdigitaalne 12,3 tolline näidikute paneel armatuurlauas, kolm erinevat kujundust 170,00 
PG3 "Comfort key" - võtmeta avamis- ja lukustamissüsteem 925,00 
PCC/QR9 Assistentpakett "Tour" - adaptiivne püsikiirushoidja, sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem ja liiklusmärkide 

kaamera-põhine tuvastus 
2 290,00 

4ZD Disainipakett - must optika külgmiste akende ümber ja iluvõre äärisel ning detailid auto esi- ja tagaosas 675,00 
PX6 Esilaternad "Matrix LED" tehnoloogiaga ja LED-tehnoloogiaga tagatuled, sh dünaamilised suunatuled esi- ja 

tagalaternates 
1 630,00 

WK8/7HD Interjööripakett "Audi design selection" - laiendatud nahapakett IV (7HD), juhtnupud keskkonsoolis kõrgläike musta 
värvi (GS5), valgustuspakett II (QQ2), lävekatteliistud (VT3) 

1 730,00 

PS8 Istmed - ees elektriliselt reguleeritavad individuaalsed kontuur/komfortistmed 2 810,00 
4A3 Istmed - elektrilise soojendusega esiistmed 430,00 
4D3 Istmed - esiistmed ventilatsioonifunktsiooniga 900,00 
PV6 Istmed - esiistmete elektrilise reguleerimise võimalus koos mälufunktsiooniga, sh elektriliselt reguleeritavad 

nimmetoed 
0,00 

3S2 Katusereelingud - must 450,00 
QL5 Klaasid - tumendatud alates B-piilarist tahapoole ("Privacy Glass") 510,00 
9AQ Komfortkliimaseade "Deluxe" nelja-tsooniga, võimaldab reguleerida temperatuuri ja õhujaotust lisaks ka tagaistmetel 900,00 
6E3 Komfortkäetugi esiistmete vahel, reguleeritava kauguse ja kaldenurgaga 225,00 
9VS Kõlarisüsteem "Bang & Olufsen Premium Sound System 3D kõlaga" (16 kõlarit, 15 kanaliga helivõimendi 

koguväljundvõimsusega 705 vatti) 
865,00 

NJ2 Laadija seinakinnitus ja pistiku hoidik 135,00 
JS1 Laadimisliides - lisa AC laadimisliides kõrvalistuja pool (laadida saab vaid ühe liidese kaudu korraga) 510,00 
NW2 Laadimissüsteem "connect" - laadimisjuhtseade, võimaldab sõidukit laadida võimsusega kuni 22 kW (2,5m pikkune 

laadimiskaabel) NB! - 22 kW laadimisvõimsus ainult KB4 olemasolul 
735,00 

6NQ Laepolster - musta värvi tekstiilpolster 360,00 
IU1 Meedialiides - "Audi smartphone interface" 310,00 
QE1 Panipaiga- ja pagasiruumipakett - joogitopsihoidjad tagumise istme käetoes, sh panipaik pagasiruumi põhjas ja 

kinnitusvõrgud pagasiruumis 
135,00 

7X5/KA2 Parkimisassistent koos selektiivse näiduga kaameraga tagaosas (parkimiskoha otsing ja automaatne rooli juhtimine) 1 000,00 
6XL Peeglid - välispeeglid elektriliselt kokkuklapitavad ja automaatselt tumenevad ning mälufunktsiooniga  395,00 
6FJ Peeglid - välispeeglite korpus värvitud kõrgläike musta värvi 120,00 
EA8 Pikendatud tehasegarantii - 5 aastat (2 aastat + 3 aastat lisagarantiid), läbisõiduni 100 000 km 1 315,00 
1XW Rooliratas - multifunktsionaalne "Plus" (12 juhtnuppu) kolme kodaraga sportrool, käiguvahetusfunktsiooniga 130,00 
5TG S line dekoorliistud interjööris - tume harjatud alumiinium (matt) 0,00 
GA2 Seisusoojendus/ -jahutus "Comfort" - võimaldab taimeri kaudu käivitada soojenduse või ventilatsiooni 95,00 
GZ2 Servosulgur ustele - automaatne mittetäielikult sulgunud ukse sulgemine, sh elektriline lastelukk tagaustes 720,00 
9ZE/GB1 Telefon ja kommunikatsioon - "Audi phone box" koos LTE-toega, universaalne telefonialus käetoes esiistmete vahel 

võimaldamaks telefonikõnesid läbi "Bluetooth" ühenduse 
565,00 

47B Kergmetallveljed 9,5J x 21", 5-kodaraga "Turbine", läikivmusta optikaga, osaliselt poleeritud, rehvidega 265/45 R21 1 290,00 
VJ1 Värv - auto alumine serv autoga sama värvi 395,00 

 

 
 

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:  26 860,00 
 

 Auto hind koos lisavarustuse ja km-ga: 114 960,00 
   

 Auto hind Teile käesoleva pakkumise puhul koos km-ga: 91 000,00 
 Auto hind ilma km-ta: 

 
 

75 833,33 

 
Audi Liising 
1% auto hinnast kuus 
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